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RESUMO 

O presente artigo se dedica a analisar o nível de convergência às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e ao Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público (MCASP), a partir das Demonstrações Contábeis dos 184 municípios 

pernambucanos publicadas no exercício de 2014. O modelo utilizado apresenta-se de grande 

relevância ao fornecer um diagnóstico do nível de convergência dessas demonstrações, 

possibilitando assim traçar um perfil de convergência dos municípios analisados às novas 

mudanças da contabilidade pública brasileira, podendo, inclusive, vir a ser aplicado nos 

demais entes municipais da federação, de forma a contribuir para inserção dos mesmos no 

cenário das normas internacionais e, sobretudo, na otimização de informações consistentes 

sobre o patrimônio público, contribuindo, principalmente, para instrumentalização do controle 

social por parte da sociedade. A metodologia consiste em uma pesquisa exploratória de 

caráter descritivo, com abordagem qualitativo-quantitativa. Os resultados demonstram o nível 

de convergência alcançado – NCA por quesitos, por partes do MCASP e por normas 

analisadas, levando à constatação de que o nível de convergência às normas, apresentado 

pelos municípios pernambucanos, ainda é muito embrionário e que os órgãos reguladores, 

fiscalizadores, academia, gestores e profissionais que atuam direta ou indiretamente na 

contabilidade pública municipal, terão que ampliar seus esforços para alcançarem o nível 

satisfatório de atendimento aos novos padrões contábeis. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Aplicada ao Setor Público; NBCASP; MCASP; 

Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As mudanças no ambiente contábil nas primeiras décadas do século XXI, na área 

pública, emergiram como forma de resgatar a contabilidade como ciência e reafirmar seu 

objeto de estudo: o Patrimônio Público. Esse modelo focado no patrimônio, na transparência 

das informações como indutor de controles e necessidade de convergência com as normas 

internacionais (Mauss, 2012; Feijó, 2013; Bezerra, 2015), trouxe para o primeiro plano a 

demanda por informações contábeis confiáveis e comparáveis, levando à compreensão de que 

a existência de padrões contábeis distintos afeta a qualidade da informação contábil para fins 

de divulgação, dificulta a avaliação e comparação do desempenho e da eficiência econômica 
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de companhias e órgãos que atuam em vários países (Oliveira & Lemes, 2011; Santos, Franco 

de Lima, Freitas, & Lima, 2011). 

Nesse sentido o Conselho Federal de Contabilidade [CFC] (2008) estabeleceu as 

Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil. 

Em paralelo a União editou a Portaria do Ministério da Fazenda nº184/2008 que estabeleceu 

as diretrizes para a Convergência da Contabilidade Pública Brasileira às Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector 

Accounting Standards – IPSAS), emitidas pela International Federation of Accountants 

(IFAC).  

A proposta de adequação ao novo modelo de CASP vem se desenvolvendo em um 

processo gradual que se iniciou em 2008 com a emissão pelo CFC das primeiras Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e a publicação do Manual 

de Contabilidade Aplicado ao Setor Público [MCASP] (2012), pela Secretaria do Tesouro 

Nacional [STN] (2012). Esse gradualismo foi determinado pelas Portarias STN nºs 828/2011, 

753/2012 e 634/2013, e estabelece que a partir da consolidação nacional e por esfera de 

governo das contas de 2014, a ser realizada em 2015, deverão ser observadas, integralmente, 

as partes IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e V – Demonstrações 

Contábeis aplicadas ao Setor Público - DCASP do MCASP (STN, 2011; 2012), ficando, os 

demais Procedimentos Contábeis Patrimoniais, com prazos finais de implantação 

estabelecidos de forma gradual, conforme dispositivos da Portaria STN nº 548/2015. 

Uma das grandes preocupações do cenário atual é fazer com que a CASP venha 

atender à demanda por informações de qualidade requeridas por seus usuários. Diante disso, 

as demonstrações contábeis assumem papel fundamental, por representarem importantes 

evidenciações de informações geradas pela Contabilidade, promovendo transparência dos 

resultados orçamentários, financeiros, econômicos e patrimonial do Setor Público (STN, 

2012). 

Com base no cenário apresentado, emerge a necessidade de se realizar uma pesquisa 

que demonstre se os órgãos públicos municipais vêm conseguindo se adequar às novas 

exigências. Nesse ambiente, esta pesquisa se propõe a responder a seguinte questão: A partir 

de critérios e quesitos previamente estabelecidos, qual o nível de convergência das 

DCASP, publicadas nas prestações de contas dos municípios pernambucanos (exercício 

financeiro de 2014), consoantes as NBCASP e o MCASP?  

Para tanto, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar o nível de convergência as 

NBCASP e ao MCASP, a partir das demonstrações contábeis dos municípios pernambucanos 

publicadas no exercício de 2014. E como técnica de pesquisa foi utilizada a análise de 

conteúdos das demonstrações contábeis, através da aplicação de um check-list contendo 13 

quesitos avaliados através de 99 itens verificáveis extraídos da parte II, IV e V do MCASP em 

consonância com as NBC T SP 16. 

Ao final estão apresentados os resultados, incluindo rankings por partes do MCASP, 

por quesitos analisados e por resultados obtidos por cada município. 

 

2 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO BRASIL 

A contabilidade governamental em todo o mundo passou nas últimas décadas a 

assumir um novo perfil, voltado para um enfoque gerencial fornecendo informações aos 

gestores públicos e àqueles que os mantém responsáveis no desempenho das funções 

fundamentais do Estado. E essas mudanças regulatórias e normativas além de permitirem a 

harmonização das normas e práticas contábeis adotadas nacionalmente às normas 

internacionais, provocaram um impacto sistemático na qualidade da informação contábil 

(Chan, 2010; Santos et al., 2011). 



 
 

 

Preocupações sobre a prestação de contas, transparência e sustentabilidade subiram de 

volta ao topo da agenda política, fazendo emergir uma nova apreciação e o setor público 

precisa de um conjunto robusto e uniforme de normas contábeis para trazer maior estabilidade 

no sistema econômico global, e uma maior responsabilização e eficiência do governo. (Ernest 

& Young, 2010). Pois, a adoção de uma linguagem comum internacionalmente é capaz de 

produzir benefícios concretos quando da tomada de decisões por parte dos usuários (Oliveira 

& Lemes, 2011). 

A Contabilidade aplicada ao Setor público, como sistema de informações, vem 

incorporando novas metodologias e recuperando seu papel, adotando parâmetros de boa 

governança, demonstrando a importância de um sistema que forneça o apoio necessário à 

integração das informações macroeconômicas do setor público e à consolidação das contas 

nacionais (CFC, 2008; Bezerra, 2015). 

No Brasil, o processo de evolução da contabilidade do setor público deve ser analisado 

de forma histórica e contextualizado com o próprio processo de evolução das finanças 

públicas no País no século XX, tendo em vista que o mesmo traz mudanças significativas no 

seu processo normativo com implicações também no seu processo cultural (STN, 2012). 

Sendo que esse processo vem ocorrendo em três ambientes distintos: ambiente normativo, 

ambiente de procedimentos e padronizações e ambiente operacional, conforme exposto na 

figura 1. 

 
Figura 1- Processo de Convergência no Setor Público Brasileiro 

 
Fonte: Adaptado do modelo de Gama, Duque e Almeida (2014) 

 

Para Prieto e Martins (2015) a primeira medida para o início do processo de 

convergência no setor público brasileiro, surgiu com a publicação da Portaria do Ministério da 

Fazenda nº 184/08, que estabeleceu diretrizes para a convergência da Contabilidade Pública 

Brasileira às normas emitidas pela IFAC, denominadas IPSAS. E como órgão regulador das 

práticas contábeis no Brasil e membro do IFAC, o CFC emitiu as NBCASP, alinhadas com as 

supracitadas IPSAS. Em seguida, em parceria com o CFC, a Secretaria do Tesouro Nacional, 

dentro das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ministério da Fazenda e atendendo ao 

disposto no art. 113 da Lei Federal nº 4.320/64, publicou o MCASP, o qual reúne conceitos, 

regras, rotinas e procedimentos relacionados com a contabilidade aplicada ao Setor Público 

(STN, 2012). 

Segundo Santos, Franco de Lima, Freitas e Lima, (2011) essas mudanças regulatórias 

e normativas além de permitirem a harmonização das normas e práticas contábeis adotadas 



 
 

 

nacionalmente às normas internacionais, provocaram um impacto sistemático na qualidade da 

informação contábil. Assim, os diferentes ambientes proporcionam padrões e critérios 

diferentes de reconhecimento, mensuração e evidenciação e podem alterar o processo 

decisório dos usuários mediante a informação contábil.   

Moussa (2010) discutindo a convergência internacional das normas de contabilidade 

com foco em seus estágios de desenvolvimento, necessidade e análise da situação 

internacional, concluiu que a convergência é um processo gradual e interativo que exige, dos 

países ou regiões, esforços incessantes para o processo de implantação e compreensão para 

enfrentar os problemas e dificuldades. Segundo esse estudo, os sistemas de normas de 

contabilidade aceitos globalmente trazem alta qualidade, não só para manter e promover a 

estabilidade econômica global e desenvolvimento de benefícios, mas também para o 

desenvolvimento saudável da economia de cada país e integração no sistema econômico 

mundial. 

Sendo assim, o processo de convergência no setor público brasileiro vem sendo feito 

de forma gradual e segundo as portarias STN nºs 828/2011 e 753/2012, deve se dar da 

seguinte maneira: os Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO (Parte I MCASP), 

integramente a partir de 2012; os Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP (Parte II – 

MCASP), de forma gradual até 2024, segundo cronograma estabelecido na Portaria STN 

548/2015 (Tabela1); os Procedimentos Contábeis Específicos - PCE (Parte III – MCASP) 

integralmente a partir de 2012;  o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP (Parte 

IV – MCASP) facultativo em 2013 e integralmente até o final de 2014; e, as Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP (Parte V – MCASP), facultativo em 2013 e 

integralmente até o final de 2014 (STN, 2013/2015). 

 
Tabela 1 - Descrição dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Respectivos prazos para os Municípios 

Procedimento Contábil Patrimonial (Portaria 548/2015) Mais 50 

mil 

Habitantes 

Até 50 mil 

Habitantes 

1 Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de créditos a receber      

  Créditos oriundos de receitas tributárias e contribuições e. Previdenciárias 2021 2022 

  Demais Créditos a Receber 2018 2019 

  Dívida Ativa Tributária e não Tributária Imediato Imediato 

2 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes 2020 2021 

3 Bens Móveis e Imóveis e respectivas depreciação, amortização e exaustão     

  Bens Móveis e Imóveis  2020 2021 

  Bens de Infraestrutura e Bens de Patrimônio Cultural 2023 2024 

4 Obrigações por Competência     

  Empréstimos, financiamentos, dívidas contratuais e mobiliárias 2020 2021 

  Benefícios a Empregados 2018 2019 

  Obrigações com Fornecedores por Competência 2016 2016 

  Provisões Atuariais de RPPS imediato imediato 

  Demais Obrigações por Competência a definir a definir 

5 Ativos Intangíveis e suas respectivas amortizações     

  Software, marcas, patentes, licença e congêneres 2021 2022 

  Outros ativos intangíveis a definir a definir 

6 Investimentos Permanentes 2020 2021 

7 Estoques 2022 2023 



 
 

 

8 Demais aspectos referentes aos Procedimentos Patrimoniais estabelecidos 

nas IPSAS, NBC TSP e MCASP 

a definir a definir 

Fonte: Portaria STN nº 548/2015 

 

Diante desse processo de mudanças, vários são os benefícios da nova contabilidade 

brasileira para uma gestão focada no resultado: gestão de informação útil para a tomada de 

decisão por parte dos gestores públicos; comparabilidade entre os entes da federação e entre 

diferentes países; registro e acompanhamento de transações que afetam o patrimônio antes de 

serem contempladas no orçamento; melhoria no processo de prestação de contas, tanto por 

parte dos tribunais e órgãos de controle, quanto pela sociedade; implantação de sistema de 

custos no setor público e elaboração do Balanço do Setor Público Nacional, conforme 

previsto na LRF; racionalização e melhor gestão dos recursos públicos, reconhecimento do 

profissional de contabilidade no setor público; e, transparência e erradicação da corrupção 

(STN, 2013). 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para a consecução dos objetivos estabelecidos no presente estudo foi realizada uma 

pesquisa exploratória de caráter descritivo, com abordagem qualitativo-quantitativa, através 

de análise de conteúdo das demonstrações contábeis divulgadas pelos 184 municípios 

pernambucanos, no final do exercício de 2014, obtidas da base do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco, por meio do sistema de processo eletrônico - e-TCE (Resolução TCE-

PE nº 19/2014), visando atestar o nível de convergência às NBCASP e ao MCASP e a 

consistência das informações apresentadas nessas demonstrações.  

Foram analisadas as demonstrações contábeis consolidadas (Balanço Patrimonial – 

BP; Balanço Financeiro – BF; Balanço Orçamentário – BO; Demonstração das Variações 

Patrimoniais – DVP e Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC). O período de análise 

escolhido foi o exercício de 2014, por se tratar do período limite de obrigatoriedade para 

início de divulgação das DCASP no novo padrão de contabilidade, estabelecidos nas 

NBCASP e MCASP. 

Para análise do nível de convergência foi elaborado um check-list, modelo adaptado 

de Oliveira (2010), contendo 13 quesitos avaliados através de 99 itens verificáveis (tabela 2), 

baseados nas exigências das NBC T SP 16 em consonância com as respectivas IPSAS que 

respaldaram estas normas e a adequação das demonstrações contábeis ao disposto nas partes 

II, IV e V do MCASP, avaliados através de uma escala estruturada de três pontos, segundo os 

critérios: (0) ponto para o não atendimento do item; (1) ponto para atendimento parcial, e, (2) 

pontos para atendimento integral das exigências legais.  

De acordo com a pontuação máxima por item estabelecida na escala e a quantidade de 

itens a serem analisados no check-list, foi estipulado um Nível de Convergência Máximo 

(NCM) às NBCASP e ao MCASP de 198 pontos (tabela 2), buscando-se avaliar, através deste 

estudo, o Nível de Convergência Alcançado (NCA) pelos municípios pernambucanos.  

Com base nos resultados obtidos foram construídos rankings contendo os resultados 

gerais por parte do MCASP, por quesitos analisados - Q1 a Q13 e por municípios estudados - 

M1 a M184, seguindo a classificação de muito baixo (de 0% a 49,9%), baixo (de 50% a 

59,9%), médio (de 60% a 69,9%), alto (de 70% a 79,9%) e muito alto (acima de 80%). 

Dentre as técnicas estatísticas descritivas foi elaborada uma distribuição de frequência, 

na qual se apurou a frequência relativa dos resultados alcançados pelos municípios, por 

intervalos de classe, como forma de agrupar os dados para fornecer a quantidade e/ou a 

porcentagem de convergência às Normas em cada classe e calculado média, mediana e desvio 

padrão dos quesitos analisados. E, para verificação da influência de fatores externos no nível 



 
 

 

de convergência alcançado pelos municípios, foi inserido no modelo quatro variáveis 

explicativas: tamanho do município, arrecadação municipal, PIB regional e IDH municipal, 

testados através de uma regressão simples, utilizando-se o nível de significância de 10% para 

análise dos resultados.  

 

4 PRINCIPAIS ACHADOS E DISCUSSÕES 

A adoção de procedimentos e normas internacionais de contabilidade vem provocando 

alterações não só na legislação, mas implica principalmente na qualidade da informação para 

fins de divulgação. Em nosso país esse processo vem ocorrendo em três ambientes distintos: o 

ambiente normativo, onde o CFC emite normas de contabilidade em alinhamento com às 

IPSAS; o ambiente de procedimentos e padronização, ficando a cargo da Secretaria do 

Tesouro Nacional publicar os manuais, que trazem os disciplinamentos a serem seguidos 

pelos diversos órgãos públicos; e, o ambiente operacional onde esses órgãos públicos ficam 

responsáveis para execução desses procedimentos. 

Esse processo de mudanças vem ocorrendo de forma gradual e segundo a Portaria 

STN nº 753/2012, o prazo limite para os órgãos públicos adotaram o Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público e apresentação de Demonstrações Contábeis nos novos padrões foi 

o exercício de 2014. Considerando que as medidas foram adotadas tendo por iniciativa uma 

imposição legal, torna-se de fundamental importância o conhecimento do nível de 

convergência dos órgãos públicos a essas novas exigências e dos pontos que se apresentaram 

com maior dificuldade de adequação.  

Após análise do atendimento ao disposto nas partes II, IV e V do MCASP, em 

consonância com as NBC T SP 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7, 16.9 e 16.10, apurou-se o nível de 

convergência alcançado (NCA) pelos 184 municípios pernambucanos em 2014 (tabela 2).   

   
Tabela 2 - Resumo do nível de Convergência por quesito analisado 

RESUMO DO NÍVEL DE CONVERGÊNCIA Itens NCT* NCA** % 

Parte V MCASP - NBC T SP 16.6/16.7 44 88 54,3 61,7 

1 Demonstrações Contábeis Obrigatórias 1 2 1,2 61,7 

2 Balanço Orçamentário 13 26 16,8 64,5 

3 Balanço Financeiro 6 12 7,3 60,5 

4 Balanço Patrimonial 11 22 13,2 60,1 

5 Demonstração das Variações patrimoniais 6 12 7,4 61,7 

6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 14 8,4 60,2 

Parte II MCASP - NBC T SP 16 40 80 17,4 21,8 

7 Patrimônio e Sistemas Contábeis - NBC T 16.2 5 10 8,6 86,3 

8 Planejamento e seus instrumentos sob enfoque contábil - NBC T 

16.3 

1 2 1,0 49,5 

9 Transações no Setor Público - NBC T 16.4 2 4 2,9 72,4 

10 Depreciação, Amortização e Exaustão - NBC T 16.9 9 18 1,3 7,1 

11 Mensuração de ativos e passivos - NBC T 16.10 23 46 3,6 7,9 

Parte IV MCASP - PCASP 15 30 16,4 54,8 

12 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP 5 10 6,7 66,8 

13 Consistência dos Saldos do Balanço - SICONFI 10 20 9,8 48,8 

  99 198   

 *NCT = Nível de Convergência Total     

 ** NCA = Nível de Convergência Alcançada     



 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

De acordo com os resultados obtidos por partes do MCASP, constatou-se que a Parte 

II procedimentos Contábeis patrimoniais foi a que obteve o menor nível de convergência 

(Gráfico 1), tendo como principais pontos de descumprimentos:  

 ausência de evidenciação em notas explicativas das diferenças relevantes com 

relação ao que foi planejado e o executado (NBC T 16.3);  

 falta de segregação das transações que envolvem valores de terceiros (NBC T 

16.4);  

 não evidenciação  das práticas de reconhecimento e mensuração da depreciação, 

amortização e exaustão (NBC T 16.9); e,  

 ausência de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos procedimentos 

patrimoniais que impactam na composição do patrimônio público e de suas 

mutações (NBC T 16.10). 

Deficiências que, segundo Chan, 2010 e Santos et al, 2011, demonstram a fragilidade 

na evidenciação do Patrimônio Público, prejudicando a harmonização das práticas contábeis 

nacionais com as internacionais, provocando impacto sistemático na qualidade da informação 

contábil. 
 

 

 
Gráfico 1 - Nível de convergência por Partes do MCASP 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Quanto ao nível de convergência às NBCASPs analisadas, as NBC T 16.9 – 

Depreciação, amortização e Exaustão e 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos 

foram as que apresentaram menor nível de adoção (Gráfico 2). Isso se deu pelo fato de não 

estarem divulgadas através de notas explicativas as práticas de reconhecimento e mensuração 

da depreciação, amortização e exaustão, ferindo as exigências da NBC T SP 16.6 e da NBC T 

SP 16.9 e também em virtude da ausência de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

procedimentos patrimoniais que impactam na composição do patrimônio público e de suas 

mutações.  
 

Série1; Parte II 
MCASP; 21,8% 

Série1; Parte IV 
MCASP; 54,8% 

Série1; Parte V 
MCASP; 61% 



 
 

 

 
Gráfico 2 - Nível de Convergência por Normas Analisadas 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Por quesitos analisados (Gráfico 3), constatou-se que os quesitos Q10 – Depreciação, 

amortização e exaustão, Q11 - Mensuração de ativos e passivos e Q13 – Consistência dos 

balanços, foram os quesitos em que as médias e medianas mais se distanciaram do resultado 

pretendido, demonstrando baixo nível de convergência às Normas e constatando a falta de 

atendimento ao enfoque patrimonial e ao princípio da competência, ferindo os princípios e 

normas contábeis voltados para o reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e 

passivos e de suas variações patrimoniais (STN, 2012). 

 
Gráfico 3 - Nível de Convergência por quesitos analisados 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Na análise por demonstrações contábeis (Gráfico 4), percebeu-se que as mesmas se 

mantiveram num nível de convergência entre 60 e 64%, tendo como principais pontos de 

descumprimento os relativos à apresentação de notas explicativas evidenciando os critérios 

para a elaboração das mesmas, assinatura dos responsáveis e comparabilidade das 

informações, tendo em vista que as estas devem resultar dos livros, registros e documentos 

que compõem o sistema contábil da entidade, contendo a identificação da entidade do setor 

público, da autoridade responsável e do contador e ser divulgadas com a apresentação dos 

valores correspondentes ao período anterior (Mauss, 2012 p.18), levando à constatação da 

falta de evidenciação dos fatos que afetam o patrimônio e se esses estão contabilizados por 

competência (CFC, 2007), prejudicando a qualidade da informação, pois o que denota a 

Série1; NBC T SP  
16.2; 86,0% 

Série1; NBC T SP  
16.3; 50,0% 

Série1; NBC T SP  
16.4; 72,0% Série1; NBC T SP  

16.6; 62,0% 

Série1; NBC T SP  
16.9; 7,2% 

Série1; NBC T SP  
16.10; 13,8% 

Série1; PCASP; 
54,8% 



 
 

 

utilidade das demonstrações contábeis são suas características qualitativas: 

compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade (Rodrigues, 2012). 

 

 
Gráfico 4 - Nível de Convergência por Demonstrações analisadas 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Analisando estatisticamente os dados agrupados em intervalos de classes (Gráfico 5), 

percebeu-se que quase metade dos municípios analisados obteve uma média de convergência 

na faixa de 51%, ou seja, classificado como um nível baixo de convergência às normas. 

Percebeu-se também um distanciamento entre as frequências absolutas obtidas dos intervalos 

de classe, o que demonstra a dificuldade de alguns municípios em se adequarem as novas 

exigências, levando a supor que razões genéricas podem está influenciando nas diferenças do 

nível de adoção das normas e práticas contábeis (Mustata, 2010; Lima & Nascimento, 2012). 
 

 
Gráfico 5 - Análise do Nível de Convergência por intervalo de classe 

Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 
 

Numa outra análise (Gráfico 6), percebeu-se que há um distanciamento muito grande 

entre a média e o desvio padrão de cada quesito, demonstrando que estes apresentam um nível 

de convergência alcançado muito distante do nível de convergência pretendido. E que além da 

preocupação com o nível de conformidade com as normas torna-se relevante conhecer quais 

fatores podem influenciar o nível de aderência às exigências (Maia, Formigoni & Silva, 

2011). 



 
 

 

 

 
Gráfico 6 - Análise do nível de convergência por desvio padrão 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Com base no resultado da regressão simples das variáveis explicativas: tamanho do 

município, arrecadação municipal, PIB regional e IDH (tabela 3) constatou-se que as 

diferenças no nível de convergência alcançado pelos municípios pernambucanos vem 

sofrendo influência de variáveis explicativas e que razões genéricas e especificas podem 

determinar as diferenças nos padrões que vem sendo adotado. (MUSTATA, 2010). Sendo que 

o resultado aponta que num nível de significância de 10% a variável, tamanho do município 

(p-valor 0,057317) exerce influência positiva no nível de convergência alcançado pelos 

municípios pernambucanos. Já a variável IDH apresenta-se num nível de significância de 5% 

(p-valor 0,019418), contudo com coeficiente negativo, demonstrando que a mesma influencia 

negativamente no resultado.                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Tabela 3 – Análise de Significância das Variáveis Explicativas     

Estatística de regressão     

R múltiplo 0,186916887     

R-Quadrado 0,034937923     

R-quadrado ajustado 0,01337229     

Erro padrão 13,34635933     

Observações 184     

ANOVA      

  gl SQ MQ F F de 

Significação 

Regressão 4 1154,304764 288,5762 1,620074 0,171128942 

Resíduo 179 31884,43002 178,1253   

Total 183 33038,73478       

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  

Interseção 82,34431376 16,20902431 5,080152 9,42E-07  

Tamanho Município 7,06779E-05 3,69421E-05 1,913208 0,057317  

Arrecadação Município -3,35353E-08 2,77819E-08 -1,20709 0,228989  

PIB Regional 9,90397E-07 1,98789E-06 0,498215 0,618944  

IDH Município -65,35449256 27,70802471 -2,35868 0,019418  

 Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 



 
 

 

Com base nos resultados e seguindo os critérios de classificação estabelecidos na 

metodologia da pesquisa, foram elaborados rankings de convergências por partes do MCASP, 

por quesitos analisados e por resultados obtidos por municípios.  

Por partes do MCASP (Gráfico 7), a parte II procedimentos contábeis patrimoniais foi 

a que ocupou a última posição, com nível de convergência de 21,8% demonstrando a 

dificuldade de adequação na adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais, apontando 

para a necessidade de melhoria no reconhecimento, mensuração e evidenciação de seus ativos 

e passivos e suas mutações.  
 

 
Gráfico 7 - Ranking de Convergência por partes do MCASP 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

Sendo assim, os resultados obtidos a partir dos itens analisados, principalmente, os 

referentes à aplicação do regime de competência e à adoção de procedimentos contábeis 

patrimoniais requerem especial atenção, o que corroboram com a decisão da STN de propor a 

extensão dos prazos e um gradualismo maior na adoção dos PCPs (Portaria STN n° 

548/2015). Contudo, os prazos estabelecidos (Tabela 1) não impedem que cada ente da 

federação implante determinado procedimento antes da data estabelecida. Por outro lado, 

recomenda-se a implantação antecipada de maneira a maturar o tratamento contábil 

patrimonial antes da verificação da consistência da informação pelo SICONFI e antes da 

atuação dos Tribunais de Contas relativa à realização de auditorias dos procedimentos 

patrimoniais (STN, 2015). 

No ranking por quesitos analisados (Gráfico 8), Q11- Mensuração de Ativos e 

Passivos e Q10 – Depreciação, Amortização e Exaustão, foram os que ocuparam as piores 

posições, ou seja, as maiores dificuldades de convergência às normas, apresentadas pelos 

municípios, estão no reconhecimento, mensuração, evidenciação e aplicação dos 

procedimentos patrimoniais. O que se justifica pelo fato das normas relativas a registros e 

demonstrações contábeis, vigentes até hoje, darem enfoque, sobretudo, aos conceitos 

orçamentários, em detrimento da evidenciação dos aspectos patrimoniais (STN, 2015). 

 

Série2; 1º Parte V 
MCASP - NBC T SP 

16.6 (quesitos 1 a 6); 
61,0% 

Série2; 2º Parte IV 
MCASP - PCASP 

(quesitos 12 a 13); 
54,8% 

Série2; 3º Parte II 
MCASP - NBC T SP 

16 (quesitos 7 a 11); 
21,8% 



 
 

 

 
Gráfico 8 - Ranking por Quesitos analisados 

Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 
 

Quanto ao Ranking por resultados obtidos por municípios analisados (Gráfico 9) 

constatou-se que nenhum município conseguiu média superior a 80% de convergência às 

NBCASP e ao MCASP; apenas 01 município foi classificado com nível alto de convergência 

as normas (76,3%); 03 foram classificados com nível médio de convergência (entre 60 e 

70%); 63 municípios ficaram classificados na média de 50%, considerados com nível baixo; 

e, 117 municípios apresentaram nível muito baixo de convergência, o que representa 63,6% 

da população analisada.  

 

 
Gráfico 9 - Ranking por Resultado por municípios analisados 
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

  Na classificação geral por índices obtidos pelos municípios (Tabela 4), apenas um 

município atingiu a média de 76% de nível de convergência, classificado como nível alto; três 

municípios obtiveram medias entre 60 e 65% e dez tiveram menos de 1% de convergências 

por não atenderem as exigências das NBCASP e do MCASP. 
 

  



 
 

 

Tabela 4 – Resultado por municípios analisados 
Nível de Convergência às Normas - Muito Alto (acima de 80%) 

Nenhum Município  

Nível de Convergência às Normas -  Alto (de 70% a 79,9%) 

1º Altinho                 

Nível de Convergência às Normas -  Médio (de 60% a 69,9%) 

2º Belém de 

Maria 
3º Riacho das 

Almas 
4º Panelas         

Nível de Convergência às Normas -  Baixo (de 50% a 59,9%) 

5º Cupira 12º Jucati 15º Vertentes 17º Garanhuns 19º Petrolina 

6º Alagoinha 12º Palmares 15º João Alfredo 17º Triunfo 19º São Joaquim 

do Monte 

6º Jaboatão dos 

Guararapes 
12º Feira Nova 15º Jupi 17º Verdejante 19º Surubim 

7º Afogados do 

Ingazeira 
13º Santa Maria 

do Cambucá 
16º Ibirajuba 17º Betânia 19º Pedra 

7º Carpina 14º Itambé 16º Iati 18º Itaiba 19º Quipapá 

8º Jaqueira 14º Cachoeirinha 16º Moreilândia 18º Afrânio 19º Tuponatinga 

8º Brejo de 

Madre de 

Deus 

14º Lajedo 16º São 

Benedito do 

Sul 

18º Vertente do 

Lério 
19º Vicência 

8º Ribeirão 14º Tacaimbó 16º Salgueiro 18º Toritama 19º Chá Grande 

9º Itaquitinga 15º Moreno 16º Casinhas 18º Terra Nova 19º Jurema 

10º Terezinha 15º Ouricuri 17º Ipojuca 18º Frei 

Miguelino 
19º Bom 

Conselho 

10º Lagoa do 

Ouro 
15º Barreiros 17º Canhotinho 18º Amaraji 19º Caruaru 

11º Agrestina 15º Água Petra 17º Ferreiros 18º Condado     

11º Gameleira 15º Tracunhaem 17º Bezerros 19º Araçoiaba     

Nível de Convergência às Normas -  Muito Baixo (de 0% a 49,9%) 

20º Caetés 23º Aliança 26º Joaquim 

Nabuco 
33º Calçado 44º Cedro 

20º Cortês 23º Pombos 27º Sairé 34º Manari 45º Inajá 

20º Santa Maria 

da Boa Vista 
23º Calumbi 27º Correntes 34º Gravatá 46º Ilha de 

Itamaracá 

20º São Caetano 23º Ipubi 27º Orocó 34º Paranatama 46º São José do 

Belmonte 

20º Bonito 23º Jataúna 27º Cabrobó 34º Glória de 

Goitá 
47º Camaragibe 

20º Flores 23º Custódia 28º Santa Cruz 34º Orobó 48º São josé da 

Coroa 

Grande 

20º Arcoverde 24º Saloá 28º Lagoa 

Grande 
35º Macaparana 49º São João 

21º Serra 

Talhada 
24º Tacaratu 28º Nazaré da 

Mata 
35º Mirandiba 50º Ingazeira 

21º Sertânia 24º Trindade 29º Limoeiro 36º Cumaru 51º Brejinho 

21º Belo Jardim 24º Floresta 30º Camutanga 36º Tamandaré 52º Buique 

21º Bom Jardim 25º Bodocó 30º Recife 36º Escada 53º Chá de 

Alegria 

21º Lagoa dos 

Gatos 
25º Primavera 30º Olinda 36º Itapissuma 54º Iguaracy 



 
 

 

21º Machados 25º Xexéu 30º Belém do 

São 

Francisco 

36º Lagoa do 

Carro 
54º Santa 

Terezinha 

21º São Bento do 

Una 
25º Brejão 30º Passira 36º São Vicente 

Ferrer 
54º São José do 

Egito 

21º Carnaubeira 

da Penha 
25º Exu 31º Palmeirinha 37º Serrita 54º Solidão 

21º Goiana 25º Maraial 31º Poção 38º Santa Cruz da 

Baixa Verde 
54º Tabira 

21º Agostinho 25º Barra da 

Guabiraba 
31º Rio 

Formoso 
38º Santa Cruz 

do Capibaribe 
54º Tuparetama 

22º Ibimirim 25º Granito 31º Salgadinho 39º Águas Belas 54º Carnaíba 

22º Capoeira 26º Angelim 31º Vitória do 

Santo Antão 
39º Timbaúba 54º Quixabá 

22º Pesqueira 26º Paulista 31º Buenos 

Aires 
40º Abreu e Lima 55º Itapetim 

22º Santa 

Filomena 
26º Sanharó 32º Itacuruba 40º Lagoa de 

Itaenga 
55º Sirinhaém 

22º Venturosa 26º Catende 32º Taquaritinga 

do Norte 
41º Igarassu     

22º Camocim de 

São Feliz 
26º Dormentes 33º São 

Lourenço da 

Mata 

42º Paudalho     

22º Jatobá 26º Parnamirim 33º Petrolândia 43º Araripina     

Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pela autora 

 

5 CONCLUSÕES 

Este trabalho procurou investigar o nível de convergência às NBCASP e ao MCASP, a 

partir das demonstrações contábeis dos 184 municípios pernambucanos publicadas no 

exercício de 2014. A pesquisa foi fundamentada no modelo de Oliveira (2010), o qual foi 

adaptado para criação do check-list que avaliou a adoção das Partes II, IV e V do MCASP 

(2012) e das NBCASP. O modelo possibilitou a criação de rankings com o intuito de traçar 

um perfil de convergência desses municípios e demonstrar os pontos que necessitam de maior 

adequação. 

Os resultados encontrados demonstraram que apesar das exigências de adoção às 

Normas e dos prazos estabelecidos pela STN, o nível de convergência dos municípios 

pernambucanos ainda é muito baixo, perfazendo-se em uma média geral de 44,6%. 

Na análise dos quesitos relativos à Parte II do MCASP (2012) verificou-se um nível 

médio de convergência de 21,8%, apontando como principais motivos para o baixo nível de 

convergência às NBCASP e ao MCASP a ausência de evidenciação em notas explicativas e 

adoção de critérios de reconhecimento e mensuração de ativos e passivos e suas mutações, 

fato que nos leva a crer que a cultura contábil de se priorizar os aspectos orçamentários ainda 

é muito vigente em detrimento do patrimonial. 

No que concerne à Parte IV do MCASP (2012), onde foi analisada a adoção do 

PCASP, verificou-se um nível médio de convergência de 54,8%, tendo como maior 

dificuldade de adequação a consistência das informações prestadas nas demonstrações 

contábeis analisadas, testadas através das equações contábeis propostas pelo SICONF, o que 

pressupõe a necessidade de maior atenção dos responsáveis pela elaboração destes 

demonstrativos, pois tais inconsistências refletem negativamente, no nível de adequação aos 

novos padrões contábeis. 

A análise da Parte V do MCASP às DCASPs (2012) obteve o melhor resultado na 

pesquisa, perfazendo-se em um nível médio de convergência de 61%. Os itens que mais 



 
 

 

impactaram nesse resultado foram à ausência de apresentação de notas explicativas, a 

comparabilidade das informações apresentadas e a observância dos requisitos para elaboração 

dessas demonstrações no novo padrão, demonstrando falta de preparo dos profissionais que 

atuam na área e também inadequação dos seus sistemas contábeis.   

Os resultados indicam que os municípios pernambucanos ainda não conseguem 

evidenciar nas demonstrações contábeis, os fatos que afetam o patrimônio e suas mutações, 

ferindo assim o princípio da competência. Isso demonstra que a maioria dos municípios 

pernambucanos não evidencia os fatos ligados à execução financeira e patrimonial, de 

maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações 

contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos 

e financeiros do exercício analisado, como previsto pela STN (2012). 

Com base nos resultados encontrados buscou-se identificar se existem fatores externos 

que vem influenciando o nível de convergência alcançado pelos municípios pernambucanos e 

para isso foi feita uma regressão simples inserindo no modelo, as variáveis: tamanho do 

município, arrecadação, PIB regional e IDH. Os resultados da regressão demonstraram que o 

tamanho do município exerce uma influência positiva no nível de convergência alcançado 

pelos municípios analisados e o IDH influencia negativamente no NCA. As demais variáveis 

demonstraram não influenciar no resultado. 

Os resultados encontrados apresentam um alto grau de contribuição: para o meio 

acadêmico por se tratar uma das primeiras pesquisas a ser divulgada após a exigência de 

apresentação das DCASP nos novos padrões contábeis, além de estimular novas pesquisas; 

para os contadores, por demonstrar os pontos que apresentam maior necessidade de 

adequação; para os gestores, pois servirão de base para busca de adequação as exigências 

legais a qual promoverá a eficiência e transparência da gestão e melhor tomada de decisão; 

para os Tribunais de Contas, por demonstrar a necessidade de maior orientação aos 

profissionais que atuam na área; para os órgãos reguladores, para criação de novos 

mecanismos para incentivo a adoção dos novos procedimentos; e, para a população em geral, 

pelo fato de garantir que medidas serão tomadas de forma a garantir a transparência dos 

gastos público e combate à corrupção. 

De maneira geral, os resultados deste estudo, corroboram os achados de Avelino, 

2013; Macedo, Machado e Macedo, 2012; Fragoso, Macedo, Lopes, Ribeiro Filho e 

Pederneiras, 2012; Sanchez e Maes, 2013, pois se observou que os municípios apresentam 

baixo nível de divulgação das informações, mas não se descarta a possibilidade de que houve 

um ganho informacional com a adoção das normas; que as NBCASP apresentam uma 

exposição conceitual voltada para a qualidade da informação; que apesar do baixo nível de 

adequação, as inovações propostas pelas Normas têm provocando alterações significativas no 

patrimônio da maioria dos municípios analisados; e, que as mudanças nas demonstrações e a 

inclusão de novas demonstrações trouxeram maior nível de evidenciação contábil. 

No decorrer do trabalho foram identificadas algumas limitações, tais como: a 

incipiência de estudos empíricos para respaldar a pesquisa; foi realizada uma análise de 

conteúdo baseada apenas nos documentos disponíveis para o público em geral, o que nos 

impediu de inserir no estudo a análise das NBC T SP 16.1, 16.5, 16.8 e 16.11 e às Partes I e 

III do MCASP (2012); todos os itens foram avaliados com o mesmo peso, desconsiderando a 

importância relativa de cada um; e, as demonstrações contábeis, no período da análise, ainda 

não haviam sido objeto de auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Diante do exposto, pretende-se que este assunto venha a ser objeto de estudos durante 

as próximas etapas de adoção gradual das NBCASP e do MCASP e quando esses 

procedimentos efetivamente forem aplicados, o que enseja mais uma vez, a necessidade 



 
 

 

eminente de se pensar em estudos que auxiliem nesse processo de adaptação à nova estrutura 

normativa da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Sugere-se que futuros trabalhos verifiquem: o nível de evidenciação dos 

procedimentos patrimoniais; O grau de adoção do princípio da competência pelos órgãos 

públicos; e, mais uma vez, o nível de convergência a partir das demonstrações contábeis, 

ampliando para um estudo comparativo com os próximos exercícios, associados a indicadores 

socioeconômicos; e, ainda, que a metodologia desenvolvida neste estudo seja replicada em 

outros municípios bem como em órgãos públicos estaduais, distrital e federais, comparando-

se os resultados obtidos e fornecendo subsídio para inserção do Brasil nos padrões contábeis 

internacional. 
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