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RESUMO 

 

Este presente trabalho tem como principal intuito identificar a contabilidade governamental e 

seu sistema administrativo, limitada em um breve resumo das fontes teóricas, que serve de 

base na prestação de contas e lançamentos obrigatórios que devem ser apresentado por seus 

dispositivos legais e constitucionais. O objetivo deste estudo é estudar as formas que 

permitam o controle efetivo da gestão governamental, e ainda, pesquisas alternativas que 

auxiliem no processo decisório, buscando sempre a transparência e compreendendo as ações 

dos governantes. Assim, assinalar a importância crescente da Contabilidade Pública 

Governamental e seus procedimentos adotados na administração pública e permitindo fazer o 

que a lei declare como permitido. A contabilidade governamental é fornecedora de 

informações, pois a administração, à medida que utiliza todos os instrumentos da 

contabilidade, tornando-se mais útil e significativa na gestão governamental. A metodologia 

utilizada é de caráter bibliográfico, levando em conta a importância do profissional na 

contabilidade pública como instrumento de informação nas suas atividades desenvolvidas. 

Conclui-se assim, que os gestores administrativos e profissionais da contabilidade pública 

busquem a importância da missão que assume o mundo moderno e conhece seus múltiplos 

problemas para que o processo de tomada de decisão seja eficiente e eficaz. 
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ABSTRACT 

 

This present work has as main purpose to identify government accounting and its 

administrative system, limited to a brief summary of theoretical sources, which serves as a 

basis for accountability and mandatory entries that must be presented by its legal and 

constitutional provisions. The objective of this study is to study the ways that allow the 

effective control of government management, and also alternative research that help in the 

decision-making process, always seeking transparency and understanding the actions of 

government officials. Thus, to highlight the growing importance of Government Public 

Accounting and its procedures adopted in the public administration and allowing to do what 

the law declares as permitted. Government accounting is a provider of information, as the 

administration, as it uses all accounting instruments, becomes more useful and significant in 

government management. The methodology used is bibliographical in nature, taking into 

account the importance of the professional in public accounting as an instrument of 

information in their activities. It is thus concluded that administrative managers and public 

accounting professionals seek the importance of the mission that the modern world assumes 

and knows its multiple problems so that the decision-making process is efficient and effective. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade pública é de suma importância para o controle e planejamento da 

administração pública. Diante deste tema, este trabalho é de caráter teórico que estabelece 

termos, fundamentos princípios e aplicação da contabilidade pública governamental de forma 

clara e objetiva. De modo a possibilitar através da metodologia uma visão ampla de seus 

principais procedimentos e práticas. Assim, permite aqueles que já possuem uma relevância 

fundamental para o acompanhamento, avaliação e controle da contabilidade governamental na 

gestão pública. 

A contabilidade pública governamental vem assumindo um perfil singular no 

cenário nacional, uma vez que, a administração pública está acompanhando o processo de 

desenvolvimento das novas técnicas e tomando ciência da importância da boa gestão dos 

recursos públicos pelas autoridades governamentais, que é demonstrada por ser de grande 

relevância ao ramo da ciência contábil. 

O estudo tem como objetivo analisar a importância crescente da contabilidade 

pública que assume um papel singular da administração pública, isto é, fornecer um conjunto 

de funções que visam à boa gestão, de modo que venha a possibilitar que os interesses da 

sociedade sejam alcançados. Entre os diversos conceitos comumente apresentados pela 

doutrina, pode-se ver que a administração pública engloba todo o aparelhamento do Estado, 

preordenada à realização de seus serviços, que buscam a satisfação das necessidades 

coletivas. 

Acredita-se que este estudo justifica-se porque proporciona à gestão pública 

assumir uma conotação de processos, com o propósito de possibilitar o cumprimento das 

funções básicas do Estado. Mediante a esse processo de definições, especialmente no serviço 

indispensável a satisfação coletivas, apresentando o embasamento deste trabalho, fazendo 

com que despertasse o interesse da solução no enfoque administrativo. Como o sistema 

contábil buscar satisfações na gestão pública? 

Com as definições para a administração pública direta são gerais, elas já foram 

introduzidas resumindo de acordo com seus ministérios, secretarias, departamento e seções, 

isto é, são apresentados os conceitos das entidades que compõe o sistema de gestão pública 

com o objetivo principal de realizar as atividades não lucrativas e que podem ser realizados 

pelo setor público, mas que são de interesse coletivo. A organização tem como personalidade 
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jurídica de direito privado e participação exclusiva do Estado no seu capital e direção, 

portanto, é de propriedade única do Estado. 

Neste contexto a pretensão de proporcionar aos alunos em geral a importância do 

estudo que é, nas democracias modernas, perfeito instrumento de controle preventivo. Por 

outro lado, temos dedicado esforços no sentido de analisar a execução orçamentária, tanto no 

que se refere à contabilidade pública. Esperamos com este artigo contribuir para a divulgação 

das técnicas contábeis utilizadas na contabilidade pública municipal no âmbito dos estudantes 

e de outras pessoas interessadas. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO ARTIGO 

 

Antes de abordar a temática sobre os instrumentos de apoio a contabilidade 

pública municipal, verificando e compreendendo a sua finalidade de acordo com as norma e 

legislação da contabilidade pública. 

 

2.1. CONTABILIDADE PÚBLICA: conceitos e teorias 

 

A contabilidade pública é o ramo da ciência contábil votado para o registro, 

controle e demonstração dos fatores mensurados em moedas que afetam o patrimônio da 

União, do Estado, do Município e suas respectivas autarquias e fundações, ou seja, entidades 

de direito público interno. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 18). 

Os autores Araújo & Arruda (2015, p. 19) afirmam que: 

 

No Brasil, a contabilidade publica tem evoluído significamente e vem utilizando de 

modelos modernos e recursos tecnológicos da comunicação e informação. Contudo, 

ela constitui o mais complexo ramo da contabilidade. Em função do campo de 

aplicação desse ramo contábil limitar-se obrigatoriamente apenas aos órgãos 

públicos, poucos profissionais têm acesso às suas particularidades e aos seus 

problema. 

 

De acordo com a Resolução n° 750/93, os princípios fundamentais da 

contabilidade representariam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da 

contabilidade, de acordo com o entendimento predominante nas esferas profissionais e 

cientifica brasileira. Esses princípios são da entidade, da continuidade, da oportunidade, do 

registro pelo valor original, da atualização monetária pelo Monetário, da competência e da 

prudência. Assim e importante destacar os modelos do sistema contábil contempla a entidade 

econômica sob vários aspectos: patrimonial, da rentabilidade e financeiro. Esses aspectos dos 
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vários eventos que ocorrem na empresa são registrados à medida que acontecem e são 

agregados para a comunicação periódica aos usuários na forma de relatórios ou 

demonstrativos contábeis. (OLIVEIRA, 2015, p. 347). 

Para Almeida (2014, p. 12) a contabilidade pública adotada o regime misto, ou 

seja, de caixa para as receitas e competências das despesas. Essa definição é dada pela clareza 

que a contabilidade pública não está interessada apenas em seu patrimônio e variações 

contábeis. A contabilidade é o conjunto coordenado de funções que visam à boa gestão da 

coisa pública, de modo a possibilitar que os interesses da sociedade sejam alcançados. 

Para Bezerra Filho (2013, p. 131), 

 

“A Contabilidade pública pode ser definida como o ramo da ciência contábil que 

controla o patrimônio público, evidenciando as variações e os consequentes 

resultados, inclusive sociais, decorrentes dos atos e fatos de natureza orçamentária, 

financeira e patrimonial nas entidades de Administração pública”.  

 

A contabilidade estuda formas estudar formas que permitem o controle efetivo da 

gestão do governo e, ainda, pesquisas alternativas que auxiliem o processo decisório, 

buscando sempre a transparência dos demonstrativos contábeis e financeiros para que todos 

os cidadãos possam compreender a ação dos governantes, aguçando a analise crítica e 

permitindo-lhes discernir quanto à forma de sua atuação, mormente no que diz respeito à 

subtração de parte dos bens do povo para aplicar no desenvolvimento econômico e social. 

(SILVA, 2012, p. 16). 

De acordo com Coronado (2013, p. 30) a contabilidade é avaliada  de acordo com 

o papel organizacional dos contadores públicos, disposta de acordo com os seus 

departamentos ou unidades, que são responsável por atividades ou funções específicas. A 

equipe é formada por diversos contadores que auxiliam as funções contábeis especializadas, 

com sistema de métodos, contabilidade financeira, orçamentária e análise orçamentária, 

relatórios e custos. Deve esta definida de acordo com o sistema de informação capaz de 

analisar, revisar e demonstrar os dados contábeis. 

Nos últimos anos o contador está refletido no envolvimento em inovação de 

gestão de custos e análise dos demonstrativos contábeis, visando dar suporte às decisões finais 

de acordo com as ferramentas tecnológicas e criativas a fim de agregar e otimizar valores às 

organizações públicas na redução de custos e ao servir como parceiros de gestão pública. O 

objetivo é processa as informações e identificar as ações elaboradas pelo contador. 
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2.1.1 PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

Os princípios a serem adotados na contabilidade publicam são aprovados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, que determina as suas aplicações integradas a 

contabilidade pública. Assim, identificamos cada uma delas conforme definidas abaixo. 

Princípios da entidade - esse principio aplica-se a contabilidade pública, pois 

menciona que o patrimônio de uma entidade não se confunde com o patrimônio de uma outra, 

ou seja, cada uma possui personalidade jurídica própria. Logo, os registros contábeis devem 

ser elaborados considerando-se a autonomia de entidade. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 

20). 

Princípios da continuidade – é o principio que determina que os registros 

contábeis deve ser feitos tendo como fundamentos a ideia de que a organização terá a vida 

continua, pois se a continuidade da entidade estiver comprometida os procedimentos 

contábeis devem ser modificado, como exemplos destacamos os bens que devem ser 

avaliados pelo valor da realização e não pelo valor de custo. (BEZERRA FILHO, 2013, p. 

11). 

Princípio da oportunidade – determina os registros contábeis devem ser feito 

oportunamente, ou seja, no tempo certo, assim como na extensão correta. A escrituração dos 

fatos contábeis deve ser tempestiva e integra. Consequentemente aplica-se em sua inteireza à 

contabilidade pública. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 22). 

Princípios do registro pelo valor original são aplicados com perfeição à 

contabilidade pública, o principio fundamental do registro pelo valor original preconiza que as 

transações devem ser registradas por seu valor de entrada, por seu valor de custo, ou seja, 

tendo o custo como base de valor. Os componentes do patrimônio devem ser escriturados 

pelos valores originais das transações, expressos (trazidos) a valor na moeda do nosso país. 

(ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 23). 

Princípios da atualização monetária - adota-se os procedimentos das 

demonstrações contábeis passam a ser expressas em termos de moeda nacional de poder 

aquisitivo da data do ultimo balanço, deste que os índices praticados sejam compatíveis com 

taxas de inflação. Assim, este princípio aplica-se a Lei n° 4.320/64 não admite essa pratica, 

mas possibilita a reavaliação dos bens móveis e imóveis. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 

25). 
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Princípios da competência – menciona que as receitas e as despesas, como 

elementos que determinam o resultado de uma entidade, devem ser registrada, 

respectivamente, no momento em que são mencionados e no momento em que são ocorridos 

de acordo com o fator gerador. (ARAÚJO e Arruda, 2015, p. 26). 

Principio da prudência – a prudência, enquanto principio fundamental de 

contabilidade, determina que, se tivermos duas situações igualmente válidas e acarretas pelo 

consenso contábil, adotaremos a mais conservadoras. (BEZERRA FILHO, 2013, p. 38). 

A adoção dos princípios fundamentais da contabilidade de acordo com os autores 

Araújo & Arruda (2015, p. 28) são homologadas pelo Conselho Federal de Contabilidade é 

factível para a contabilidade pública, sendo necessária, portanto, a mobilização das 

associações de classe para surgirem alterações na legislação vigente. Os princípios da 

contabilidade são aceitos e aplicáveis a contabilidade pública. 

Portanto, em resumo, a adoção dos princípios fundamentais de contabilidade que 

geralmente são os princípios de contabilidade geralmente aceitos são aplicáveis à 

contabilidade pública. Assim, teremos sempre que adotar uma posição mais prudente, mais 

conservadora, e aplicável regulamente na contabilidade púbica governamental e para seus 

gestores administrativos. 

 

2.1.2 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

A contabilidade tem como finalidade escriturar os fatos patrimoniais, auxiliar o 

planejamento e o controle, bem como a tomada de decisão pela administração na condução 

dos negócios. Seus objetivos estão aplicados nos artigos 83 a 89 da Lei n° 4.320/64, 

resumindo a seguir: 

 
 Evidencia a situação de todos que arrecadam receitas, efetuam despesas e 

administrem bens públicos; 

 Registrar os fatos contábeis ligados à administração orçamentária, financeira, 

patrimonial e industrial; 

 Permitir o acompanhamento da execução orçamentária; 

 Demonstrar a execução orçamentária e financeira a composição patrimonial e 

suas variações, por meio dos balanços gerais; 

 Determinar os custos dos serviços industriais; 

 Possibilitar a analise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros; e 

 Controlar os direitos e obrigações. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 40). 
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Denomina-se a escrituração contábil de acordo com o regime contábil, o processo 

pelo qual o orçamento e os demais fatos administrativos mensuráveis em moedas, que afetam 

o patrimônio público, são contabilizado. Antes de falarmos sobre eles, é necessário citamos 

mais uma vez algumas regras prevista na Lei n° 4.320/64: 

 
 O exercício financeiro coincidirá como ano civil; 

 O ano financeiro é o período em que se executa o orçamento; 

 Segundo o artigo 35, como vimos, pertencem ao exercício financeiro; 

a) As receitas arrecadadas; 

b) As despesas legalmente empenhadas. 

 

Assim, a contabilidade pública permitiu as práticas que deve registrar a execução 

orçamentária da administração pública, que sempre deve ser realizada com base no principio 

da legalidade. 

De acordo com Teixeira (2015, p. 105), afirma que a escrituração significa fazer a 

contabilidade. A contabilidade é o registro de movimentação patrimonial e financeira. Dessa, 

forma escrituração são os registros contábeis. A escrituração preenche todos os requisitos 

legais, é a prova relativa é passível de ser contestada. Por fim, dispõe de procedimentos 

necessários para que haja validade e eficácia dos instrumentos de escrituração da 

administração pública. 

 

2.2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração pública é um conjunto de coordenados de funções que visão a 

gestão da coisa pública, de modo que a possibilite aos interesses da sociedade. Entre seus 

diversos conceitos apresentamos a doutrina, que envolve a administração pública, a realização 

de seus serviços e a busca das necessidades coletivas. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 4). 

Os autores Araújo & Arruda (2015, p. 4) conceituam a administração pública 

como: 

Administração pública assume uma conotação de processo, com o propósito de 

possibilitar o cumprimento das funções básicas do estado, especialmente aos 

servidores indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Esse instrumental 

de ação do estado funciona como um conjunto de processo por meios dos quais os 

recursos públicos, sejam eles de materiais, humanos, financeiros ou institucionais, 

são combinados e coordenados com vista a definir e implementar as políticas 

públicas. 

 

Assim, os autores destacam a importância da contabilidade pública por seu um 

conjunto de órgãos destinados a cumprir as finalidades do Estado. A administração pública é 

realizada através de bens comuns que o estado corresponde através das organizações públicas. 
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Ele pode ser conceituado com as nações políticas e governamentais, através de leis e 

princípios Constitucionais. Todavia, é uma concepção em face da complexidade desse fato 

social, que tem sido bastante discutida, e muitas vezes criticada, nos compêndios de teoria 

geral. 

Araújo & Arruda (2015, p. 5), considera que a sociedade, em termos originais, é o 

resultado do conjunto da família, afirmando-se em contrapartida que a família é a célula da 

sociedades. Tais considerações são a síntese da teoria patriarcal para a origem da autoridade 

entre os povos antigos, nações e Estado. Em contraposição, temos a teoria matriarcal, que 

preconiza que as manifestações iniciais de vida em uma sociedade surgiram na hora, ou seja, 

tribo nômade e complementarmente selvagem. Para alguns pesquisadores, a célula social teria 

sido a família, enquanto pata outros teria sido a caracterização pelo nomadismo, 

promiscuidade sexual e ausência de comandos institucionais. Em todo o processo evolutivo 

da humanidade, sem dúvidas nenhuma alguns fatos marcantes na construção e no surgimento 

das atividades, que logo após surgi a formação do Estado.  

Assim, Bezerra Filho (2013, p. 6) afirmam que a origem do poder político e do 

Estado nada mais é que o fruto da economia do homem pelo homem. O Estado deve ser uma 

ordem coativa de instrumentos de denominação de uma classe para outra, uma vez que a 

história da humanidade sempre foi marcada por luta de classes. Contudo, durante os séculos 

XIX e XX, o Estado passa a intervir significativamente na economia, buscando suprir as 

necessidades. Era necessário proporcionar o bem estar social mesmo que isso significasse 

uma maciça intervenção do poder estatal. 

Diante deste aspecto histórico surge a palavra governo, que tem o papel do 

governo de navegar e a qualidade dos gastos e administração pública eficaz. Contudo, o 

sistema atual muitas vezes favorece o não atingimento dos objetivos, pelas instituições de 

assistências sociais e políticas que acabam recebendo mais dinheiro para tentar solucionar os 

problemas, ou seja, aumentam o incentivo orçamentário. (ARAÚJO & ARRUDA, 2015, p. 7). 

Concluímos, o lema deve prevalecer não é um governo que faz, mas sim um 

governo que governa, pois, para o cidadão do serviço, não imposta se ele é público ou 

privado, o que interessa é que funcione e vem gerando resultados. Um governo com 

qualidade, de um Estado que efetivamente cumpre sua função. (SILVA, 2012, p. 18). 

 

2.3. APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA COMO FERRAMENTA DE 

GESTÃO 
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Na sociedade antiga, o patrimônio público era considerado propriedade exclusiva 

de que detinha o poder político e, por consequente dispõe de bens da comunidade que se 

confundiam com seus próprios bens. A contabilidade teve grande avanço à medida que 

floresceram as formas democráticas de organização política e estas estão na razão da 

utilização do orçamento co mo meio de controle financeiro exercido pela população, através 

de seus representantes legitimamente eleitos. (SILVA, 2012, p. 150). 

Para Silva (2012, p. 151), afirma que a contabilidade pública governamental 

estuda no âmbito da administração direta, como também da administração indireta, nela 

incluída as estatais e todos os problemas adivinhos de suas atividades vinculadas em alguns 

aspectos às normas do setor público. 

A aplicação da contabilidade governamental é constituída no campo de registrar 

todos os fatos administrativos decorrentes da execução dos serviços públicos, tais como: 

previsão e arrecadação de receitas, autorização e realização de despesas, conservação de bens 

e apuração de resultados, levantamentos de balanços e etc. (SILVA, 2012, p. 153). 

A contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação e 

controle relativas aos atos e fatos administrativos, esta voltada para o estudo e a análise dos 

atos e fatos que ocorrem na administração pública. A contabilidade governamental é, pois, 

uma especialização da ciência contábil que objetiva fornecer à administração dados sobre: 

 

 Organização e execução dos orçamentos; 

 Normas par o registro das entradas de receitas; 

 Normas para o registro dos desembolsos de despesas; 

 Registros, controle e acompanhamento das variações do patrimônio do 

Estado; 

 Normas para a prestação de contas dos responsáveis por bens e valores; 

 Normas para a prestação de contas do governo; e 

 Controle de custos e eficiência do setor público. (SILVA, 2012, p. 160). 

 

Araújo & Almeida (2015, p. 15), afirma que a contabilidade pública é de grande 

importância no controle do planejamento da administração pública. Diante disso, este trabalho 

tem aspecto teórico que emite as informações gerais da contabilidade. 

A contabilidade deve ser estruturada em função das utilidades. Este requisito é de 

suma importância especialmente na contabilidade governamental, pois a mesma é estruturada, 

na maioria dos organismos, de acordo com esquemas tradicionais que objetivam muito mais 

atendimento. 
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Portanto, as autarquias correspondem as entidades autônomas criadas por lei 

especificas, com personalidade jurídica de direito público. Assim, obedecendo ao conjunto de 

normas da administração pública é preestabelecido, sendo que a sua inclusão no orçamento, 

receita e despesa do órgão gerenciam o que escoltará os programas relacionados com o 

objetivo pretendido de identificar a contabilidade governamental e seu enfoque nos aspectos 

administrativo. Os profissionais  têm a consciência do impacto da missão que assumem no 

mundo moderno e conhece os múltiplos problemas jurídicos, econômicos e sociais que devem 

ser resolvidos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta desse trabalho foi apresentar e analisar a contabilidade pública 

como ferramenta de gestão, um breve estudo sobre o enfoque administrativo na gestão 

pública.  Assim, observou-se uma breve análise bibliográfico a respeito do sistema contábil. A 

gestão pública assumi uma ferramenta extremamente importante para qualquer tipo de 

empresa, diante desse cenário tão competitivo onde elas se encontram, faz-se necessário que 

os gestores públicos conheçam as técnicas financeiras e econômicas, como também é 

importante que os mesmos saibam extrair informações a fim de solucionar problemas no 

decorrer das atividades de uma organização.  

Observou-se, que as organizações públicas tornam-se cada vez mais vulneráveis 

ao mercado e esse mesmo mercado exige que elas aprimorem suas ferramentas e seus capitais 

intelectuais, a fim de controlar os riscos causados pelos casos de contingências, sendo assim 

controlar esses riscos tornam-se fundamentais para uma tomada de decisão mais ágil.  

O estudo possibilitou o entendimento de que a tomada de decisão elencada às 

ferramentas contábeis é de fato imprescindível, haja vista que essas mesmas informações 

poderão levar uma empresa ao sucesso ou comprometê-la, caso essas informações não sejam 

usadas de maneira corretas na contabilidade pública governamental.  

Assim sendo, este trabalho apresentou conceitos da administração pública, os 

fundamentos principais da contabilidade no âmbito de gestão, conceituando e definindo seus 

princípios fundamentais da contabilidade pública, a escrituração contábeis, planejamento e 

controle das receitas e despesas, sem deixar de lado o orçamento público, financeiro e 

econômico aplicadas a contabilidade governamental buscando concatenar as técnicas, ou seja, 

a analise propriamente dita com os dados obtidos. 
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Entende-se que a contabilidade pública governamental auxiliar aos 

administradores públicos na tomada de decisões, isto é, auxiliam a identificação da 

contabilidade pública. O estudo está voltado para a área da contabilidade pública e as 

mudanças nas organizações. 

Este presente estudo tem por finalidade contribuir para a divulgação da 

contabilidade pública e a gestão governamental a outras pessoas interessadas, descrita com 

ferramentas fundamentais que objetiva a prestação do serviço público, que é rígida por leis, 

normas e princípios. 
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