
SIOPS
ADEQUAÇÃO AOS NOVOS
PADRÕES DA CONTABILIDADE
PÚBLICA BRASILEIRA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília  DF
2017

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

9 7 8 8 5 3 3 4 2 5 4 8 4

ISBN 978-85-334-2548-4



SIOPS
ADEQUAÇÃO AOS NOVOS
PADRÕES DA CONTABILIDADE
PÚBLICA BRASILEIRA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2017

Secretaria-Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento



2017 Ministério da Saúde.

Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – 
Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a 
reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em 
Saúde do Ministério da Saúde: <www.saude.gov.br/bvs>. O conteúdo desta e de outras obras da Editora do 
Ministério da Saúde pode ser acessado na página: <http://editora.saude.gov.br>.

Tiragem: 1ª edição – 2017 – 1.000 exemplares

Elaboração, distribuição e informações:
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Secretaria-Executiva
Departamento de Economia da Saúde, 
Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação-Geral de Economia da Saúde
Coordenação do Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, 
anexo B, sala 475
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Tels.: (61) 3315-3172 / 3315-3173 / 3315-3175 /
3315-3176 / 3315-2901
Site: http://siops.datasus.gov.br
E-mail: siops@saude.gov.br

Coordenação:
Ana Cristina da Cunha Wanzeler
Flávia Martins Farias Nunes

Colaboração:
Carla Emília Costa Cavalcanti
Carlos Magno Ferreira
Celia Rodrigues Lima
Diego Diniz Lopes
Henrique Sandro da Silva Carvalho
Iracema Valéria de Alcântara
Katia Noriko Yamada Tajima
Maria Eridan Pimenta Neta
Paulo Cesar da Fonseca Malheiro

Thiago Tavares Pereira
Vitor Hugo Tocci Lima
Wesley Rodrigues Trigueiro

Revisão técnica:
Celia Rodrigues Lima
Maria Eridan Pimenta Neta

Elaboração:
Diana Vaz de Lima – Universidade de Brasília (UNB)
Karla Marisa Fernandes Barbosa – Universidade de 
Brasília (UNB)

Normalização: 
Daniela Ferreira Barros da Silva – Editora MS/CGDI

Capa, projeto gráfico e diagramação:
Marcelo de Souza Rodrigues – Editora MS/CGDI

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 
Desenvolvimento.

      SIOPS : adequação aos novos padrões da contabilidade pública brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria-
-Executiva, Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.  – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2017.
      60 p. : il.

      ISBN 978-85-334-2548-4

      1. Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (Siops). 2. Contabilidade. 3. Economia da 
Saúde. I. Título.
                                                                                                                                                                                                                            

CDU 338:614

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2017/0301

Título para indexação:
SIOPS: adequacy to the new standards of Brazilian public accounting



LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Características do SIOPS ........................................................................................12 

Figura 2 – Mecanismo integrador entre receita e despesa ...........................................18

Figura 3 – Receita Vinculada versus Receita Ordinária ..................................................19

Figura 4 – Diretrizes das orientações estratégicas para o desenvolvimento 

                  da contabilidade pública no Brasil .................................................................. 30

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Receita orçamentária: classificação por natureza ...................................16

Quadro 2 – Contabilização de informações complementares em balancetes ... 20

Quadro 3 – Desdobramento das disponibilidades por destinação de recursos . 20

Quadro 4 – Despesa orçamentária: classificação por natureza ................................23

Quadro 5 – Despesa orçamentária classificada por grupo de 

   natureza da despesa ..........................................................................................25

Quadro 6 – Despesa orçamentária: etapas e estágios .................................................25

Quadro 7 – Exemplo de classificação da receita de transferência 

   relativa a transplantes - córnea ......................................................................27

Quadro 8 – Exemplo de classificação da despesa com medicamentos ................27

Quadro 9 – Relação das NBCASP .........................................................................................33

Quadro 10 – Partes que compõem o MCASP .....................................................................35

Quadro 11 – Relação das IPSAS ..............................................................................................39

Quadro 12 – Adequação das contas do SIOPS ao PCASP ........................................... 44

Quadro 13 – Semelhanças entre as contas da Portaria nº 163/2001 e do SIOPS ... 45

Quadro 14 – Indicadores atuais do SIOPS (em fase de mudanças) ..........................52

Quadro 15 – Proposta de reformulação e criação de novos indicadores do SIOPS ...54

Quadro 16 – Propostas de novos indicadores do SIOPS ...............................................57

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – RREO: Demonstrativo das despesas com Saúde – municípios ............. 46



LISTA DE SIGLAS
CFC – Conselho Federal de Contabilidade

IPSAS – International Public Sector Accounting Standards

IPSASB – International Public Sector Accounting Standards Board

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público

NBC T SP – Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor 

  Público

PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

STN – Secretaria do Tesouro Nacional



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 7

1 UM BREVE HISTÓRICO DO SIOPS COMO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ............... 9

2 PARTICULARIDADES DO SIOPS ..........................................................................................11

3 SIOPS COMO UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .........................15

3.1 Critérios de Reconhecimento e Classificação da Receita Orçamentária .....15

3.1.1 Natureza da Receita Pública ................................................................................16

3.1.2 Fonte/Destinação de Recursos  .........................................................................18

3.1.3 Indicador de Resultado Primário ...................................................................... 20

3.2 Etapas da Receita Orçamentária .................................................................................21

3.3 Critérios de Reconhecimento e Classificação da Despesa Orçamentária ..22

3.3.1 Natureza da Despesa Pública ..............................................................................23

3.4 Etapas e Estágios da Despesa Orçamentária ........................................................25

3.5 Contas Orçamentárias do SIOPS ................................................................................26

4 O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

    BRASILEIRA AOS PADRÕES INTERNACIONAIS ........................................................29

4.1 Orientações Estratégicas para o Desenvolvimento da Contabilidade 

 Pública no Brasil ................................................................................................................29

4.2 Princípios de Contabilidade sob a Perspectiva do Setor Público ...................31

4.3 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP  ...33

4.4 Conteúdo do MCASP .......................................................................................................35

4.5 Adoção aos Padrões Internacionais de Contabilidade Aplicada 

 ao Setor Público  .............................................................................................................. 38

5 MUDANÇAS NO PCASP E IMPACTOS NO SIOPS  ........................................................41

6 ADEQUAÇÕES NO SIOPS: MUDANÇAS PONTUAIS ..................................................43

6.1 Adequação das Contas do SIOPS ao PCASP .........................................................43

6.2 Reformulação de Relatórios e Demonstrativos .....................................................45

7 INDICADORES DO SIOPS .......................................................................................................51

REFERÊNCIAS ...............................................................................................................................59





SIOPS
ADEQUAÇÃO AOS NOVOS
PADRÕES DA CONTABILIDADE
PÚBLICA BRASILEIRA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2017

------------  7  ------------

Com o advento do processo de convergência da 

contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais, o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) vêm editando diversas orientações 

e normativos, que devem ser observados pelas entidades 

governamentais.

Esse processo de mudança demandou algumas 

ações por parte do Departamento de Economia da Saúde, 

Investimento e Desenvolvimento (DESID) do Ministério da 

Saúde, como a assinatura de um termo de cooperação técnica 

entre Universidade de Brasília (UnB) e a Coordenação do 

SIOPS no ano de 2014, intitulado “Adequação de Processos 

e Ferramentas da Economia da Saúde no SUS às Normas 

Vigentes da Contabilidade Pública”.

De acordo com os termos do projeto, algumas das 

novas exigências da STN impactam diretamente os sistemas 

de informações e processos de trabalho do DESID, como a 

adoção de um plano de contas único nacional e a implantação 

de um sistema de custos que permita subsidiar as decisões 

governamentais e organizacionais que conduzam à alocação 

mais eficiente do gasto público. 

Entre os produtos gerados por meio desse termo de 

cooperação técnica, foram ministrados cursos de capacitação 

para a equipe do SIOPS localizada no Ministério da Saúde, 

e promovidas adequações das contas atuais do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 

ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) em 

termos de codificação, disposição de contas e nomenclatura.

APRESENTAÇÃO
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Também foi elaborado um roteiro “de-para” entre as contas atuais e sua 

correspondente no PCASP, e apresentadas propostas para a introdução de novas 

contas visando atender aos novos procedimentos contábeis que passaram a 

ser exigidos, bem como a reformulação e criação de novos demonstrativos e 

indicadores de ações e serviços públicos em saúde.

O resultado dessas ações está sintetizado nesta publicação, que, ao longo 

dos seus capítulos, pretende esclarecer as mudanças promovidas no SIOPS para 

adequação aos novos padrões da contabilidade pública brasileira, de modo a 

facilitar o trabalho dos seus usuários e pesquisadores interessados em explorar 

as questões relacionadas aos aspectos contábeis do referido sistema. Registre-se 

que essa edição encontra-se atualizada pela 7ª Edição do MCASP, aplicada para 

o exercício financeiro de 2017.
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O SIOPS surgiu da necessidade de criação de um sistema 

que evidenciasse os dados de gastos com saúde de todos os 

entes federados. Em 30 de abril de 1999, foi assinada a Portaria 

Interministerial MS/PGR nº 529 pelo Ministro da Saúde e pelo 

Procurador-Geral da República, designando uma equipe 

para desenvolver o projeto de implantação do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Em 2000, o SIOPS foi institucionalizado, no âmbito do 

Ministério da Saúde com a publicação da Portaria Conjunta 

MS/PGR nº 1163, retificada pela Portaria Interministerial MS/

PGR nº 446, de 16 de março de 2004 sendo, atualmente, 

coordenado pelo Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento, da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, após um processo 

de aperfeiçoamento contínuo instaurado desde sua criação, 

no fim da década de 1990, o banco de dados do Siops passou 

a ser alimentado pela internet por meio de dados fornecidos 

pelas unidades da Federação. Essas informações permitem um 

panorama amplo sobre as receitas totais e as despesas com 

Ações e Serviços Públicos de Saúde, produzindo indicadores 

específicos (BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2013, p. 13).

Desde 2002, o demonstrativo de despesa com saúde 

do Relatório Resumido de Execução Orçamentária previsto 

na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passou a 

ser gerado no SIOPS com base nos dados informados pelos 

entes federados.

1 UM BREVE HISTÓRICO 
DO SIOPS COMO 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/pri0446_16_03_2004.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/pri0446_16_03_2004.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm


MINISTÉRIO DA SAÚDE

------------  10  ------------

Quanto à periodicidade, até 2002 o SIOPS era anual, de 2002 a 2012 o 

registro foi semestral e anual, e desde 2013 o registro no SIOPS tornou-se bimestral 

e obrigatório conforme determina a Lei Complementar nº 141/2012 (BRASIL; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2013, p. 14).

Até o exercício 2012, o banco de dados do SIOPS era alimentado pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do preenchimento de formulário 

em software desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 

com o objetivo de apurar as receitas totais e as despesas em ações e serviços 

públicos de saúde. Com a publicação da LC nº 141/2012, a partir de 2013 o 

Sistema passou a atuar com a certificação digital dos chefes do Poder Executivo 

da União, estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2013, p. 38).

A Lei nº 141/2012, entre outros, regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição 

Federal brasileira de 1988 para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 

públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências 

para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas 3 (três) esferas de governo, em seu artigo 39º § 1, regulamenta o SIOPS:

Art. 39. Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo 
e do Tribunal de Contas de cada ente da Federação, o Ministério 
da Saúde manterá sistema de registro eletrônico centralizado das 
informações de saúde referentes aos orçamentos públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluída sua 
execução, garantido o acesso público às informações.

§ 1º O Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde 
(SIOPS), ou outro sistema que venha a substituí-lo, será desenvolvido 
com observância dos seguintes requisitos mínimos, além de outros 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde mediante regulamento [...].

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente trabalha-se com o projeto 

de utilização da plataforma web para o SIOPS (BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2013, p. 43).
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O SIOPS funciona como ferramenta de coleta e 

organização dos dados sobre receitas totais e despesas em 

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) no âmbito dos 

Municípios, Estados e Distrito Federal, e atua no monitoramento 

do gasto com ASPS, apresentando as seguintes características:

• O SIOPS é obrigatório: segundo o disposto na 

Lei nº 141/2012, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios brasileiros são obrigados 

a declarar os dados no SIOPS a partir de 2012;

• O SIOPS é declaratório, uma vez que os gestores 

de saúde são responsáveis pelas informações 

declaradas no Sistema;

• A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem alimentar os dados no SIOPS 

bimestralmente;

• O registro bimestral com os dados das ASPS 

deve acontecer sempre em até 30 dias após o 

encerramento de cada bimestre;

Os dados registrados no SIOPS são muito importantes, 

pois os gastos em ASPS são monitorados pelos cidadãos, 

pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controle (antiga CGU), pelo Departamento 

Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS), 

entre outros órgãos. Como se pode observar na Figura 1, 

o SIOPS é obrigatório, declaratório, bimestral e utilizado 

para monitoramento.

2 PARTICULARIDADES 
DO SIOPS
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Figura 1 – Características do SIOPS

Obrigatório

Bimestral

Declaratório

Utilizado para
monitoramento

Fonte: (BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2013, p. 13, adaptado).

Como mecanismo de controle do Governo, o SIOPS possui uma série de 

instrumentos legais para nortear o seu funcionamento, são eles:

• Emenda Constitucional nº 29/2000, que trata da obrigatoriedade 

de aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, as 

chamadas ASPS;

• Instrução Normativa STN nº 02/2012, que disciplina a coleta e o 

fornecimento de informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, 

do Distrito Federal e de Municípios para a realização de transferências 

voluntárias, e institui o serviço auxiliar de informações para transferências 

voluntárias (conhecido como CAUC), e dá outras providências;

• Lei Complementar nº 141/2012, que regulamenta a Emenda 

Constitucional nº 29/2000, definindo o que são as ASPS, reafirmando 

valores percentuais mínimos para a saúde e tornando o SIOPS 

obrigatório para todos os entes da federação;
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• Decreto nº 7.827/2012, que regulamenta a aplicação das penalidades 

da Lei Complementar nº 141/2012, sobre o preenchimento de dados 

no SIOPS;

• Portaria Ministério da Saúde nº 53/2013, que define as características 

do SIOPS, por exemplo: a responsabilidade do cadastro, certificação 

digital, transmissão e homologação de dados, monitoramento e 

cooperação técnica e financeira.

Conforme relatado anteriormente, o SIOPS possui prazos bimestrais para 

declaração de dados, com ênfase especialmente no sexto bimestre, quando são 

informados os dados acumulados no período de um ano. Legalmente, os entes devem 

declarar a aplicação orçamentária em saúde até 30 de janeiro do ano seguinte, e há 

um prazo adicional de mais 30 dias para que essa declaração seja feita. 

Caso o ente não declare seus dados com ASPS neste período, se sujeita à 

suspensão das Transferências Voluntárias e das Transferências Constitucionais 

(Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Participação dos Estados 

- FPE) até que os referidos dados sejam declarados observado o disposto no 

artigo 15 da Portaria MS nº 53, de 16 de janeiro de 2013.

Caso o Ente federado declare os dados no SIOPS, mas não aplique o 

percentual mínimo em saúde no exercício anterior exigido pela legislação, também 

está sujeito à suspensão das Transferências Voluntárias e o Redirecionamento 

das Transferências Constitucionais (FPM e FPE).

Na recepção dos dados relativos à execução orçamentária e financeira, o 

SIOPS disponibiliza uma estrutura de contas para que o usuário, previamente 

cadastrado, possa inserir informações relativas às receitas orçamentárias e às 

despesas orçamentárias com saúde, visando apurar as receitas totais e as despesas 

em ASPS de maneira automática.

Por sua característica de monitoramento, o SIOPS é utilizado para diversas 

pesquisas acadêmicas, e, quando os dados contábeis não são publicados na 

forma e nos prazos previstos na legislação, pode ocorrer prejuízo na captação 

dos recursos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos e, ainda, 

sujeitar ao gestor público a outras sanções aplicadas pelos Tribunais de Contas, 

os quais os Entes federados encontram-se jurisdicionados. 
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3 SIOPS COMO UM 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Em razão de seu papel de tornar possível a consolidação 

dos dados de receitas totais e de despesas em ações e 

serviços públicos em saúde, desde a sua criação, para o 

preenchimento de dados no SIOPS é utilizado o ordenamento 

de contas definido no Anexo III da Portaria Interministerial 

SOF/STN nº 163/2001, que dispõe sobre normas gerais de 

consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências, 

caracterizando-se, portanto, como um sistema de informação 

de natureza orçamentária.

Nessa ótica orçamentária, as contas de receita 

representam as fontes de financiamento das ASPS e as 

contas de despesas representam os recursos despendidos em 

ASPS em determinado exercício financeiro, e seus conceitos, 

classificações, etapas e estágios são os mesmos observados 

em qualquer entidade governamental. 

3.1 Critérios de Reconhecimento e Classificação da 
Receita Orçamentária

As receitas orçamentárias são as disponibilidades 

de recursos financeiros que ingressam durante o exercício 

orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio 

público. São considerados instrumentos por meio do qual 

se viabiliza a execução das políticas públicas, e representam 

as fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas 

e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades 

públicas e demandas da sociedade. 
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O reconhecimento da receita orçamentária se dá mediante a observância 

aos seguintes critérios:

1. Deve estar prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA);

2. Representa ingresso de recursos;

3. Não passível de devolução; 

4. Deve ser destinada para custear despesa pública.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a classificação da receita 

orçamentária pode ser detalhada conforme a sua Natureza, Fonte/Destinação de 

Recursos e Indicador de Resultado Primário (BRASIL, 2016a, p. 36).

3.1.1 Natureza da Receita Pública

Com relação à natureza, trata-se da menor célula de informação no contexto 

orçamentário para as receitas públicas. Na União, para o exercício de 2016, incluindo 

a elaboração do Orçamento, entrou em vigor uma nova estrutura de codificação 

das naturezas de Receita, sendo determinado também que os desdobramentos 

específicos para atendimento das peculiaridades de Estados, Distrito Federal 

e Municípios sejam promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do 

Ministério da Fazenda.

A nova codificação passa a ser válida a partir do exercício financeiro 

de 2018, inclusive no que se refere à elaboração do respectivo projeto de lei 

orçamentária (que será elaborado durante o exercício financeiro de 2017). De 

acordo com a STN (BRASIL, 2016a, p. 37), “a nova codificação cria a possibilidade 

de associar, de forma imediata, a receita principal com aquelas dela originadas”, 

e a “associação é feita por meio de um código numérico de oito dígitos (BRASIL, 

2016a, p. 37),”, definida pela estrutura a.b.c.d.dd.d.e, cujas posições ordinais 

passam a ter o seguinte significado (Quadro 1):

Quadro 1 – Receita orçamentária: classificação por natureza

A b c d.dd.d e

Categoria 
Econômica

Origem Espécie Desdobramentos para 
identificação de  
peculiaridades da receita

Tipo

Fonte: Adaptado da Portaria Interministerial nº 163/2001, atualizada em 4/7/2016.
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Com relação à categoria econômica (a), a receita orçamentária é classificada 

em corrente ou de capital:

a. Receitas Correntes: são arrecadadas dentro do exercício financeiro 

e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos 

programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades 

públicas. Conforme art. Art. 11º, § 1º da Lei nº 4.320/1964, 

são Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, 
as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes;

b. Receitas de Capital: são arrecadadas dentro do exercício 

financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado 

e são instrumentos de financiamento dos programas e ações 

orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas. 

Conforme Art. 11º: § 2º da Lei nº 4.320/1964, 

são Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do 
Orçamento Corrente.

A Origem (b) é o detalhamento das Categorias Econômicas “Receitas 

Correntes” e “Receitas de Capital”, com vistas a identificar a procedência das 

receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos. De acordo com a 

STN (BRASIL, 2016a, p. 39), “a atual codificação amplia o escopo de abrangência 

do conceito de origem e passa a explorá-lo na sequência lógico-temporal na qual 

ocorrem naturalmente atos e fatos orçamentários co-dependentes”.

A Espécie (c) é o nível de classificação vinculado à Origem, que permite 

qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas, e o desdobramento 

para identificação de peculiaridades da Receita (d.dd.d), com quatro dígitos, tem 

como objetivo identificar as particularidades de cada receita. Finalmente, o Tipo 

(e) corresponde ao último dígito na natureza de receita, e tem a finalidade de 

identificar o tipo de arrecadação a que se refere a natureza.
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3.1.2 Fonte/Destinação de Recursos 

Sobre a classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos, tem 

como objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. As 

fontes/destinações de recursos reúnem certas Naturezas de Receita conforme 

regras previamente estabelecidas, e, por meio do orçamento público, são 

associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir 

os objetivos públicos.

Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código fonte/

destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário, 

conforme Figura 2. 

Figura 2 – Mecanismo integrador entre receita e despesa

Para a Despesa
Orçamentária,

identifica a fonte
dos recursos

Para a Receita
Orçamentária,

identifica a destinação
dos recursos

Fonte: Elaboração própria.

A destinação da receita orçamentária pode ser dá de forma vinculada ou de 

forma ordinária, conforme Figura 3. 
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Figura 3 – Receita Vinculada versus Receita Ordinária

Vinculação entre a origem e a aplicação de
recursos, em atendimento às finalidades

específicas estabelecidas pela norma.

O processo de alocação livre entre a origem
e a aplicação de recursos.

Vinculada:

Ordinária:
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Fonte: (BRASIL, 2016a, p. 135, adaptado).

De acordo com a STN, 

A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada em 
mandamentos legais que regulamentam a aplicação de recursos, 
seja para funções essenciais, seja para entes, órgãos, entidades e 
fundos. Outro tipo de vinculação é aquela derivada de convênios 
e contratos de empréstimos e financiamentos, cujos recursos são 
obtidos com finalidade específica (BRASIL, 2016a, p. 135).

Com relação ao mecanismo de utilização da fonte/destinação de recursos, 

o controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos 

deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o 

ingresso, o comprometimento e a saída de recursos orçamentários. 

De acordo com a STN, 

a vantagem da utilização desse mecanismo consiste na simplificação 
do plano de contas, pois, com o uso das informações complementares, 
são necessários poucos subtítulos de contas contábeis para controle 
das fontes/destinações, ficando a fonte/destinação dos recursos 
evidenciada nas informações complementares (BRASIL, 2016a, 
p. 137).

O detalhamento por informações complementar tem sua estrutura 

classificada em quatro dígitos: X.XXX, onde X é a informação que o recurso 

pertence ao exercício atual (1) ou se é de exercícios anteriores (2). XXX é a indicação 

de vinculação do recurso: caso seja ordinário receberá a classificação 001. Para 
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fins de coleta, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro (Siconfi) trata a informação X.XXX como informação complementar. 

Além disso, caso seja necessário identificar o ano de ingresso do recurso, o ente 

poderá utilizar a classificação adicional (ano da fonte ou destinação de recursos), 

representada com o código AF, com quatro dígitos, como no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Contabilização de informações complementares em balancetes

Código Descrição Valor
8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos R$ 1.000,00

0.001 Exercício Corrente – Ordinários R$    300,00
0.111 Exercício Corrente – Educação (Impostos) R$    400,00
1.211 Exercícios Anteriores – Saúde (Impostos) R$    300,00

Fonte: (BRASIL, 2016a, p. 138).

De acordo com a STN, no caso da não utilização do mecanismo de informações 

complementares, seria necessário desdobrar cada conta de “disponibilidade por 

destinação de recursos” pela quantidade de fontes/destinações existentes no ente 

para cada subtítulo contábil destinado ao controle da DDR, como no Quadro 3 

(BRASIL, 2016a, p. 138).

Quadro 3 – Desdobramento das disponibilidades por destinação de recursos

Código Descrição Valor
82111.xx.00 Disponibilidade por Destinação R$ 1.000,00
82111.xx.01 Recursos Ordinários R$   300,00
82111.xx.02 Recursos vinculados à saúde R$   400,00
82111.xx.03 Recursos vinculados à Educação R$   300,00

Fonte: (BRASIL, 2016a, p. 138).

Registre-se que 

a conta “Receita Realizada” interliga o controle orçamentário 
da previsão com a execução, devendo ser detalhada por fonte/
destinação de recursos. 
Caso o ente não tenha mecanismos para identificar, no momento do 
recebimento, a fonte/destinação, a STN sugere que os valores sejam 
lançados em uma fonte/destinação transitória, até que se consiga 
proceder à correta classificação (BRASIL, 2016a, p. 138).

3.1.3 Indicador de Resultado Primário

Com relação ao indicador de resultado primário, essa classificação 

orçamentária da receita não tem caráter obrigatório para todos os entes, e foi 

instituída para a União com o objetivo de identificar quais receitas e despesas 

que compõem o resultado primário do Governo Federal, que é representado pela 



SIOPS: adequação aos novos padrões da contabilidade pública brasileira

------------  21  ------------

diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Assim, do ponto de 

vista desse indicador, as receitas do Governo Federal podem ser divididas entre 

primárias e não primárias (financeiras). 

a. Receitas primárias: referem-se predominantemente a receitas 

correntes (exceto receita de juros) e é composto daquelas que 

advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos 

dividendos recebidos pela União, da cota-parte das compensações 

financeiras, das decorrentes do próprio esforço de arrecadação das 

unidades orçamentárias, das provenientes de doações e convênios 

e outras também consideradas primárias;

b. Receitas não primárias (financeiras): são aquelas que não contribuem 

para o resultado primário ou não alteram o endividamento líquido 

do Governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro 

correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um 

direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno 

e/ou externo, alterando concomitantemente o ativo e o passivo 

financeiros. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes 

da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por 

organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União 

(juros recebidos, por exemplo), das privatizações e outras.

A Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 apresenta a classificação 

da receita orçamentária a ser utilizada por todos os entes da Federação.

Você encontra a Portaria 163 atualizada em 04/07/2016 no seguinte link:

<http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/legislacao>.

3.2 Etapas da Receita Orçamentária

De acordo com a STN, as etapas da receita orçamentária podem ser 

resumidas em previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento (BRASIL, 2016a, 

p. 56):

PREVISÃO Estimativa de arrecadação

LANÇAMENTO Verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora

ARRECADAÇÃO Entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores

RECOLHIMENTO Transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro
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O registro contábil da estimativa da arrecadação se dará a partir dos valores 

previstos na Lei Orçamentária Anual, e, como se trata de valores estimados, 

podem ser arrecadados a menor ou a maior.

Quanto à etapa do lançamento, até recentemente o mesmo não era 

registrado nas contas públicas. Na prática, em cumprimento ao disposto ao art. 

35 da Lei nº 4.320/1964, a receita pública era reconhecida apenas no momento 

de sua arrecadação, seguindo o regime de execução orçamentária e financeira, 

portanto, quando houvesse seu efetivo ingresso de recursos. 

Com o advento do processo de convergência da contabilidade pública 

brasileira aos padrões internacionais, que passou a exigir o registro da receita 

pública também no momento do seu fato gerador (entrega do bem ou serviço), 

passou a ser efetuado o controle patrimonial desses valores, seguindo o regime 

contábil da competência.

Assim, para possibilitar o relacionamento do regime orçamentário com 

o regime contábil, deve ser reconhecida uma variação patrimonial quando da 

identificação do fato gerador (regime contábil de competência), mas a receita 

orçamentária só será reconhecida quando do efetivo ingresso de recurso (regime 

de execução orçamentária e financeira).

Por exemplo, no dia 05/01/2017 o governo prestou um serviço que deve ser 

remunerado no valor de R$ 100,00. Esse valor foi recebido no dia 05/02/2017. 

Ao considerar a ótica patrimonial, no dia 05/01/2017 deve ser reconhecido um 

direito a receber relativo a esses valores, em razão da ocorrência do fato gerador 

(prestação do serviço). Contudo, a realização da receita orçamentária só será 

registrada contabilmente no dia 05/02/2017, quando do efetivo ingresso dos 

valores, em atendimento ao art. 35 da Lei nº 4.320/1964. 

3.3 Critérios de Reconhecimento e Classificação da Despesa 
Orçamentária

Segundo o disposto no MCASP, a despesa orçamentária pública representa 

o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento 

e a manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. O reconhecimento 

da despesa orçamentária se dá mediante a observância aos seguintes critérios 

(BRASIL, 2016a, p. 69):

1. Deve estar prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA); 

2. Deve ser destinada ao funcionamento de bens e serviços públicos;

3. Deve ser passível de dispêndio ou de compromissos a pagar.
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3.3.1 Natureza da Despesa Pública

Segundo o disposto na Portaria Interministerial nº 163, atualizada em 

04/07/2016, a classificação da despesa orçamentária segundo a sua natureza 

compõe-se de Categoria Econômica, Grupo de Natureza da Despesa e Elemento 

de Despesa.

A estrutura da natureza de despesa a ser observada na execução 

orçamentária de todas as esferas de Governo será também composta por um 

código numérico de oito dígitos, definida pela estrutura c.g.mm.ee.dd, cujas 

posições ordinais passam a ter o seguinte significado (Quadro 4):

Quadro 4 – Despesa orçamentária: classificação por natureza

C g mm ee dd

Categoria 
Econômica

Grupo Modalidade 
de Aplicação

Elemento de 
Despesa

Desdobramento facultativo do 
elemento de despesa

Fonte: Portaria Interministerial nº 163/2001, atualizada em 4/7/2016.

Com relação à Categoria Econômica (c), a despesa orçamentária é 

classificada em corrente ou de capital. Segundo o disposto no artigo 12 da Lei 

nº 4.320/1964, as despesas correntes podem ser classificadas em despesas de 

custeio (§ 1º) ou em transferências correntes (§ 2º):

a. Despesas de Custeio: “dotações para manutenção de serviços 

anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 

conservação e adaptação de bens imóveis”;

b. Transferências Correntes: “dotações para despesas as quais não 

corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive 

para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação 

de outras entidades de direito público ou privado”.
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Registre-se que as despesas orçamentárias correntes são empenhadas 

dentro do exercício financeiro, diminuem as disponibilidades financeiras do Estado, 

em geral com efeito negativo sobre o Patrimônio Líquido e constituem instrumento 

para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias, com 

vistas a satisfazer finalidades públicas. 

Em resumo, as despesas correntes não contribuem, diretamente, para a formação  

ou aquisição de um bem de capital.

As despesas de capital, por sua vez, conforme o disposto no art. 12 da Lei 

nº 4.320/1964, podem ser classificadas como investimentos, inversões financeiras 

ou transferências de capital:

a. Investimentos: 

dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive 
as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização destas últimas, bem como para os programas especiais 
de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material 
permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que 
não sejam de caráter comercial ou financeiro.

b. Inversões Financeiras: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 
não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas 
que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros.

c. Transferências de Capital: 

dotações para investimentos ou inversões financeiras que 
outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo 
derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente 
anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

As despesas orçamentárias de capital também diminuem as disponibilidades 

financeiras do Estado. Porém, de forma diversa das despesas correntes, as despesas 

de Capital não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. A classificação da 

despesa por Grupo de Natureza da Despesa (g) faz-se conforme Quadro 5.
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Quadro 5 – Despesa orçamentária classificada por grupo de natureza da despesa

Grupo de Natureza da Despesa Categoria Econômica 

1 Pessoal e Encargos Sociais Despesas Correntes 

2 Juros e Encargos da Dívida 
3 Outras Despesas Correntes 
4 Investimentos Despesas de Capital 
5 Inversões Financeiras 
6 Amortização da Dívida 

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016a, p. 73).

A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial 

denominada Modalidade de Aplicação (mm), a qual tem por finalidade indicar 

se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da 

mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas 

entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem 

dos recursos transferidos ou descentralizados. 

Com relação à classificação por Elemento de Despesa (ee), seus códigos têm 

por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens 

fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob 

qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material 

permanente, auxílios, amortização e outros que a Administração Pública utiliza 

para a consecução de seus fins. 

3.4 Etapas e Estágios da Despesa Orçamentária

A despesa orçamentária é divida em duas etapas - Planejamento e Execução 

- e três estágios: Empenho, Liquidação e Pagamento conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Despesa orçamentária: etapas e estágios

Planejamento
Fixação da Despesa
Descentralizações de Créditos Orçamentários
Programação Orçamentária e Financeira

Execução
Empenho
Liquidação 
Pagamento

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016a, p. 98).
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O registro da dotação inicial autorizada se dará a partir dos valores fixados 

na Lei Orçamentária Anual, que, diferentemente da receita estimada, limita a 

atuação do dirigente a executar apenas os valores autorizados. O registro da 

dotação atualizada se dá sempre que houver a aprovação de créditos adicionais, 

sejam eles suplementares, especiais ou extraordinários.

Quanto ao estágio do empenho, até recentemente o mesmo era considerado 

como sendo o fato gerador da despesa pública, uma vez que o art. 35 da Lei nº 

4.320/1964 estabelece que “pertence ao exercício a despesa nele empenhada.” 

Na prática, contudo, essa interpretação pode ser atribuída ao regime de execução 

orçamentária e financeira, uma vez que o estágio do empenho representa apenas 

o compromisso do Estado junto ao fornecedor, não havendo, até este momento, 

a entrega de bem ou serviço (fato gerador).

Com relação ao estágio da liquidação da despesa, apesar de também se 

apresentar como parte da execução orçamentária, nele é verificada se houve a 

entrega do bem ou serviço (fato gerador), portanto, esse estágio encontra-se 

mais próximo do conceito do regime contábil de competência. No estágio do 

pagamento, dá-se a efetiva entrega dos recursos.

Com o advento do processo de convergência, o registro da despesa 

pública também passou a observar o relacionamento do regime orçamentário 

com o regime contábil, devendo ser reconhecida uma variação patrimonial 

quando da identificação do fato gerador da despesa pública (regime contábil 

de competência), mas, do ponto de vista orçamentário, a despesa continua 

sendo reconhecida quando do empenho dos seus valores (regime de execução 

orçamentária e financeira). 

Como o SIOPS é um sistema orçamentário, as despesas orçamentárias e 

receitas orçamentárias nele registradas continuam a observar o disposto no art. 

35 da Lei nº 4.320/1964, portanto, a partir do ingresso de recursos (receita) e do 

empenho dos valores (despesa). Mas, há que se observar que o SIOPS atualmente 

demanda outros registros patrimoniais, como o registro de restos a pagar e 

despesas de exercícios anteriores.

3.5 Contas Orçamentárias do SIOPS

Além de atender ao ordenamento de contas definido pela Portaria 

Interministerial SOF/STN nº 163/2001, precedido por um código relacionado à 

classe da conta de despesa orçamentária e de receita orçamentária contemplada 

no plano de contas do ente governamental, na estrutura atual de contas do SIOPS 

é agregado mais dois outros códigos, visando atender aos registros de natureza 

específica dos gestores da saúde, conforme quadros 7 e 8.
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Quadro 7 – Exemplo de classificação da receita de transferência relativa a 

transplantes - córnea

Código Classificação

4 Classe Receita 
1 Categoria Econômica Receita Corrente
7 Origem Transferências Correntes
21 Espécie/Rubrica Transferências da União
33 Alínea Transferências de Recursos do Sistema Único 

de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo
12 Subalínea Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar
23 Código Específico  

do SIOPS
Transplantes – Córnea

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do SIOPS.

Conforme pode ser observado no Quadro 7, ao código da receita 

orçamentária do SIOPS são agregados dois dígitos específicos do SIOPS que 

garantem uma informação mais completa a respeito das despesas em ASPS.

Quadro 8 – Exemplo de classificação da despesa com medicamentos

Código Classificação

3 Classe Despesa
3 Categoria Econômica Despesa Corrente
3 Grupo de Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
90 Modalidade de Aplicação Aplicações Diretas
32 Elemento de Despesa Material, bem ou serviço para  

distribuição gratuita
03 Desdobramento do Elemento de despesa Material destinado à assistência social
01 Código Específico do SIOPS Medicamentos

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do SIOPS.

Observa-se que o mesmo acontece no Quadro 8, na classificação 

orçamentária da despesa computada no SIOPS, onde dois dígitos são adicionados 

ao código estabelecido na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 para 

trazer informações mais completas sobre as despesas com ASPS.

Ao longo dos anos, essa estrutura de contas atendeu às necessidades dos 

registros exigidos tanto pela Lei 4.320/1964 como pelo SIOPS, contudo, face à 

observância aos novos padrões da contabilidade pública, algumas mudanças vêm 

sendo implementadas, afetando, conseqüentemente, a estrutura de contas do 

SIOPS e as informações por ele geradas. 
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4
O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA 
DA CONTABILIDADE PÚBLICA 
BRASILEIRA AOS PADRÕES 
INTERNACIONAIS

Com a publicação da Lei nº 4.320, em 1964, foram 

estabelecidas as normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e elaboração dos 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. Desde então, os conceitos orçamentários acabaram 

prevalecendo nas rotinas contábeis governamentais.

No ano 2000, com a edição da Lei nº 101, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabeleceu-se 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão governamental, tendo como propósito assegurar a 

transparência dos gastos públicos e a consecução das metas 

fiscais, observando-se, concomitantemente, os conceitos 

orçamentários estabelecidos pela Lei nº 4.320/1964. 

Em 2007, o Conselho Federal de Contabilidade editou 

o documento intitulado “Orientações Estratégicas para 

o Desenvolvimento da Contabilidade Pública no Brasil”, 

estabelecendo diretrizes relacionadas à promoção e ao 

desenvolvimento conceitual, à convergência às normas 

internacionais e ao fortalecimento institucional da contabilidade 

pública brasileira.

4.1 Orientações Estratégicas para o Desenvolvimento 
da Contabilidade Pública no Brasil

A partir da edição das orientações estratégicas, 

o CFC buscou concentrar esforços para a promoção, 

desenvolvimento conceitual, convergência às normas 

internacionais e fortalecimento institucional da contabilidade 

pública brasileira. Essas orientações partiram da perspectiva 
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que é preciso resgatar o tratamento dos fenômenos do setor público em bases 

teóricas que reflitam a essência das transações governamentais e seu impacto no 

patrimônio, e não meramente cumprir os aspectos legais e formais.

Nesse sentido, foram estabelecidas três grandes diretrizes estratégicas, 

desdobradas em macro objetivos, cuja implantação vem ocorrendo com a 

celebração de parcerias entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 

instituições que atuam direta ou indireta com a Contabilidade aplicada ao Setor 

Público brasileiro (Figura 4). 

Figura 4 – Diretrizes das orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

contabilidade pública no Brasil

Promover o Desenvolvimento
Conceitual da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público

no Brasil

Diretriz 1

Estimular a Convergência às
Normas Internacionais de

Contabilidade aplicadas ao
Setor Público (IPSAS)

Diretriz 2

Fortalecer
institucionalmente a

Contabilidade aplicada ao
Setor Público

Diretriz 3

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (2007, p. 7).

Além de tornar possível a confrontação dos dados da contabilidade brasileira 

com o de outros países, o processo de convergência tem, entre outros objetivos:

• Resgatar a essência da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

dando o enfoque adequado ao seu objeto – o patrimônio público, 

o processo de convergência visa modernizar os procedimentos 

contábeis, possibilitando a geração de informações úteis para o 

apoio à tomada de decisão e ao processo de prestação de contas e 

controle social. 

• Permitir a consolidação das contas nacionais, com a elaboração do 

Balanço do Setor Público Nacional, baseado em procedimentos e 

registros padronizados utilizados pelos Entes da Federação, conforme 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº. 101/2000). 

• Possibilidade de a Administração Pública registrar todos os ativos 

e passivos; 
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• Efetiva consolidação das contas públicas; 

• Cumprimento na íntegra da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

101/2000 e da Lei nº 4.320/1964; 

• Padronização das contas contábeis de todas as esferas de governo 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios); 

• Flexibilidade no detalhamento dos Entes federados em níveis 

inferiores; 

• Geração de informações capazes de contemplar as necessidades de 

todos os usuários da Contabilidade Pública. 

Nessa nova visão, o CFC buscou concentrar esforços para melhor aplicar 

os Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público, trazendo que 

a adoção de princípios e normas diferentes do que seja recomendável pela boa 

técnica ou decorrentes da falta de consenso pode ocasionar demonstrações que 

não representem adequadamente a situação patrimonial.

4.2 Princípios de Contabilidade sob a Perspectiva do Setor Público

Considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o conteúdo 

e abrangência dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público, 

o CFC publicou a Resolução CFC nº 1.111/2007 com os seis (6) princípios que vão 

nortear a contabilidade pública brasileira: Entidade, Continuidade, Oportunidade, 

Registro pelo Valor Original, Competência e Prudência.

De acordo com o Princípio da Entidade, os bens, direitos e obrigações da 

União, dos estados, do DF e dos municípios constituem o patrimônio público, que é 

o objeto da contabilidade pública. Assim, esse Princípio se afirma, para a União, os 

estados, o DF e os municípios, pela autonomia e responsabilização do patrimônio 

a eles pertencente, sendo obrigatório o registro dos dados orçamentários de cada 

ente no SIOPS.

Com relação ao Princípio da Continuidade, a continuidade da entidade no 

âmbito da Administração Pública está relacionada ao estrito cumprimento da 

destinação social do seu patrimônio, ou seja, pressupõe-se que as entidades da 

União, dos Estados, do DF e dos Municípios, como, por exemplo, o Ministério 

da Saúde e as Secretarias da Saúde, continuarão existindo enquanto perdurar a 

sua finalidade. Esse pressuposto enseja que diversos procedimentos patrimoniais 

contábeis sejam adotados, como a depreciação.
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Em atendimento ao Princípio da Oportunidade, as variações patrimoniais 

no Setor Público devem ser reconhecidas tempestivamente em sua totalidade, 

independentemente do cumprimento das formalidades legais para sua ocorrência, 

visando ao completo atendimento da essência sobre a forma. Por exemplo, se 

o ente deixar de apropriar uma receita própria no primeiro bimestre de 2016 

e apropriar no segundo, os dados demonstrados em cada bimestre no SIOPS 

estariam comprometidos. 

Sobre o Princípio do Registro pelo Valor Original, as transações governa-

mentais (exemplo: compra de equipamentos para os hospitais, recebimento 

de impostos, etc.) devem ser registradas pelo valor que melhor represente sua 

realidade econômica, seja esse o valor de entrada (custo histórico) ou de saída 

(valor de mercado, valor justo, etc.).

O Princípio da Competência, por sua vez, aplica-se integralmente ao Setor 

Público: as receitas e despesas devem ser registradas quando da ocorrência do 

fato gerador, independentemente de entrada ou saída de caixa.

Segundo o disposto no Princípio da Prudência, quando surgirem 

possibilidades de novas mensurações, e havendo alternativas igualmente válidas, 

devem ser mantidos para os ativos e passivos do Setor Público, respectivamente, 

os menores e os maiores valores, de modo a considerar aqueles que podem trazer 

o maior impacto negativo para o patrimônio líquido da entidade.

Até recentemente, os Princípios Contábeis deveriam ser observados em sua 

plenitude no registro das operações relacionadas às despesas com ASPS, contudo, 

com a publicação, em outubro de 2016, da Norma Brasileira de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) – Estrutura Conceitual foram revogadas as 

Resoluções CFC nº 750/1993 e nº 1.111/2007, que aprovaram esses princípios.

Portanto, a partir de janeiro de 2017, os procedimentos do SIOPS devem 

estar alinhados a NBC T SP - Estrutura Conceitual, que, em seu teor, não difere 

das orientações apresentadas neste livro. 

Registre-se que por tratar-se de um sistema de informações de natureza 

orçamentária, no SIOPS também deve ser atendimento o disposto no art. 35 da 

Lei nº 4.320/1964, ou seja: as receitas orçamentárias devem ser consideradas no 

momento de sua arrecadação, e as despesas orçamentárias devem ser registradas 

no momento do seu empenho.
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4.3 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 
NBCASP 

Em um contexto de desenvolvimento de diretrizes estratégicas para o 

aperfeiçoamento da Contabilidade Pública brasileira, o Conselho Federal de 

Contabilidade publicou, em 2008, as primeiras Normas de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público (NBCASP).

A edição das NBCASP visou contribuir para o fortalecimento e a 

uniformização de procedimentos contábeis patrimoniais em âmbito nacional, de 

modo que, além de cumprir os aspectos legais e formais, a Contabilidade Pública 

brasileira reflita a essência das transações governamentais e seu impacto no 

patrimônio. Ao todo, foram publicadas 9 NBCASP, conforme Quadro 9.

Quadro 9 – Relação das NBCASP

NBCASP Descrição Objetivo de Cada Norma

16.1 Conceito, Objeto 
e Campo de 
Aplicação da 
Contabilidade 
Pública

Estabelecer a conceituação, o objeto e o campo de aplicação 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

16.2 Patrimônio e 
Sistemas Contábeis

Estabelecer o conceito de patrimônio público, sua classificação 
sob o enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema de 
informação contábil.

16.3 Planejamento e 
seus Instrumentos 
sob o Enfoque 
Contábil

Estabelecer as bases para controle contábil do planejamento 
desenvolvido pelas entidades do setor público, expresso em 
planos hierarquicamente interligados.

16.4 Transações no 
Setor Público

Estabelecer conceitos, natureza e tipicidades das transações 
no setor público.

16.5 Registro Contábil Estabelecer critérios para o registro contábil dos atos e dos 
fatos que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das 
entidades do setor público.

16.6 Demonstrações 
Contábeis

Estabelecer as demonstrações contábeis a serem elaboradas e 
divulgadas pelas entidades do setor público.

16.7 Consolidação das 
Demonstrações 
Contábeis

Estabelecer conceitos, abrangência e procedimentos para 
consolidação das demonstrações contábeis no setor público.

16.8 Controle Interno Estabelecer referenciais para o controle interno como suporte 
do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar 
riscos e dar efetividade às informações da contabilidade, 
visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do 
setor público.

16.9 Depreciação, 
Amortização e 
Exaustão

Estabelecer critérios e procedimentos para o registro contábil 
da depreciação, da amortização e da exaustão.

continua
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NBCASP Descrição Objetivo de Cada Norma

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

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

16.11 Sistema de 
Informação de 
Custos do Setor 
Público

Estabelecer a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras 
básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor 
público e apresentado, nesta Norma, como Subsistema de 
Informação de Custos do Setor Público (SICSP).

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (2012, p. 1-56).

Para operacionalizar os conceitos contemplados nas NBC T SP 16.1 a 16.11, e 

implantar os procedimentos patrimoniais requeridos nesse ambiente de mudanças, 

o CFC vem contando com a colaboração da Secretaria do Tesouro Nacional , que 

criou três grupos técnicos com esse objetivo: GTCON, GTREL e GTSIS:

a. GTCON (Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos 

Contábeis): tem caráter técnico e consultivo, manifestando-se 

por meio de recomendações, e deverá nortear-se pelo diálogo 

permanente, tendente a reduzir divergências, em benefício da 

transparência da gestão fiscal, da racionalização de custos nos entes 

da Federação e do controle social. É o responsável pelas discussões 

nas alterações do MCASP;

b. GTREL (Grupo Técnico de Padronização de Relatórios): tem 

caráter técnico e consultivo e, no desenvolvimento dos trabalhos, 

a transparência da gestão fiscal, a racionalização de custos nos 

entes da Federação e o controle social serão beneficiados pelo 

diálogo permanente das diferentes instituições envolvidas, o qual 

tende a reduzir divergências e duplicidades. É o responsável pelas 

discussões nas alterações do MDF;

c. GTSIS (Grupo Técnico de Sistematização de Informações Contábeis e 

Fiscais): tem caráter técnico e consultivo, manifestando-se através de 

recomendações, e deve nortear-se pelo diálogo permanente, tendente 

a reduzir divergências e o desenvolvimento de sistemas redundantes, 

em benefício da transparência da gestão fiscal, da racionalização de 

custos nos entes da Federação e do controle social.

A partir das discussões resultantes desses grupos, em 2008 foi editada a 

primeira edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), já 

comentado anteriormente, que vem sendo atualizado periodicamente, atualmente 

encontrando em audiência pública a sua sétima edição.

conclusão
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Registre-se que as NBCASP também foram afetadas pela publicação da 

NBC T SP - Estrutura Conceitual, que revogou, a partir de janeiro de 2017, as NBC 

T 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, e algumas partes das demais NBC T 16, evidenciando a 

intenção de adotar as IPSAS em sua integralidade. Novamente, destaca-se que a 

revogação das NBCASP não compromete as orientações apresentadas neste livro. 

4.4 Conteúdo do MCASP

Na qualidade de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, a STN 

passou a editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e 

plano de contas de âmbito nacional, objetivando a elaboração e publicação de 

demonstrações contábeis consolidadas.

Tais instrumentos encontram-se em consonância com as normas editadas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e buscam a convergência às 

normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público – International 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS) – editadas pelo International Public 

Sector Accounting Standards Board (IPSASB). O MCASP é composto por seis 

partes, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Partes que compõem o MCASP

DIVISÃO DO MCASP

PARTE GERAL Contabilidade Aplicada ao Setor Público
PARTE I Procedimentos Contábeis Orçamentários
PARTE II Procedimentos Contábeis Patrimoniais
PARTE III Procedimentos Contábeis Específicos
PARTE IV Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
PARTE V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016a, p. 9-17).

Na Parte Geral, o MCASP válido para o exercício de 2017 apresenta uma 

contextualização sobre as mudanças que vêm afetando a contabilidade pública 

brasileira (principalmente novas leis e normativos), trata rapidamente do plano 

de contas aplicado ao setor público (PCASP), esclarece as diferenças entre 

os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais da contabilidade pública, 

comenta sobre o processo de implantação das inovações, traz as características 

qualitativas das informações contábeis e os critérios gerais de evidenciação nas 

demonstrações contábeis. 

Na Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários, o MCASP apresenta 

nove Princípios Orçamentários (unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, 

orçamento bruto, legalidade, publicidade, transparência e não-vinculação da 

receita de impostos). Esclarece os conceitos, classificações, relacionamento 
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do regime orçamentário com o regime contábil, apresenta as etapas, estágios 

e procedimentos contábeis aplicáveis às receitas orçamentárias e despesas 

orçamentárias, além do mecanismo de fonte/destinação de recursos.

Registre-se que o PCO não altera as regras orçamentárias fixadas pela Lei nº 

4.320/1964, pela Portaria MOG nº 42/1999, ou pela Portaria STN/SOF nº 163/2001 

e suas alterações, que continuam sendo a base normativa para a elaboração e 

execução dos orçamentos nos três níveis de governo. Portanto, as regras aplicáveis 

ao SIOPS do ponto de vista orçamentário, permanecem inalteradas.

Na Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, o MCASP procura dar 

continuidade ao processo de reunião de conceitos, regras e procedimentos relativos 

aos atos e fatos patrimoniais e seu relacionamento com a Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público. Visa também à harmonização, por meio do estabelecimento 

de padrões a serem observados pela Administração Pública, no que se refere 

às variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, suas classificações, 

destinações e registros, para permitir a evidenciação e a consolidação das contas 

públicas nacionais. 

O atendimento do enfoque patrimonial da contabilidade compreende o 

registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público (arts. 85, 89, 

100 e 104 da Lei nº 4.320/1964). Nesse aspecto, devem ser atendidas as normas 

contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

ativos e passivos e de suas variações patrimoniais, contribuindo para o processo 

de convergência às normas internacionais, respeitada a base legal nacional. 

A compreensão da lógica dos registros patrimoniais é determinante para o 

entendimento da formação, composição e evolução desse patrimônio. 

Na Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos, o MCASP fornece 

explicações sobre o tratamento contábil a ser aplicado ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb), Concessões de Serviços Públicos, Operações de Crédito, 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, Dívida Ativa, Precatórios em Regime 

Especial e Consórcios Públicos.

A Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP tem como 

propósito evidenciar com qualidade os fenômenos patrimoniais e a busca por um 

tratamento contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no âmbito do 

setor público. Nesta Parte do Manual, são apresentados: a estrutura do PCASP, 

baseada na natureza da informação contábil; o mecanismo de consolidação 

das contas nacionais em cada ente da Federação; o uso dos atributos da conta 

contábil, que permitem o cumprimento de determinações legais; as principais 

regras de integridade do PCASP, dentre outras informações.
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Finalmente, a Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público - DCASP apresenta as demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320/1964, 

pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis e pelas 

demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, quais sejam: Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 

Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, além das notas explicativas às demonstrações contábeis.

a) Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria 

econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para 

o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit 

de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica 

e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação 

atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as 

despesas pagas e o saldo da dotação.

Este balanço público, basicamente, confronta o orçamento planejado com 

o orçamento executado. Não há nas IPSAS um balanço estruturado com essas 

características exigidas na legislação brasileira, contudo, a IPSAS 24 - Presentation 

of Budget Information in Financial Statements relaciona um conjunto de informações 

que estão plenamente contempladas no Balanço Orçamentário brasileiro.

b) Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 

como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos 

de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício 

seguinte. Dentre outros, o BF evidencia a receita orçamentária realizada e a 

despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando 

as ordinárias e as vinculadas.

A discriminação por fonte/destinação de recurso permite evidenciar a 

origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa 

orçamentárias. 

c) Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa 

e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de 

contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que 

são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não 

circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais (PCP) deste Manual.

d) Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as 

alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado 

patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais 

quantitativas aumentativas e diminutivas.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado 

do Exercício (DRE) do setor privado. No setor público, o resultado patrimonial 

não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público 

ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

 e) Demonstração dos Fluxos de Caixa

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar 

caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros 

em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos 

de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do 

passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para 

pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de 

caixa atribuída às atividades operacionais.

f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará 

a evolução do patrimônio líquido da entidade. A DMPL complementa o Anexo de 

Metas Fiscais (AMF), integrante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). A DMPL é obrigatória para as empresas estatais independentes, desde 

que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e é facultativa para os 

demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

4.5 Adoção aos Padrões Internacionais de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público

Na qualidade de órgão regulador das práticas contábeis no Brasil e membro 

da Federação Internacional de Contadores (IFAC), o CFC instituiu grupos de 

estudo com a finalidade de estudar e propor normas alinhadas com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS).

A IFAC é uma organização global destinada à profissão contábil, composta 

atualmente de 175 membros e associados em mais de 130 países (INSTITUTO 
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DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL, 2015). É estruturada por quatro 

órgãos normatizadores independentes, entre eles o International Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB), que é responsável pela emissão das 

International Public Sector Accounting Standards – IPSAS (INTERNATIONAL 

FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2016a, p. 8). 

 Na visão do CFC, as IPSAS dispõem sobre uma contabilidade patrimonial 

integral, requerendo o registro de todos os itens de bens, direitos, obrigações 

e patrimônio líquido da entidade considerada, e estabelecem o regime de 

competência para o reconhecimento de receitas e despesas. Até meados de 2016, 

38 IPSAS haviam sido publicadas pela IFAC, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Relação das IPSAS

Pronunciamentos Descrição

IPSAS 1 Presentation of Financial Statements
IPSAS 2 Cash Flow Statements
IPSAS 3 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IPSAS 5 Borrowings Costs
IPSAS 6 Consolidated and Separate Financial Statements (revogada)
IPSAS 7 Investments in Associates (revogada)
IPSAS 8 Interest in Joint Ventures (revogada)
IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions
IPSAS 10 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IPSAS 11 Construction Contracts
IPSAS 12 Inventories
IPSAS 13 Leases
IPSAS 14 Events after the reporting date
IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (revogada)
IPSAS 16 Investment Property
IPSAS 17 Property, Plant, and Equipment
IPSAS 18 Segment Reporting
IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IPSAS 20  Related Party Disclosures
IPSAS 21 Impairment of Non-Cash-Generating Assets
IPSAS 22 Disclosure of Financial Information about the General Government Sector
IPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)
IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial Statements
IPSAS 25 Employee Benefits
IPSAS 26 Impairment of Cash-Generating Assets
IPSAS 27 Agriculture 
IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation 
IPSAS 29 Financial Instruments: recognition and measurement
IPSAS 30 Financial Instruments: disclosures
IPSAS 31 Intangible Assets
IPSAS 32 Service Concession Arrangements: Grantor
IPSAS 33 First-time Adoption of International Public Sector Accounting Standards
IPSAS 34 Separate Financial Statements
IPSAS 35 Consolidated Financial Statements

continua
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Pronunciamentos Descrição

IPSAS 36 Investiments in Associates and Joint Ventures
IPSAS 37 Joint Arrangements - Disclosure of Interests in Other Entities
IPSAS 38 Disclosure of Interests in Other Entities

Fonte: Elaboração própria baseado em International Federation of Accountants (2016a; 2016b, p. 1-5).

Ao final do exercício de 2015, o CFC criou um novo plano de trabalho no 
qual ficou estabelecido que se buscará a adoção das IPSAS em sua integralidade 
no âmbito do Governo brasileiro até o ano de 2021. Em 2016, as seguintes IPSAS 
foram convergidas, e passam a integrar a 7ª edição do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP), aplicável à União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios para o ano de 2017:

• NBC TSP 1 – Receitas de Transações sem Contraprestação (IPSAS 

23): estabelece as exigências, para fins de demonstrações contábeis, 

para a receita proveniente de transações sem contraprestação, exceto 

para transações sem contraprestação que originem uma combinação 

de entidades;

• NBC TSP 2 – Receitas com Contraprestação (IPSAS 9): descreve 

o tratamento contábil das receitas provenientes de transações e 

eventos com contraprestação.

• NBC TSP 3 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

(IPSAS 19): define os critérios de mensuração, reconhecimento e 

evidenciação das provisões, ativos e passivos contingentes;

• NBC TSP 4 – Estoques (IPSAS 12): estabelece o tratamento contábil 

para os estoques.

• NBC TSP 5 – Concessões de Serviços Públicos (IPSAS 32) 

-Concedentes: determina a forma de contabilização dos contratos de 

concessão pela ótica da concedente, uma entidade do setor público. 

conclusão
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Além de permitir o registro contábil detalhado das 

classes (3) Despesas e (4) Receitas por categoria econômica, 

o plano de seis classes de contas até então utilizado no âmbito 

da Administração Pública e utilizado pelos usuários do SIOPS 

permitia a simples transposição de valores registrados na 

contabilidade para o sistema SIOPS, detalhando apenas os 

valores nos códigos adicionais, quando houvesse necessidade.

Com o advento do PCASP, o registro contábil passou 

a ser efetuado da perspectiva patrimonial, e as contas 

orçamentárias até então detalhadas por categoria econômica, 

receberam uma nova Classe de Contas e passaram a ser 

efetuadas apenas em nível de controle orçamentário, sendo 

apuradas no resultado do exercício apenas as receitas 

orçamentárias efetivas (receitas correntes) e as despesas 

orçamentárias efetivas (despesas correntes).

Com essa mudança, os usuários do SIOPS devem ficar 

atentos, uma vez que o sistema manteve em sua estrutura das 

contas de receitas orçamentárias e de despesas orçamentárias 

de acordo com o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF 

nº 163/2001, detalhando as categorias econômicas: correntes 

e de capital.

Com isso, caso o usuário do SIOPS já esteja utilizando 

a estrutura do PCASP estabelecida pela STN, não conseguirá 

fazer a simples transposição de saldos entre a sua contabilidade 

e o sistema SIOPS. Assim, cada ente federado deve avaliar a 

condição em que se encontra para saber como proceder em 

relação à alimentação do SIOPS.

5 MUDANÇAS NO PCASP 
E IMPACTOS NO SIOPS 
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A nova estrutura de contas adotada em todo o Brasil (PCASP) não 

apresenta o desdobramento das contas de receitas orçamentárias e de despesas 

orçamentárias por categorias econômicas – conforme o disposto na Portaria 

Interministerial SOF/STN nº 163/2001 e suas atualizações. Assim, para que seja 

possível preencher os dados no SIOPS, o usuário pode optar pelas seguintes ações:

• Utilizar-se de controles extracontábeis para efetuar o acompanhamento 

da execução orçamentária; ou 

• Fazer uso de contas correntes contábeis no próprio sistema contábil 

utilizado pelo ente governamental, ou

• Trabalhar a figura do PCASP estendido, mantendo as cinco classes do 

PCASP recomendadas pela STN e adicionando nas Classes 5 e 6 os 

códigos correspondentes ao detalhamento da despesa orçamentária 

e da receita orçamentária, previstos na Portaria Interministerial STN/

SOF nº 163/2001.

Registre-se que será de responsabilidade do gestor estabelecer as 

correlações necessárias entre as informações do sistema utilizado para controlar 

as informações orçamentárias e as exigidas pelo SIOPS, para seu correto 

preenchimento. 
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Conforme explicado anteriormente, o SIOPS está 

passando por diversas mudanças para acompanhar as 

mudanças na contabilidade brasileira. A seguir, veremos 

algumas adequações que vem sendo promovidas no SIOPS 

para atender tanto ao disposto na Lei nº 4.320/1964, quanto 

ao atendimento dos novos padrões contábeis. 

6.1 Adequação das Contas do SIOPS ao PCASP

Para os entes que já aderiram ao PCASP, o preenchimento 

do SIOPS será diferenciado. Neste caso, o usuário deixará 

de utilizar as classes de contas 3 (Despesas) e 4 (Receitas) 

e passará a utilizar as contas 5 (Controles da Aprovação do 

Planejamento e Orçamento) e 6 (Controles da Execução do 

Planejamento e Orçamento), conforme Quadro 12.

ADEQUAÇÕES NO SIOPS: 
MUDANÇAS PONTUAIS6
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Quadro 12 – Adequação das contas do SIOPS ao PCASP

CONTAS PLANO DE CONTAS ANTIGO PCASP

Patrimoniais Ativo
   1.1. Circulante
   1.2. Realizável a Longo Prazo
   1.4. Permanente
   1.9. Ativo Compensado
2. Passivo
   2.1 Circulante
   2.2. Exigível a Longo Prazo
   2.4. Patrimônio Líquido
   2.9. Passivo Compensado 

1. Ativo
   1.1. Circulante
   1.2. Não Circulante
2. Passivo
   2.1. Circulante
   2.2. Não Circulante
   2.3 Patrimônio Líquido

Resultado 3. Despesa
4. Receita
5. Resultado Diminutivo do 
exercício
6. Resultado Aumentativo do 
exercício 

3. Variação Patrimonial 
Diminutiva
4. Variação Patrimonial 
Aumentativa 

Controle da Aprovação 
do Planejamento e 
Orçamento 

1.9. Ativo Compensado
2.9. Passivo Compensado 

5. Controle da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento
6. Controle da Execução do 
Planejamento e Orçamento

Controles de Atos 
Potenciais 

1.9. Ativo Compensado
2.9. Passivo Compensado 

7. Controles Devedores
8. Controles Credores 

Fonte: Elaboração própria.

Observe que as informações relacionadas às Classes 5 e 6 não trazem o 

detalhamento da receita orçamentária e da despesa orçamentária por categoria 

econômica, conforme já comentado anteriormente. Aqui se encontra o maior 

desafio dos gestores do SIOPS, que devem envidar esforços para manter o controle 

dessas informações para preencher as informações exigidas pelo Sistema.

Caso a opção seja manter controles extracontábeis, deve ser observado 

o ordenamento definido no Anexo III da Portaria Interministerial SOF/STN nº 

163/2001. Considerando que a atual estrutura do SIOPS manterá os códigos 1 

(receita corrente), 2 (receita de capital), 3 (despesas corrente) e 4 (despesa de 

capital), com a adição de dois códigos finais para o detalhamento das ASPS, é fácil 

estabelecer  correlações entre as contas contempladas na Portaria Interministerial 

SOF/STN nº163/2001 e as contas requisitadas pelo SIOPS, conforme exemplo 

apresentado no Quadro 13.
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Quadro 13 – Semelhanças entre as contas da Portaria nº 163/2001 e do SIOPS

Estrutura da Portaria Nº 163/2001 Rol de Receitas do SIOPS

1000.00.00 Receitas Correntes.
1100.00.00 Receita Tributária.
1110.00.00 Impostos.
1111.00.00 Impostos sobre o Comércio Exterior.
1111.01.00 Imposto sobre a Importação.
1111.02.00 Imposto sobre a Exportação.
1112.00.00 Imposto sobre o Patrimônio de Renda.
1112.01.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural.
1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana.
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza.
1112.04.10 Pessoas Físicas.
1112.04.20 Pessoas Jurídicas.
1112.04.30 Retido nas Fontes.
1112.05.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores.
1112.07.00 Imposto sobre a Transmissão “Causa 
Mortis” e Doação de Bens e Direitos.
1112.08.00 Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” 
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis.
1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a 
Circulação.
1113.01.00 Imposto sobre Produtos Industrializados.
1113.02.00 Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadoria e sobre a Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação.
1113.03.00 Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários.
1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza.

4.1.0.00.00.00.00 Receitas Correntes.
4.1.1.00.00.00.00 Receita Tributária.
4.1.1.10.00.00.00 Impostos. 
4.1.1.12.00.00.00 Impostos sobre o 
Patrimônio e Sobre a Renda.
4.1.1.12.01.00.00 ITR (Exclusivo do DF).
4.1.1.12.02.00.00 IPTU (Exclusivo DF).
4.1.1.12.04.00.00 Imposto s/ a Renda e 
Provento de Qualquer Natureza.
4.1.1.12.04.31.00 IRRF s/ Rendimentos do 
Trabalho (Art.158- I CF/88).
4.1.1.12.04.34.00 IRRF sobre Outros 
Rendimentos.
4.1.1.12.05.00.00 IPVA.
4.1.1.12.07.00.00 ITCMD.
4.1.1.12.08.00.00 ITBI (Exclusivo DF).
4.1.1.13.00.00.00 Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias.
4.1.1.13.02.00.00 ICMS.
4.1.1.13.05.00.00 ISS / ISSQN (Exclusivo 
do DF).

Fonte: Elaboração própria.

Caso o gestor do SIOPS venha fazer o uso de contas-correntes (níveis 

mais analíticos de uma conta contábil), essa condição deve estar expressamente 

disposta no sistema contábil do ente governamental, devendo os usuários do 

SIOPS se atentar para as regras a serem observadas neste caso.

6.2 Reformulação de Relatórios e Demonstrativos

Os dados obtidos com as declarações do SIOPS são informações importantes 

e completas e, por esse motivo, a partir dos dados declarados o sistema, gera 

dois produtos: (1) os quadros do Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária – RREO; e (2) os indicadores legais e de apoio à gestão.
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O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que 

estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o “[...] Poder Executivo o publicará, 

até trinta dias após o encerramento de cada bimestre [...]”. A Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000 estabelece as normas para elaboração e publicação 

do RREO.

Visto as mudanças recentes no cenário da contabilidade, de onde são 

retirados os dados para o RREO, houve a necessidade de atualização desses 

demonstrativos. O Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª edição traz o modelo 

desses demonstrativos, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – RREO: Demonstrativo das despesas com Saúde – municípios

<ENTE DA FEDERAÇÃO> 
RREO – ANEXO  12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA 
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

 

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS 
REALIZADAS

Até o 
Bimestre

(b)

%
(b/a) x 

100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)     
   Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU

    

   Imposto sobre Transmissão de Bens 
Intervivos – ITBI

    

   Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS

    

   Imposto de Renda Retido na Fonte – 
IRRF

    

   Imposto Territorial Rural – ITR     
   Multas, Juros de Mora e Outros 
Encargos dos Impostos

    

Dívida Ativa dos Impostos     
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos 
da Dívida Ativa

    

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

    

   Cota-Parte FPM     
   Cota-Parte ITR     
   Cota-Parte IPVA     
   Cota-Parte ICMS     
   Cota-Parte IPI-Exportação     
Compensações Financeiras Provenientes 
de Impostos e Transferências 
Constitucionais

    

   Desoneração ICMS (LC 87/96)     
Outras     
TOTAL DAS RECEITAS PARA 
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = 
I + II

    

continua
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RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

 

PREVISÃO
ATUALIZADA

(c)

RECEITAS 
REALIZADAS

Até o 
Bimestre

(d)

%
(d/c) x 

100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE-SUS

    

   Provenientes da União     
   Provenientes dos Estados     
   Provenientes de Outros Municípios     
   Outras Receitas do SUS     
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS     
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
VINCULADAS À SAÚDE

    

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO 
DA SAÚDE

    

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE

    

DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza 

da Despesa)

DOTAÇÃO
INICIAL

 

DOTAÇÃO
ATUA-

LIZADA
(e)

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

Inscritas 
em Restos 

a Pagar não 
Proces-
sados7

Até o 
Bimestre

(f)

%
(f/e) x 

100

Até o 
Bimestre

(g)

%
(g/e) 
x 100

DESPESAS CORRENTES      
    Pessoal e Encargos 
Sociais

     

    Juros e Encargos da 
Dívida

     

    Outras Despesas 
Correntes

     

DESPESAS DE CAPITAL      
    Investimentos      
    Inversões Financeiras      
    Amortização da 
Dívida

     

TOTAL DAS DESPESAS 
COM SAÚDE (IV)

       

DESPESAS COM SAÚDE 
NÃO COMPUTADAS 

PARA FINS DE 
APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

 

DOTAÇÃO
ATUALI-

ZADA
 

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS Inscritas 

em Restos 
a Pagar não 

Processados7

Até o 
Bimestre

(h)

%
(h/
IVf)
x100

Até o 
Bimestre

(i)

%
(i/

IVg)
x100

DESPESAS COM 
INATIVOS E 
PENSIONISTAS

     

DESPESA COM 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
QUE NÃO ATENDE AO 
PRINCÍPIO DE ACESSO 
UNIVERSAL

      

DESPESAS 
CUSTEADAS COM 
OUTROS RECURSOS 

      

continua

continuação
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DESPESAS COM SAÚDE 
NÃO COMPUTADAS 

PARA FINS DE 
APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

 

DOTAÇÃO
ATUALI-

ZADA
 

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS Inscritas 

em Restos 
a Pagar não 

Processados7

Até o 
Bimestre

(h)

%
(h/
IVf)
x100

Até o 
Bimestre

(i)

%
(i/

IVg)
x100

   Recursos de 
Transferência do 
Sistema Único de Saúde 
– SUS

      

   Recursos de 
Operações de Crédito

      

   Outros Recursos       
OUTRAS AÇÕES 
E SERVIÇOS NÃO 
COMPUTADOS

      

RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 
INSCRITOS 
INDEVIDAMENTE 
NO EXERCÍCIO SEM 
DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA1

- -   - -  

DESPESAS CUSTEADAS 
COM DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA VINCULADA 
AOS RESTOS A PAGAR 
CANCELADOS2

      

DESPESAS CUSTEADAS 
COM RECURSOS 
VINCULADOS 
À PARCELA DO 
PERCENTUAL 
MÍNIMO QUE NÃO 
FOI APLICADA EM 
AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES3

      

TOTAL DAS 
DESPESAS COM NÃO 
COMPUTADAS  (V)

       

        
TOTAL DAS DESPESAS 
COM AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

       

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA  DE IMPOSTOS 
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4,5

 
 

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR 
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - 
(15 x IIIb)/100]6

 
 

continuação

continua
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EXECUÇÃO DE RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

INSCRITOS COM 
DISPONIBILDADE DE CAIXA

INSCRITOS
CANCELADOS/    

PRESCRITOS
PAGOS

A 
PAGAR

PARCELA 
CONSIDERADA 

NO LIMITE

Inscritos em <Exercício de 
Referência>

    

...     
Inscritos em <Exercício de 
Referência - 4>

     

Inscritos em <Exercícios 
Anteriores ao de Referência - 
4 (Somatório)>

     

Total      

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 
OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 
24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU 
PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas 
custeadas no 
exercício de 
referência (j)

Saldo 
Final (Não 
Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 
<Exercício de Referência>

   

...    
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 
<Exercício de Referência - 4> 

   

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 
<Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 
(Somatório)>

   

Total (VIII)    

 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO 
PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM 
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 
CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial
 

Despesas 
custeadas no 
exercício de 
referência

(k)

Saldo 
Final (Não 
Aplicado)

 

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de 
Referência - 1> 

   

...    
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de 
Referência - 5> 

   

Diferença de limite não cumprido em <Exercícios 
Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>

   

Total (IX)    

continuação

continua



MINISTÉRIO DA SAÚDE

------------  50  ------------

DESPESAS COM 
SAÚDE

(Por Subfunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALI-

ZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

Inscritas 
em Restos 

a Pagar não 
Processados7

Até o 
Bimestre

(l)

%
(l/

total 
l) x 
100

Até o 
Bimestre

(m)

%
(m/
total 
m) x 
100

Atenção Básica      
Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial

      

Suporte Profilático e 
Terapêutico

      

Vigilância Sanitária       
Vigilância 
Epidemiológica

      

Alimentação e Nutrição       
Outras Subfunções       
TOTAL        
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora 
de emissão <hhh e mmm>

Fonte:  (BRASIL, 2016b, p. 395-396 ).
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna “i” ou com a coluna “h” deverá ser o mesmo apresentado no “total j”.
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna “i” ou com a coluna “h” deverá ser o mesmo apresentado no “total k”.
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município 
quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor 
deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

conclusão
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No âmbito do SIOPS, os indicadores de receitas e 

despesas têm como objetivo dimensionar a parcela da despesa 

com saúde sob a responsabilidade do Município financiada por 

outras esferas de Governo, bem como os recursos próprios, 

além de verificar a aplicação de 15% dos recursos próprios em 

ASPS, conforme previsto na LC n° 141/2012.

O SIOPS gera automaticamente um conjunto de 

indicadores que relacionam valores da receita total e da 

despesa com ações e serviços públicos de saúde dos entes da 

Federação. Atualmente, o SIOPS mantém o seguinte quadro 

de indicadores (Quadro 14):

7 INDICADORES 
DO SIOPS
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Quadro 14 - Indicadores atuais do SIOPS (em fase de mudanças)

Indicador Nome Finalidade

1.1 Percentual das receitas de 
impostos em relação à receita 
total, excluídas as deduções.

Dimensionar a capacidade de arrecadação do 
Município.

1.2 Participação percentual 
das transferências 
intergovernamentais líquidas 
na receita líquida total do 
município;

Aferir a participação percentual das transferências 
intergovernamentais na receita total do município 
(excluídas as deduções). Busca captar o grau 
de dependência do município em relação às 
transferências de outras esferas do governo. Assim, 
quanto maior for o percentual informado nesse 
indicador, maior será a dependência do município 
no que se relaciona a transferências de recursos de 
outras esferas de governo.

1.3 Participação percentual das 
Transferências para a Saúde 
(SUS) no total de recursos 
líquidos transferidos para o 
Município;

Medir quanto dos recursos líquidos transferidos 
para o ente veio de Transferência do SUS.

1.4 Participação percentual das 
Transferências da União para 
a Saúde no total de recursos 
transferidos para a saúde no 
Município;

Mensurar a participação percentual das 
transferências da União para a Saúde (SUS) no total 
de recursos transferidos da União, dos Estados e dos 
Municípios para a saúde no município. A pergunta 
que se coloca é: “Do total das transferências 
recebidas para a saúde pelo município, qual é o 
percentual transferido pela União?”

1.5 Participação percentual das 
Transferências da União para 
a Saúde (SUS) no total de 
Transferências Líquidas da 
União para o Município;

Apresentar a participação percentual das 
transferências da União para a Saúde (SUS) no total 
de transferências da União, excluídas as deduções.

1.6 Participação percentual 
da Receita de Impostos e 
Transferências Constitucionais 
e Legais na Receita Líquida 
Total do Município;

Objetiva medir a participação percentual da receita 
própria, ou seja, impostos diretamente arrecadados 
e transferências constitucionais de impostos, em 
relação à receita total do município, excluídas as 
deduções.

2.1 Despesa total com Saúde, 
sob a responsabilidade do 
município, por habitante.

Visa mensurar a despesa total com saúde, sob 
a responsabilidade do município, por habitante. 
Resulta do gasto em saúde, por habitante, advindo 
de todas as fontes,

2.2 Participação percentual das 
despesas com pessoal na 
despesa total com Saúde;

Visa dimensionar o comprometimento de recursos 
vinculados à saúde com o pagamento de pessoal e 
encargos sociais da área da saúde.

2.3 Participação percentual das 
despesas com medicamentos 
na despesa total com Saúde;

Objetivo de dimensionar a participação percentual 
das despesas com medicamentos em relação às 
despesas totais com saúde. 

2.4 Participação percentual das 
despesas com serviços de 
terceiros - pessoa jurídica na 
despesa total com Saúde;

Dimensionar o Comprometimento dos recursos 
com o pagamento das Despesas com Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. Tais despesas estão 
relacionadas a serviços de consultoria

2.5 Participação percentual das 
despesas com investimentos 
na despesa total com Saúde;

Dimensionar o nível dos Investimentos realizados 
pelo Município em Saúde.

continua
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Indicador Nome Finalidade

3.1 Percentual das transferências 
para a Saúde em relação à 
despesa total do município 
com saúde;

Demonstra a parcela da despesa com saúde que 
está sob a responsabilidade do município, da qual 
foi financiada com recursos de outras esferas de 
governo e não com recursos próprios.

3.2 Participação da receita 
própria aplicada em Saúde 
conforme a LC n° 141/2012.

Demonstra o percentual de recursos próprios 
aplicados em ações e serviços de saúde - ASPS.

Fonte: Elaboração própria.

Com tantas mudanças no mundo contábil e também no SIOPS, tornou-

se necessário revisitar os indicadores calculados a partir dos dados declarados 

no SIOPS. Assim, a reformulação das contas que compõem os indicadores de 

cada ente calculados automaticamente pelo SIOPS após a declaração de dados 

contábeis teve como escopo atender ao novo rol de contas do SIOPS 2016. 

Registre-se que os indicadores do SIOPS são majoritariamente índices 

constituídos por contas contábeis no numerador e denominador, que visam 

atingir objetivos específicos tais como:

• Embasar a análise dos resultados obtidos;

• Contribuir para a melhoria da gestão municipal; 

• Facilitar o planejamento da gestão municipal;

• Subsidiar o processo de decisão do gestor municipal a partir da 

interpretação dos percentuais (índices) obtidos.

• Para atendimento aos preceitos do ciclo orçamentário-financeiro, o 

SIOPS capta dados de receitas e despesas orçamentárias. 

É preciso considerar que para fins de cálculo dos indicadores nos sistemas 

de 1º ao 5º bimestre, são utilizadas as informações das receitas realizadas e as 

despesas liquidadas. Mas, para fins de cálculo dos indicadores no sistema do 

6º bimestre (anual), são utilizadas as informações das receitas realizadas e as 

despesas empenhadas.

A revisão dos indicadores começou com uma consulta pública a fim de 

buscar sugestões de novos indicadores para o SIOPS, após essa consulta a 

equipe SIOPS chegou a proposta do Quadro 15, ainda em discussão no âmbito do 

Ministério da Saúde.

conclusão



MINISTÉRIO DA SAÚDE

------------  54  ------------

Quadro 15 – Proposta de reformulação e criação de novos indicadores do SIOPS

INDICADORES ATUAIS PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Indicador Nome Indicador Nome

1.1 Percentual das Receitas de 
Impostos em Relação à Receita 
Total (Excluídas as Deduções)

2.1 Participação percentual das 
receitas de impostos em relação a 
receita total.

1.2 Percentual das Transferências 
Intergovernamentais Corrente e 
de Capital em Relação à Receita 
Total do Município (Excluídas as 
Deduções)

2.3 Participação percentual das 
transferências intergovernamentais 
em relação a receita total.

1.3 Percentual das Receitas de 
Transferências Para a Saúde (SUS) 
em relação ao total de recursos 
transferidos para o município 
(excluídas as Deduções)

3.1 Participação percentual das 
transferências da União (SUS) 
em relação ao total de recursos 
transferidos.

1.4 Participação percentual das 
receitas de Transferências da União 
para a Saúde em relação ao total 
de recursos transferidos para a 
saúde no município

3.2 Participação percentual das 
receitas de transferências 
realizadas pela União (FNS)  em 
relação a receita total.

1.5 Percentual das Receitas de 
Transferências da União para a 
Saúde (SUS) em relação ao total 
de transferências da União para o 
Município (excluídas as deduções)

3.3 Participação percentual das 
transferências da União para a 
saúde em relação ao total de 
transferências da União.

1.6 Participação Percentual da Receita 
de Impostos e Transferências 
Constitucionais e Legais em 
relação à receita total do município 
(excluídas as deduções)

2.2 Participação percentual das 
receitas de impostos mais as 
transferências constitucionais e 
legais em relação à receita total.

2.1 Despesa Total com Saúde, 
em R$ por Habitante, sob a 
responsabilidade do Município, por 
habitante

5.6 Despesa Total com saúde per 
capita - empenhada (6º bimestre) e 
liquidada (1º ao 5º bimestre).

2.2 Percentual das Despesas com 
Pessoal e Encargos Sociais em 
saúde em relação à despesa total 
com saúde

4.1 Participação percentual das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais da saúde em relação às 
despesas totais com saúde.

2.3 Participação percentual das 
despesas com medicamentos em 
relação à despesa total com saúde

5.3 Participação percentual das 
despesas com medicamentos em 
relação à despesa total com saúde.

2.4 Participação percentual das 
despesas de Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica em relação à 
Despesa total com saúde

5.4 Participação percentual das 
despesas de Serviços de Terceiros 
em saúde – Pessoa Jurídica em 
relação à Despesa total com saúde

2.5 Participação percentual das 
despesas com Investimentos em 
Saúde em relação às Despesas 
totais com saúde

5.5 Participação percentual dos 
investimentos em saúde em relação 
às despesas totais com saúde.

2.10 Percentual das Despesas com a 
Subfunção de Apoio Administrativo 
em relação às despesas totais com 
a função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

continua
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INDICADORES ATUAIS PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Indicador Nome Indicador Nome

2.20 Percentual das despesas com a 
Subfunção Vinculada em relação às 
Despesas totais com saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.21 Percentual das despesas com a 
Subfunção de Atenção Básica em 
relação às despesas totais com a 
função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.22 Percentual das despesas com 
a Subfunção de Assistência 
Hospitalar e Ambulatorial em 
relação às despesas totais com a 
função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.23 Percentual das despesas com a 
Subfunção de Suporte Profilático 
e Terapêutico em relação às 
despesas totais com a função 
saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.24 Percentual das despesas com a 
Subfunção de Vigilância Sanitária 
em relação às despesas totais com 
a função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.25 Percentual das despesas com 
a Subfunção de Vigilância 
Epidemiológica em relação às 
despesas totais com a função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.26 Percentual das despesas com 
a Subfunção de Alimentação e 
Nutrição em relação às despesas 
totais com a função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

2.30 Participação Percentual das 
despesas com a Subfunção de 
Informações Complementares em 
relação às despesas totais com a 
função saúde

- EXCLUÍDO. (Vide Atas das 
Câmaras Técnicas do SIOPS: 82 e 
83)

3.1 Participação Percentual das 
receitas de transferências da saúde 
em relação às Despesas totais com 
saúde

6.1 Participação percentual das 
transferências para a saúde em 
relação às despesas totais em 
saúde.

3.2 Participação Percentual das 
receitas próprias aplicadas em 
saúde conforme LC nº 141/2012.

1 Participação de aplicação das 
receitas próprias aplicadas em 
ASPS conforme LC nº 141/2012.

- - 2.4 Participação percentual das 
receitas de transferências da cota 
parte do FPM em relação à receita 
total

- - 2.5 Participação percentual das 
receitas de transferências da cota 
parte do ICMS em relação à receita 
total

- - 3.4 Participação percentual das 
transferências dos Estados para 
a saúde em relação ao total de 
transferências dos Estados

continuação

continua
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INDICADORES ATUAIS PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Indicador Nome Indicador Nome

- - 3.5 Transferências da União – (SUS) 
per capita

- - 3.6 Total de Recursos transferidos dos 
Estados para a saúde do Município

- - 3.7 Transferências da União – SUS para 
os municípios per capita

- - 3.8 Despesas totais em ASPS em 
relação à Receita disponível 
(impostos e transferências)

- - 4.2 Participação percentual das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais da saúde em relação às 
despesas totais com ASPS

- - 4.3 Participação percentual das 
despesas com vencimentos e 
vantagens fixas – pessoal civil em 
relação às despesas totais com 
pessoal e encargos sociais da saúde

- - 5.1 Participação percentual das 
despesas correntes em relação às 
despesas totais em saúde

- - 5.2 Participação percentual das 
despesas com medicamentos em 
relação às despesas totais com 
material de consumo

- - 5.7 Despesa total com recursos 
próprios em ASPS per capita – 
empenhada (6º Bim) e liquidada (1º 
ao 5º Bim)

- - 6.2 Gasto total per capita do SUS 
realizado pelos municípios/estados

- - 6.3 Gasto per capita do SUS realizado 
com recursos municipais/estaduais

- - 7.1 Superávit/Déficit do ente federado 
no exercício

- - 7.2 Saldo “Financeiro” dos Recursos da 
Saúde em ASPS

Fonte: Elaboração própria.

Além dos Indicadores já existentes, as pesquisas sugerem a criação de mais 

três indicadores para o SIOPS, conforme demonstrado no Quadro 16.

conclusão
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Quadro 16 – Propostas de novos indicadores do SIOPS

Indicador Descrição Nome

A1 Percentual do FPM per capita em relação 
à despesa com saúde per capita

Terá como objetivo mostrar quanto 
do gasto com saúde é financiado com 
recursos do FPM.

A2 Percentual de Despesa com Depósitos 
Judiciais em relação à Despesa Total 
com Saúde

Terá como objetivo mostrar quanto 
tem sido o gasto com o cumprimento 
de depósitos judiciais em relação às 
despesas totais com saúde.

A3 Percentual de Medicamento de 
Distribuição Gratuita em relação ao Total 
de Despesas com Medicamentos

Terá como objetivo contribuir para a 
apuração de custos relacionados aos 
medicamentos.

Fonte: Elaboração própria.

Sabe-se que são mudanças necessárias, pois os indicadores podem ajudar 

o gestor de cada Município, Estado, DF ou da União a acompanhar a saúde do seu 

ente e assim tomar decisões conscientes que melhorem cada vez mais a situação 

da saúde pública para seus clientes.

Ao fim deste material é importante lembrar que a contabilidade brasileira ainda está em 
processo de grandes mudanças. Como os dados do SIOPS são extraídos da contabilidade do 
Município, Estados, Distrito Federal ou União, certamente outras modificações estão por vir.

Além das mudanças derivadas da contabilidade, o SIOPS como sistema de informação ainda 
está em aperfeiçoamento seguindo alguns exemplos do SIOPE (Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação) entre outros avanços com a finalidade de 
ajudar os entes federados na declaração dos dados e auxiliar na boa gestão dos recursos 

destinados às ações e serviços públicos de saúde.
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