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Base Legal/normativos – Base de preparação das demonstrações contábeis
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo
gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao
controle patrimonial das entidades do setor público. Tem como objetivo fornecer aos usuários
informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica,
financeira e física do patrimônio da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada
de decisão, à adequada prestação de contas e ao necessário suporte para a instrumentalização do
controle social.
Neste contexto, as demonstrações contábeis assumem papel fundamental, por representarem
importantes saídas de informações geradas pela Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
promovendo transparência dos resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.
Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, as demonstrações
contábeis da Funarte observam os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº
4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e também as disposições do Conselho
Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão
demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na
Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos”.
As demonstrações são geradas por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal, SIAFI, que é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento
e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.
As Demonstrações Contábeis da União (DCON) obedecem as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) (Resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade nº 1.128 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6ª edição (Portaria Conjunta das Secretarias do Tesouro
Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 1/2014 e Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional nº 700/2014), e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP) (Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 700/2014), bem como, considerando o
disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.
As DCON abrangem as entidades, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa,
seja registrada na modalidade total do SIAFI, da administração direta e indireta de todos os
Poderes da União, do MPU e da DPU que integrem os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
(OFSS).

Neste contexto, a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), Unidade Orçamentária 40412, como
fundação de direito público, obedecerá às regras normatizadas pela Administração Pública
Federal.
A Fundação Nacional de Artes - Funarte, Fundação Pública, constituída com base na Lei no 8.029,
de 12 de abril de 1990, vinculada ao Ministério da Cultura, tem por finalidade promover e
incentivar a produção, a prática e o desenvolvimento das atividades artísticas e culturais no
território nacional e, especialmente, promover ações destinadas à difusão do produto e da
produção cultural. A Funarte é composta pela seguinte unidade gestora que executa transações
orçamentárias e financeiras no sistema SIAFI: 403201.
Resumo das Principais Práticas Contábeis – Breve resumo dos critérios para
reconhecimento, mensuração e evidenciação.
A Funarte, como integrante da Administração Pública Federal, cumpre as práticas contábeis da
União que advém da Portaria nº 548 que dispõe sobre os prazos limites de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação. Na referida portaria foi
aprovado o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), estando os
procedimentos definidos na Portaria STN nº 634 (arts. 6º e 7º), de 19 de novembro de 2013, e as
regras aplicáveis descritas no MCASP e tem aplicado as regras das Normas Contábeis (NBC T
16.9 e NBC T 16.10) dentre as quais a depreciação dos bens móveis.
A Funarte possui registrado em seu intangível a aquisição de softwares, sem o consequente
lançamento de amortização deste intangível, devido à falta de suporte de software que gere a
amortização.
A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da
Funarte, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.
(a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos
bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de
custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações
contábeis.
(b) Créditos a curto prazo: Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados,
principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv)
transferências concedidas; (v) empréstimos e financiamentos concedidos; (vi) adiantamentos; e
(vi) valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo.
(c) Ativo realizável a longo prazo: Compreendem os direitos a receber a longo prazo,
principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv)
empréstimos e financiamentos concedidos; (v) investimentos temporários; e (vi) estoques. Os
valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos das
atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas
operações.
(d) Estoques: Compreendem as mercadorias para revenda (dentre elas os estoques reguladores
da União), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores.
Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método
para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a

possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou
para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.
(e) Imobilizado: O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido
inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento
inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida),
bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição,
construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem
a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não
gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais
diminutivas do período.
(f) Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da
atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no
valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização
acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do
valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Nesse contexto a Funarte possui registrado em seu intangível a aquisição de softwares, sem o
consequente lançamento de amortização deste intangível, devido à falta de suporte de software
que gere a amortização.
(g) Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e
bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado,
compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de
depreciação é aplicável a toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional para os
bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e para os bens móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e a dos bens
móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em
utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês
sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor
do que um mês.
(h) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet:
O valor depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão,
utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, e a depreciação será iniciada no
mesmo dia em que o bem for colocado em condições de uso. A vida útil será definida com base
no laudo de avaliação específica ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Secretaria
de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as características dos bens imóveis. Nos
casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser
zerada e reiniciada a partir do novo valor.
(i) Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da União são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas
até a data das demonstrações contábeis. Com exceção do resultado diferido (presente somente no

passivo não circulante), os passivos circulantes e não circulante apresentam a seguinte divisão:
(i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e financiamentos; (iii)
fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes;
(vi) provisões; e (vii) demais obrigações. (j) Ativos e passivos contingentes Os ativos e passivos
contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes, são
registrados em contas de controle e evidenciados em notas explicativas.
(j) Apuração do resultado: No modelo PCASP é possível a apuração dos seguintes resultados:
(i) patrimonial; (ii) orçamentário; e (iii) financeiro.
•

•

•

(g.1) Resultado patrimonial: A apuração do resultado patrimonial implica na
confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações
patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que
benefícios econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas
confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às
receitas tributárias e às transferências recebidas que seguem a lógica do regime de caixa,
o que é permitido de acordo com o modelo PCASP. As VPD são reconhecidas quando
for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a União,
implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos,
seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas
da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas que seguem a lógica
do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP. A apuração do
resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma
conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de
Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é
apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
(g.2) Resultado orçamentário: O regime orçamentário da União segue o descrito no art.
35 da Lei nº 4.320/1964. Deste modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele
arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário
representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas
orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço
Orçamentário.
(g.3) Resultado financeiro: O resultado financeiro representa o confronto entre os
ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o
exercício e alteraram as disponibilidades da União. No Balanço Financeiro é possível
identificar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades da União,
pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado
financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

