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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PROJETOS PARA GERIR A CONTABILIDADE PÚBLICA 

RESUMO: A contabilidade está no âmbito da gestão como ponto primordial para controle de todos os 

bens de uma instituição. Dentro da gestão pública está não poderia ser diferente, dentro deste contexto 

o Ministério da Fazenda considerando a importância das gestões públicas e os controles contábeis e 

fiscais para uma gestão eficaz adotou uma adoção das normas internacionais de contabilidade, do qual 

através de sistemas de informatização permite aos gestores públicos do país deixar mais transparentes 

o controle contábil de sua gestão. De modo, que possibilite uma ação orçamentária mais transparente 

para à população, e principalmente o gestor possa ter um melhor equilíbrio das contas públicas 

obedecendo as normas prescritas. Desta forma, o trabalho busca compreender a importância de uma 

gestão de projeto para a contabilidade pública. A metodologia centrou-se na pesquisa bibliográfica 

dentro das normas e legislação pública. 

 Palavras-chave: Gestão pública. Contabilidade. Controle fiscal. Controle contábil. Contas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 A contabilidade relata os resultados positivos ou negativos de uma empresa, 

para tanto, precisa o gestor buscar um equilíbrio em sua gestão para que a empresa 

não possa sofrer danos e venha causar prejuízo ou falência.  

Dentro da gestão pública, para que os bens patrimoniais públicos não sejam 

penalizados por uma má gestão é que o Ministério da fazenda buscou dentro dos 

padrões internacionais da contabilidade um meio que pudesse dar suporte e assim, 

padronizar os termos da gestão contábil e fiscal do gestor público. Como base na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, o gestor passa a ter uma visão mais ampla do seu 

controle orçamentário, buscando um equilíbrio entre seu limite de gastos previsto na 

lei considerado na sua conta pública, seja municipal, estadual ou Federal, prestando 

conta dentro do sistema informatizados e padronizados. O artigo busca discorrer 

sobre alguns pontos importantes desta contabilidade de gestão pública, através de 

uma fundamentação teórica.  

Ao falar em projeto de gestão, verifica-se que nos últimos anos a gestão pública 

tem se tornado mais transparente para a população, apesar de muitos ainda não saber 

como poder fiscalizar e acompanhar os ambientes virtuais que pouco são divulgados. 

Mas, em uma gestão pública, faz-se necessário a participação da população 

para o desenvolvimento do projeto. No que se refere a contabilidade de uma gestão 

seja ela pública ou privada o projeto torna-se um elemento norteador que designará o 

caminho para que os projetos viabilizem resultados satisfatórios.   

Evidenciando sua importância como meio de informação precisa aos 

profissionais contábeis que possam vir atuar na gestão pública. Desta forma, o 

trabalho desenvolve-se neste segmento sobre destaque da contabilidade e sua 

gestão. 

 

2. A CONTABILIDADE  

 



 

A contabilidade na sociedade surge pela necessidade do desenvolvimento do 

comércio, onde o governo, as empresas e as pessoas físicas necessitando controlar 

melhor suas finanças e seu patrimônio oportunizou a homem criar esta ciência.  

No entanto, a mesma está presente desde dos primórdios, aonde a contagem 

dos bens precisava ser contabilizada, neste período a ênfase era com ativos, os 

passivos vieram na sequência, do qual sobre a influência da igreja católica, surge em 

Roma os primeiros conceitos de contabilista. Conforme destaca Oliveira (2013, p. 05): 

 

Com o aumento da influência da igreja católica aconteceu uma evolução nas 
ciências contábeis, pois era a entidade que mais possuía bens e riquezas. A 
igreja sentiu a necessidade primordial de criar ferramentas mais eficazes para 
controlar o patrimônio. O método das partidas dobradas, grande ferramenta 
da contabilidade foi criado na Itália. Esse método foi apresentado pela 
primeira vez pelo Frei Lucas Pacioli, na cidade de Veneza (Itália) em 10 de 
novembro de 1494. 

 

Neste sentido, compreende-se que o desenvolvimento econômico e a 

expansão comercial na Europa e no mundo cada vez mais fizeram-se necessário que 

o homem organizasse suas finanças, sabendo exatamente seu valor de 

investimentos, patrimônio, lucros e obrigações.  

Assim, verifica-se que a contabilidade desenvolve métodos e modelos de 

gestão com relação ao controle financeiro de uma empresa, são os dados obtidos no 

financeiro que envolve o patrimônio da empresa, suas receitas e despesas que 

norteiam a contabilidade para que se possa auxiliar no controle e planejamento da 

empresa. 

A evolução tecnológica oportunizou um novo administrar da contabilidade nas 

empresas, bem como, no modo, como a gestão pública também poderia ser 

controlada e consequentemente prestar contas de sua administração financeira, ou 

seja, possibilitando uma melhor padronização da elaboração e execução dos 

procedimentos contábeis de um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, 

transparecendo assim, os registros de patrimonial, econômico e financeiro, como meio 

de valorização do patrimônio público. 

 

2.1 A gestão pública  



 

 

 A gestão pública deve centrar durante o mandando de seu governo saber 

administrar os bens públicos e favorecer à população o que lhe preciso. Para tanto, 

saber os recursos disponíveis e o quanto lhe é preciso se faz necessário o 

planejamento adequando orçamentário. Neste sentido, o planejamento 

governamental dos orçamentos de um gestor é indispensável para uma gestão pública 

efetiva dentro das possibilidades da política de atuação. Santos explica que: 

 

[...] o centro do debate sobre planejamento governamental deve estar nas 

relações entre Estado, sociedade civil e esfera pública; no papel do Estado; 

nos dilemas entre política e análises de políticas; e nos assuntos que 

decorrem dessas relações (SANTOS, 2013, p. 308) 

 

 Portanto, ao gestor cabe ter em mãos toda a orientação política, para ser 

suporte do seu planejamento estratégico, o governo precisa obter o máximo das 

informações precisas para montar sua ação, tendo como base os fundos de recursos 

que possivelmente serão suas fontes financeiras.  

Deste modo, a gestão torna-se efetiva, tendo em vista a capacidade de se poder 

ter visão das receitas e despesas orçamentárias, do quais focam-se as prioridades do 

governo. Tendo-se destema forma, uma compreensão da contabilidade do governo, 

onde o fiscal, torna-se um elemento essencial que gerarão recursos aos cofres 

públicos. 

 

2.2. Gestão de projetos na contabilidade pública: Uma nova visão 

 

 A gestão pública está ligada diretamente ao modo como seu utiliza a 

contabilidade, ou seja, como se administra os bens públicos. Partindo deste princípio, 

com uma visão mais ampla o Ministério da Fazenda ao longo do processo 

Constitucional foi adaptando-se as maneiras de se gerir com a contabilidade pública. 

Conforme apresenta o quadro 2, na Evolução da Contabilidade Pública e Gestão 

Fiscal no Brasil: 

 



 

Figura 1: Evolução da Contabilidade Pública e Gestão Fiscal no Brasil. 

 

 

 

Fonte: Tesouro Nacional, 2013, p.9 

  

Verifica-se assim, que em esta evolução permitiu aos gestores públicos uma 

padronização do processo contábil de suas gestões na busca de uma melhor 

qualidade na contabilidade pública ou privada, com princípios e direcionamentos 

precisos para que se pudesse melhor administrar, consolidando assim, as contas 

nacionais junto ao Balanço do Setor Público Nacional.   

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) tornou-se uma 

ferramenta para consolidar as contas tanto nacionais como um instrumento a adoção 

destas normas internacionais que unificaram permitindo: 

 



 

Segregação das informações orçamentárias e patrimoniais: no PCASP as 
contas contábeis são classificadas segundo a natureza das informações que 
evidenciam – orçamentária, patrimonial e de controle, de modo que os 
registros orçamentários não influenciem ou alterem os registros patrimoniais, 
e vice-versa. b. Registro dos fatos que afetam o patrimônio público segundo 
o regime de competência: as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as 
variações patrimoniais diminutivas (VPD) registram as transações que 
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, devendo ser reconhecidas nos 
períodos a que se referem, segundo seu fato gerador, sejam elas 
dependentes ou independentes da execução orçamentária. c. Registro de 
procedimentos contábeis gerais em observância às normas internacionais, 
como as provisões, os créditos tributários e não tributários, os estoques, os 
ativos imobilizados e intangíveis, dentre outros. Incluem-se também os 
procedimentos de mensuração após o reconhecimento, tais como a 
reavaliação, a depreciação, a amortização, a exaustão e a redução ao valor 
recuperável (impairment), dentre outros (MCASP, 2016, p. 22). 

 

Estas ações foram necessárias para que se pudesse alcançar dentro da 

contabilidade pública melhores registros para obter uma visão dos fatos reais que 

possam vir afetar o patrimônio público, tendo como atenção os registros orçamentais.  

É fato que para tal acontecimentos muitas ações precisas são necessárias 

inicialmente que estão dentro da contabilidade, que de acordo com o Tesouro 

Nacional (2013) são de extrema importância, como algumas mudanças precisas, que 

envolve a Implantação do Plano de contas Aplicado ao Setor Pública- PCASP, do qual 

está padronizada e obrigatória para a Federação, atualização da informatização, onde 

os sistemas possam dar acesso as normas da PCASP. Tudo isto, se faz preciso um 

projeto desenvolvido para que se possa eficientemente ser desenvolvido. Mas, para 

proceder um projeto precisa seguir alguns passos. 

Figura 2: Gestão de Projetos 

 

  

Fonte: https://sites.google.com/site/profamarilza/home/topicos-esp-2/gestao-de-projetos 



 

 

 

Deste modo, os créditos a receber e de gestão patrimonial possam estar 

adequados, além dos servidores serem capacitados para trabalhar com os sistemas, 

do qual envolve desde da administração à contabilidade, e por último, o sistema de 

controle que deve ser implantado para acompanhar os bens móveis e imóveis público. 

Cumpre-se desta forma, um comprometimento do gestor na responsabilidade 

fiscal de sua gestão, prestando conta e ao mesmo tempo controlando seus custos e 

orçamentos, onde precisa estar emitindo relatórios precisos como, Anexo de Riscos 

Fiscais (ARF), Anexo de Metas Fiscais (AMF), Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), onde através dos meios 

sistemas eletrônicos como SISTN – Sistema de Coleta de Dados Contábeis e Fiscais 

dos Entes da Federação envia-se os  devidos relatórios precisos. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 A Contabilidade na sociedade passou a exercer uma grande importância para 

que as administrações financeiras das instituições fossem equilibradas e vistas pelo 

seu gestor, no aspecto da gestão pública, junto a evolução do sistema eletrônico tal 

evolução permitiu um maio controle fiscal dos patrimônios públicos e 

consequentemente contribuiu que a forma de prestação informações contábeis e 

fiscais dos gestores trouxessem uma transparência sobre como os gestores públicos 

lidavam com os patrimônios públicos. 

 A gestão de projetos na área pública está cada vez mais necessária 

considerando que nenhuma empresa consegue ser gerida sem um projeto, o que falta 

é a efetividade dos passos do projeto ser executados e acompanhados, contudo, ao 

centrar na contabilidade percebe-se que a mesma requer e exige que haja passos a 

serem seguidos deste projeto de ação. 

 É fato que há muito ainda a se melhorar para que se cumpra com efetividade 

estas prestações de contas sobre o que faz referência da responsabilidade fiscal, mas, 



 

a unificação e padronização trouxe ao planejamento orçamentário e a contabilidade 

pública uma nova visão de da responsabilidade fiscal destes gestores. 
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