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1 NORMAS INTERNACIONAIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 
 

A contabilidade vive em constante busca por soluções satisfatórias para 

atender às necessidades seus usuários internos e externos.  

As NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Púbico 
são uma iniciativa de convergência dos padrões contábeis brasileiros aos 
internacionais, com a justificativa de que é importante que os entes públicos forneçam 
informações transparentes e comparáveis, que sejam compreendidas por analistas 
financeiros, investidores, auditores, contabilistas e demais usuários, independente de 
sua localização e origem (SIU, 2010,p. 16) 

O processo de convergência é caracterizado pela adoção das normas 

internacionais em busca de informações padronizadas e de maior qualidade.Visando 

modernizar os procedimentos contábeis, possibilitando a geração de informações 

úteis para o apoio à tomada de decisões e ao processo de prestação de contas, 

dando um enfoque ao objetivo da contabilidade, que o patrimônio público. (STN, 

2013) 

Graças a Resolução CFC n 1.328/11, a Contabilidade aplicada ao Setor 

Público, identificadas pela sigla NBC TSP, tiveram como base as especificações das 

Normas Internacionais, a InternationalPublic Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB) – Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade, constituída pela 

InternationalFederationofAccountants – IFAC. 

“Art. 1º As Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) devem seguir os mesmos padrões de elaboração e 

estilo utilizados nas normas internacionais e compreendem as Normas propriamente 

ditas, as Interpretações Técnicas e os Comunicados Técnicos.” (Res. N 1.328/11). 

Com a iniciativa de convergência com normas internacionais, foi criado o 

Comitê Gestor pela Resolução CFC nº 1.103/07, com o objetivo de identificar e 

monitorar as ações serem implantadas para viabilizar a convergência das Normas 

Contábeis e de auditoria, a partir das Normas Brasileiras de Contabilidade.  

Este comitê, portanto, visa o alinhamento às Normas Internacionais emitidas 

pelas IFAC – International Federation of Accounts (Federação Internacional de 

Contadores.) 
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2 NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR 

PÚBLICO (NICSPS OU INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING 

STANDARDS – IPSAS) 

 

De acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, as IPSAS são normas internacionais, em níveis globais, de alta qualidade 

para a preparação de demonstrações contábeis por entidades do Setor Público. 

Os objetivos do IPASBs são servir ao interesse público pelo desenvolvimento 

de normas de alta qualidade para elaboração de demonstrações contábeis por 

entidades do setor público, facilitando a convergência das normas nacionais às 

normas internacionais, melhorando a qualidade e uniformidade das demonstrações 

contábeis ao redor do mundo.  

3 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE 

CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - NBCASP 

 

3.1 NBCT 16.1 – CONCEITUAÇÃO, OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Instituída pela Resolução CFC n°. 1.128/08, esta norma irá estabelecer a 

conceituação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, como sendo um ramo da 

ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle 

patrimonial das entidades públicas.  

O objetivo é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados 

e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio 

da entidade, em apoio ao processo de tomada de decisões e instrumentalização do 

controle social.  

Portanto, com o advento da NBC T 16.1 o objeto principal da contabilidade 

aplicada ao setor público passou a ser o patrimônio público. 
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3.2 NBC T 16.2 – PATRIMÔNIO E SISTEMAS CONTÁBEIS 

 

De acordo com esta norma, o patrimônio público é formado por um conjunto de 

direito e bens, tangíveis e 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.  

Os sistemas contábeis são caracterizados como diferentes subsistemas de 

informação, cada qual com sua especificidade. Com esta norma, foi incluído mais um 

subsistema, o de custos totalizando em 4 os subsistemas:  orçamentário, patrimonial, 

custos, compensação.  

3.3 NBCT 16.3 – PLANEJAMENTO E SEUS INSTRUMENTOS SOB ENFOQUE 

CONTÁBIL 

 

Publicada pela Resolução CFC N°. 1.130/08, esta norma estabelece as bases 

para controle contábil do planejamento, que é o processo contínuo voltado à 

identificação das melhores alternativas para o alcance da missão institucional. 

 Estabelece também, a integração dos planos hierarquicamente interligados, 

que são um conjunto de documentos que servem como um meio de materializar o 

planejamento por meio de programas e ações. Estes planos são:  

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG): planejamento de médio 

prazo do governo, que irá definir as estratégias, diretrizes e metas da administração 

para um período de quadro anos.  

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): compreende as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente e orienta a elaboração da lei orçamentária anual (LOA). 

Lei Orçamentária Anual (LOA): estabelece os orçamentos da União, sendo 

estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo.  
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Com isso, está evidenciação passou a contribuir e facilitar a tomada de 

decisões e a instrumentalização do controle social, para que assim, haja um controle 

direto entre a execução orçamentária (LOA) e a avaliação do planejamento e 

cumprimento das metas estratégicas (PPA). 

3.4 NBC T 16.4 – TRANSAÇÕES NO SETOR PÚBLICO 

 

Após a criação das normas, as mudanças qualitativas e quantitativas passaram 

a merecer uma atenção maior no que se diz respeito a contabilidade pública, uma vez 

que foram estabelecidos conceitos, natureza e singularidades para que as operações 

sejam qualificadas de melhor forma, sendo as de natureza econômico financeira 

referente às transações que afetam o patrimônio em virtude do orçamento público e 

as de natureza administrativa correspondente aos atos executados pelos gestores. 

3.5 NBC T 16.5 – REGISTRO CONTÁBIL  

 

Os registros contábeis são efetuados com base em documentos reais e legais 

e com a norma foram criados critérios para registrar os atos e fatos que afetam ou 

possam afetar o patrimônio público, sendo realizados e ter seus efeitos evidenciados 

no período em que se relacionam de forma independente do momento da sua 

execução orçamentária, obedecendo ao princípio da competência. 

3.6 NBC T 16.6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis estabelecidas para serem elaboradas e 

divulgadas, de acordo com esta norma são:  

• Balanço Patrimonial; 

• Balanço Orçamentário; 

• Balanço Financeiro; 

• Demonstração das Variações Patrimoniais; 

• Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

• Demonstração do Resultado Econômico. 
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Além da inserção de mais duas demonstrações contábeis: Demonstração dos 

Fluxos de Caixa e Demonstração do Resultado Econômico, outro ponto relevante com 

o advento desta norma é que todas as demonstrações contábeis devem ser 

acompanhadas por anexos, por outros demonstrativos exigidos por lei e pelas notas 

explicativas.  

Todas as demonstrações deverão ser disponibilizadas, em suas versões 

simplificadas, a toda sociedade, através da publicação na imprensa oficial e em meios 

de comunicação eletrônicos de acesso público, para órgãos de controle interno e 

externo, associações e conselhos representativos. 

3.7 NBC T 16. 7 – CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As notas explicativas e a NBC T devem incorporar as transações contábeis dos 

órgãos, entidade da administração direta, autárquica, fundacional e empresa estatal 

dependente e as informações mínimas evidenciadas em notas explicativas; agora são 

necessárias para a consolidação das demonstrações contábeis. 

3.8 NBC T 16.8 – CONTROLE INTERNO 

 

Esta norma irá estabelecer referencias para o controle interno sob enfoque 

patrimonial, o qual deve compreender um conjunto de recursos, métodos, 

procedimentos e processos adotados pela entidade, a fim de: 

(a) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes 

patrimoniais;  

(b) dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente;  

(c) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada; 

 (d) estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas;  

(e) contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;  

(f) auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, 

fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.   
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O controle interno passou a ser estruturado por um ambiente de controle, 

mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e 

comunicação e monitoramento. Devendo este ser aplicado em todos os níveis do 

governo.  

3.9 NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

 

Essa foi uma das mudanças mais profundas que aconteceu recentemente na 

contabilidade publica, pois a aproximou da contabilidade empresarial e a real 

apuração da despesa na entidade publica. Não havia a obrigação de calcular e 

contabilizar a depreciação, amortização e exaustão dos ativos, apenas em compras 

de bens, mas agora foram estabelecidos critérios e procedimentos para o registro de 

cada uma dessas operações. 

3.10 NBC T 16. 10 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM 

ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO 

 

Esta norma foi criada com intuito de estabelecer critérios e procedimentos para 

a avalição e a mensuração de ativos e passivos, que é a atribuição de valor monetário 

para ambos, decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre partes. De 

modo que esta avaliação e mensuração sejam efetuadas continuamente. 

Estes critérios serão estabelecidos de forma separada para os grupos: 

disponibilidades; créditos e dívidas; estoques; investimentos permanentes; 

imobilizado; intangível; diferido e reavaliação e redução ao valor recuperável. 

Grupo Bases de avaliação e mensuração  

Disponibilidades São mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a 
conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

Créditos e dívidas  Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são 
mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a 
conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

Estoques São mensurados ou avaliados com base no valor de 
aquisição ou no valor de produção ou de construção. 
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Investimentos permanentes  As participações em empresas e em consórcios públicos 
ou público-privados sobre cuja administração se tenha 
influência significativa devem ser mensuradas ou 
avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. As 
demais participações podem ser mensuradas ou avaliadas 
de acordo com o custo de aquisição 

Imobilizado  O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, é mensurado ou avaliado com base no 
valor de aquisição, produção ou construção. 

Intangível  Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da atividade pública ou 
exercidos com essa finalidade são mensurados ou 
avaliados com base no valor de aquisição ou de produção. 
Já os ativos intangíveis obtidos a título gratuito e a 
eventual impossibilidade de sua valoração devem ser 
evidenciados em notas explicativas 

Diferido  As despesas pré-operacionais e os gastos de 
reestruturação que contribuirão para a prestação de 
serviços públicos classificados como ativo diferido, são 
mensurados ou avaliados pelo custo incorrido, deduzido 
do saldo da respectiva conta de amortização acumulada e 
do montante acumulado de quaisquer perdas do valor 
que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução 
ao valor recuperável (impairment). 

Quadro 1 – Bases de avaliação e mensuração de ativos e passivos. 
Fonte: NBC T 16.10 
 
 
 

3.11 NBC T 16.11 – SISTEMAS E INFORMAÇÃO DE CUSTOS DO SETOR 
PÚBLICO 

 

Essa norma traz um novo conceito acerca do Sistema de Informação de Custos 

do Setor Público. Ele dará suporte aos gestores públicos e aos profissionais da 

contabilidade, para melhor gerenciamento e prestação de contas. A adoção ao 

Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) tem a função de registrar, 

processar e evidenciar os custos dos bens e serviços e outros objetos de custos, 

produzidos e ofertados a sociedade pela entidade pública, favorecendo a aplicação 

integral dos Princípios de Contabilidade no setor público de forma adequada, e a 

adoção do plano de contas único, que se aplica a todos os entes das federações, 

exceto para as empresas estatais independentes, onde a utilização é facultativa. 
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4 ANTES E DEPOIS 
 

Nesta tabela evidenciamos como eram aplicadas as normas e procedimentos 

contábeis no exercício das atividades da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

antes e após o processo de convergência destas normas aos padrões internacionais.   

 

NORMA ANTES DEPOIS 

NBC T 16.1 - 
Conceituação, Objeto e 
Campo de Aplicação  

A Contabilidade Pública tinha como 
objeto o orçamento. 

A Contabilidade Pública passou 
a enfatizar a gestão 
patrimonial das entidades. O 
objeto passou a ser o 
patrimônio público. 

NBC T 16.2 - Patrimônio e 
Sistemas Contábeis 

O sistema contábil público é composto 
pelos subsistemas: de informações 
orçamentárias; de informações 
financeiras; de informações 
patrimoniais; de compensação. 

Permanecem os subsistemas 
existentes e insere-se o 
Subsistema de Custos,  que 
registra, processa e evidencia 
os custos dos bens e serviços 
produzidos e ofertados à 
sociedade pela entidade 
pública.  

NBC T 16.3 - Planejamento e 
seus Instrumentos sob o 
Enfoque Contábil 

As ferramentas de planejamento são 
elaboradas e executadas segundo as 
prioridades definidas pelo gestor, sem 
considerar a avaliação de desempenho 
e sem explicações acerca dos motivos 
da não execução de alguns programas, 
metas e ações. 

São estabelecidas bases para 
controle contábil do 
planejamento desenvolvido 
pelas entidades do setor 
público, expresso em planos 
hierarquicamente interligados 
( PPA, LDO E LOA). 

NBC T 16.4 - Transações no 
Setor Público 

As transações no setor público, que se 
referem aos atos e fatos geradores de 
mudanças qualitativas ou 
quantitativas, efetivas ou potenciais, 
no patrimônio das entidades públicas, 
sempre mereceram atenção junto à 
Contabilidade Pública. 

Foram estabelecidos conceitos, 
natureza e tipicidade das 
transações no setor público. 
Foi definido que a natureza 
econômicofinanceira 
corresponde a transações que 
afetam o patrimônio público 
em decorrência do orçamento 
público; e a administrativa se 
refere a atos praticados pelos 
gestores públicos. 

NBC T 16.5 - Registro Contábil 
Os registros contábeis são efetuados 
com base em documentos reais e 
legais, porém, sem Notas Explicativas. 

Foram criados critérios para o 
registro dos atos e fatos que 
afetam ou possam vir a afetar 
o patrimônio público. A 
escrituração pode ser feita 
manual, mecânica ou 
eletronicamente, com suporte 
às informações contábeis. 
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NBC T 16.6 - Demonstrações 
Contábeis 

As demonstrações contábeis exigidas 
extraídas dos livros, registros e 

documentos que compõem o sistema 
contábil da entidade são as seguintes 

Balanço Orçamentário;  
Balanço Financeiro;  

Demonstração das Variações 
Patrimoniais; e  Balanço 

Patrimonial.  

Foram criadas mais duas 
demonstrações: Demonstração 

do Fluxo de Caixa ; 
Demonstração do 

Resultado Econômico. 

NBC T 16.7 - Consolidação das 
Demonstrações Contábeis 

A consolidação das demonstrações 
contábeis é real, porém sem a 

exigência das notas explicativas. 

As demonstrações 
consolidadas de um ente 

devem abranger as transações 
contábeis de cada órgão, fundo 
ou entidade da administração 
direta, autárquica, fundacional 
e empresa estatal dependente, 
além das informações mínimas 

evidenciadas nas notas 
explicativas. 

NBC T 16.8 - Controle Interno 

De acordo com o art. 31 da CF de 1988 
todas prefeituras devem possuir um 
sistema de controle interno pelo 
Poder Executivo Municipal. 

O controle interno passou a 
abranger a preservação 
do“patrimônio público". 
Devendo ser exercido em 
todos os níveis do governo. 

NBC T 16.9 - Depreciação, 
Amortização e Exaustão 

Não havia obrigação de calcular e 
contabilizar a depreciação, 
amortização e exaustão de ativos. Isso 
somente era efetuado quando da 
alienação de um bem. 

Foram estabelecidos, além das 
definições pertinentes, 
critérios e 
procedimentos para o registro 
contábil da depreciação, 
amortização e exaustão dos 
ativos 
tangíveis e intangíveis, de 
caráter 
obrigatório e mensal.  

NBC T 16.10 - Avaliação e 
Mensuração de Ativos e 
Passivos em Entidades do Setor 
Público 

A avaliação e mensuração dos ativos e 
passivos de uma entidade púbica não 
era feito continuamente, e sim, 
esporadicamente, ou melhor, ao se 
efetuar a alienação, permuta ou dação 
em pagamento de um bem público. 

São criados critérios e 
procedimentos para a 
avaliação e mensuração de 
ativos e passivos integrantes 
do patrimônio de entidades do 
setor público. 

 

 

 



12 
 

4.1 PLANO DE CONTAS 

4.1.1 Antes 

Antes do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade 

aplicada ao setor público, o plano de contas era composto pelas seguintes contas: 

1 – Ativo;  

2 – Passivo;  

3 – Despesa; 

4 – Receita; 

5 – Resultado diminutivo do exercício; 

6 – Resultado aumentativo do exercício. 

 

CONTAS PATRIMONIAIS  

1 – ATIVO 2 - PASSIVO 

Circulante  
Circulante 

Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 

Permanente Patrimônio Líquido  

Compensado Compensado. 

CONTAS DE RESULTADO  

3 - DESPESA  4 - RECEITA  

Despesas Correntes  Receitas Correntes 

Despesas de Capital Receitas de Capital 

5 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 6 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO  

Orçamentários Orçamentários 

Extraordinários Extraordinários  
Quadro 2 – Plano de Contas da União ( STN, 2011)  
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4.1.2 Depois 

PCASP 

1 - ATIVO 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

1.1 - Ativo Circulante 2.1 - Passivo Circulante  

1.2 - Ativo Não Circulante  2.2 - Passivo Não Circulante  

  2.3 - Patrimônio Líquido  

CONTAS DE RESULTADO  

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  

3.1 - Pessoal e Encargos 4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. 

3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais 4.2 - Contribuições  

3.3 - Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo  4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos 

3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas 
Financeiras 

3.5 - Transferências Concedidas 4.5 - Transferências Recebidas  

3.6 - Desvalorização e Perda De Ativos 4.6 - Valorização e Ganhos Com Ativos 

3.7 - Tributárias  4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 

3.8 - Custo das Mercadorias Vendidas dos Produtos 
Vendidos e dos Serviços Prestados.   

3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas   

 

5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO  

6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO  

5.1 - Planejamento Aprovado 6.1 - Execução do Planejamento 

5.2 - Orçamento Aprovado 6.2 - Execução do Orçamento 

5.3 - Inscrição de Restos a Pagar 6.3 - Execução de Restos a Pagar 

7 - CONTROLES DEVEDORES  8 - CONTROLES CREDORES  

7.1 - Atos Potenciais 8.1 - Execução dos Atos Potenciais  

7.2 - Administração Financeira  8.2 - Execução da Administração Financeira 

7.3 - Dívida Ativa 8.3 - Execução da Dívida Ativa 

7.4 - Riscos Fiscais 8.4 - Execução dos Riscos Fiscais 

7.5 - Consórcios Públicos  8.5 - Execução dos Consórcios Públicos  

7.8 – Custos 8.8 - Apuração de Custos 

7.9 - Outros Controles 8.9 - Outros Controles 
Quadro 3 – Plano de Contas atual  
Fonte: MCASP – 7ª Edição  
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5 PRAZOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

 

NORMA PUBLICAÇÃO 

NBC TSP Estrutura Conceitual set/16 
NBC TSP 1 – Receita de Transações sem Contraprestação out/16 
NBC TSP 2 – Receita de Transações com Contraprestação out/16 
NBC TSP 3 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes out/16 
NBC TSP 4 – Estoques dez/16 
NBC TSP 5 - Concessões de Serviços Públicos dez/16 
NBC TSP 6 – Propriedades para Investimento ago/17 
NBC TSP 7 – Ativo Imobilizado ago/17 
NBC TSP 8 – Ativo Intangível ago/17 
NBC TSP 9 – Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos não Geradores de Caixa ago/17 
NBC TSP 10 – Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos Geradores de Caixa ago/17 
NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis mar/18 
NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa mar/18 
NBC TSP 13 – Balanço Orçamentário mar/18 
NBC TSP 14 – Encargos de Empréstimos e Financiamentos mar/18 
NBC TSP 15 – Benefícios a Empregados mar/18 
NBC TSP 16 – Demonstrações Contábeis em Separado set/18 
NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas out/18 
NBC TSP 18 – Investimento em Coligadas e Negócios Conjuntos out/18 
NBC TSP 19 – Contratos Conjuntos out/18 
NBC TSP 20 – Evidenciação de Participações em Outras Entidades out/18 
NBC TSP 21 – Combinações de Atividades e Entidades no Setor Público out/18 
1ª Revisão das normas vigentes out/18 
NBC TSP 21 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Erros ago/19 
NBC TSP 22 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio ago/19 
NBC TSP 23 – Eventos Subsequentes ago/19 
NBC TSP 24 – Contratos de Construção ago/19 
NBC TSP 25 – Operações de Arrendamento Mercantil abr/20 
NBC TSP 26 – Agricultura abr/20 
NBC TSP 27 – Instrumentos Financeiros: Apresentação abr/20 
NBC TSP 28 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração abr/20 
NBC TSP 29 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação abr/20 
NBC TSP 30 – Divulgação de Informação Contábil sobre o Setor Governo Geral fev/21 
NBC TSP 31 – Informação por Segmento fev/21 
NBC TSP 32 – Evidenciação de Partes Relacionadas fev/21 
NBC TSP 33 – Adoção Inicial fev/21 
Novas normas (publicadas pelo IPSASB/IFAC a partir de 01/2017) set/21 
2ª Revisão das normas vigentes set/21 
Quadro 4 - Calendário da Convergência no País. 
Fonte: Conselho Federal de Contabilidade.  
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7 ANEXOS 

7.1 PROCESSO DE CONVERGÊNCIA 

 

Imagem 1- Processo de convergência. 
Fonte: Tesouro Nacional. 
 

7.2 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL NO BRASIL 
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7.3 PRAZOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS PROCDIMENTOS CONTÁBEIS 
 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


