ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANO I, Nº 01

NO RADAR
Trata-se de boletim informativo implantado a partir da diretriz do
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Defesa
relativamente ao esforço de intensificação da orientação
preventiva mediante disseminação interna de informações que
proporcionem ao gestor público atuante no Ministério da Defesa
melhores informações para a tomada de decisões, sob a égide do
zelo para com o bom e regular emprego dos recursos públicos.
É elaborado com base em pesquisas no Diário Oficial da União,
Artigos, Notas, bem como julgados do Tribunal de Contas da
União (TCU), Orientações/Enunciados da Controladoria Geral da
União (CGU) e Ementário de Gestão Pública, dentre outras fontes
fidedignas.
NO RADAR possui periodicidade semanal e se caracteriza por sua
interdisciplinaridade e rapidez na entrega de informações
atualizadas, fortalecendo a cultura organizacional e promovendo
a otimização do tempo empregado em pesquisas e atualização.
Críticas e sugestões para o aperfeiçoamento do serviço são bemvindas
por
meio
de
mensagem
no
endereço
noradar@defesa.gov.br. Boa leitura!
JULGADOS DO TCU
DECLARAÇÃO DO CONTADOR e FIDEDIGNIDADE DE REGISTROS
CONTÁBEIS.
ACÓRDÃO Nº 1104/2019 – TCU – 1ª Câmara.
1.7.2. dar ciência à (…) as seguintes falhas, para que sejam
adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência
de
outras
semelhantes:
(…)
1.7.2.5. falhas apontadas na declaração do contador sobre a
fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), em afronta
à normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público,
conforme
detalhado
a
seguir:
1.7.2.5.1. ausência de registro da depreciação de itens do ativo
imobilizado
(…);
1.7.2.5.2. saldo indevido registrado como ato potencial ativo (…);
1.7.2.5.3. utilização indevida de recursos financeiros transferidos
para o pagamento de restos a pagar com o pagamento de
despesas
do
exercício
(…);
1.7.2.5.4. ausência de registro de amortização de itens do ativo
intangível (…);
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PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO e REGISTROS CONTÁBEIS.
ACÓRDÃO Nº 230/2019 – TCU – 2ª Câmara.
1.9. Dar ciência (…) sobre as seguintes impropriedades/falhas,
para que sejam adotadas medidas internas com vistas à
prevenção
de
ocorrência
de
outras
semelhantes:
1.9.1. falta de avaliação/reavaliação dos bens imóveis e de
atualização dos valores dos registros contábeis de modo que o
balanço patrimonial reflita adequadamente a situação
patrimonial da entidade, conforme disposto na Portaria STN 700,
de 10/12/2014, que aprovou a Parte II do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e já
recomendado no item 9.2.16 do Acórdão 56/2015-Plenário (peça
16, item 68);
NORMATIVOS
PLANO ORÇAMENTÁRIO. PORTARIA GIF/RJ Nº 54, DE 25 DE
FEVEREIRO DE 2019. Aprova o Plano Orçamentário do Gabinete
de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PORTARIA STN/ME Nº 120, DE 27
DE FEVEREIRO DE 2019. Disponibiliza o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do Governo Federal relativo ao mês de
janeiro de 2019.
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DECRETO Nº 9.711, DE 15 DE
FEVEREIRO DE 2019. Dispõe sobre a programação orçamentária
e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do
Poder Executivo federal para o exercício de 2019 e dá outras
providências.
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. PORTARIA SOF Nº 1, DE 13 DE
FEVEREIRO DE 2019. Estabelece procedimentos e prazos para
solicitação de alterações orçamentárias, no exercício de 2019, e
dá outras providências.
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE. NBC PG 01, DE 7 DE
FEVEREIRO DE 2019. Aprova a NBC PG 01 – Código de Ética
Profissional do Contador e NBC TA 250, DE 7 DE FEVEREIRO DE
2019. Dá nova redação à NBC TA 250, que dispõe sobre
considerações de leis e regulamentos na auditoria de
demonstrações contábeis.
ARTIGOS/NOTÍCIAS
GOVERNANÇA ORÇAMENTÁRIA. Governança orçamentária:
transformações e lacunas nas práticas de planejamento e
orçamento no Brasil.

