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Diagnóstico sobre a estrutura e utilização dos sistemas de informações 

contábeis e gerenciais municipais 

 

 

A Confederação Nacional de Municípios, objetivando desenvolver ações para 

preparar os gestores municipais brasileiros na estruturação e utilização de sistemas 

de informações contábeis e gerenciais, realizou, em outubro de 2016, uma pesquisa 

sobre o tema.  

 

Este estudo contou com a participação de 234 entes municipais de todas as regiões 

do país, avaliando, em dez perguntas, desde as dificuldades encontradas pelos 

Municípios na implantação do plano de implantação de procedimentos contábeis 

patrimoniais – PIPCP e a adoção do plano de contas aplicado ao setor público – 

PCASP, até os desafios encontrados para a implantação do sistema de informações 

de custos – SIC e de outros sistemas gerenciais pelas Prefeituras. 

 

Implantação do PIPCP 

 

A primeira pergunta da pesquisa teve como base o atendimento ao Plano de 

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, publicado em 

setembro de 2015 por meio da Portaria STN nº 548. 

 

No PIPCP são estabelecidos prazos-limite obrigatórios relativos à implantação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais na União, nos estados, no Distrito Federal e 

nos municípios brasileiros em continuidade ao processo de convergência da 

contabilidade aplicada ao setor público aos padrões internacionais. 

 

Gráfico 1 – Procedimentos definidos pelo PIPCP já implantados pelo 

Município 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

  

De acordo com o PIPCP, todos os procedimentos relacionados na pergunta já são 

de adoção obrigatória pelos Municípios, mas 35,5% dos respondentes afirmaram 

que ainda não conseguiram implantar nenhum dos procedimentos relacionados.  

 

56,4% dos respondentes confirmaram que já fazem o reconhecimento, a 

mensuração e a evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência 

dos servidores públicos civis e militares, mas esse procedimento já é exigido pelo 

Ministério da Previdência Social desde o ano de 2007.  

 

53,4% afirmaram que já fazem o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação 

da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas, o que 

revela um avanço nesse registro. Apenas 33,3% reconhecem, mensuram e 
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evidenciam as obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados 

(ex.: 13º salário, férias, etc.). 

 

Ao serem indagados sobre os desafios que haviam sido ou estavam sendo 

enfrentados na implantação do PIPCP pelo Município, 65,4% dos pesquisados 

afirmaram que a maior dificuldade está relacionada com a falta de pessoal 

qualificado, 41% dos problemas foram relacionados com o desenvolvimento ou a 

contratação de sistema informatizado. Apenas 9% dos participantes alegaram não 

possuir dificuldades na implantação do PIPCP. 

 

Gráfico 2 – Desafios enfrentados na implantação do PIPCP 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

Considerando que, conforme prazos estabelecidos pela STN, desde janeiro de 2015 

todos os entes federados devem estar utilizando o Plano de Contas Aplicado ao 

Setor Público – PCASP, estruturado em oito classes de contas, a terceira pergunta 

buscou diagnosticar como os Municípios respondentes estão em relação à adoção 

do PCASP. 

 

Gráfico 3 – Implantação do PCASP 

 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

Mais de 30% dos respondentes ainda não implantaram ou estão em fase de 

implantação do PCASP, revelando que ainda há dificuldades a serem superadas. 
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Processo decisório 

 

A pergunta 4 procurou saber que informações são utilizadas pelos gestores 

municipais para a tomada de decisões. Os resultados mostram que a maioria (mais 

de 83%) ainda faz uso das informações orçamentárias, seguida das informações 

financeiras, como a análise dos fluxos de caixa (69,2%). 

 

Quase a metade dos respondentes (48,3%) já faz uso das informações gerenciais, 

como o controle de diárias e passagens e do consumo de combustíveis, e mais de 

30% já estão fazendo uso de informações patrimoniais, como o controle de bens e 

dos direitos e obrigações de longo prazo. 

 

Gráfico 4 – Informações utilizadas pela Prefeitura para a tomada de 

decisões 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

Implantação do SIC 

 

A pergunta 5 se refere à implantação do Sistema de Informações de Custos – SIC, 

que é um Data Warehouse que se utiliza da extração de dados de sistemas 

estruturantes para acompanhamento dos custos em suas organizações públicas. 

 

Segundo informações disponíveis no site da STN, o SIC tem por objetivo subsidiar 

decisões governamentais e organizacionais que conduzam à alocação mais eficiente 

do gasto público; sendo essencial para a transformação de paradigmas que existem 

atualmente na visão estratégica do papel do setor público. 

 

Gráfico 5 – Avanços na implantação do SIC 

 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 
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Foi constatado que mais de 75,6% dos Municípios não obtiveram avanço na 

implantação do sistema de informação de custos (SIC). Tendo apenas 8,1% já 

implantado tal sistema e 16,2% encontrando-se em fase de implantação. 

 

Para os respondentes que trouxeram que o SIC está em fase de implantação ou 

que já implantou, foi perguntado como o projeto foi desenvolvido: mais de 49% 

dos respondentes afirmaram que o SIC foi ou tem sido desenvolvido no âmbito dos 

Municípios pelos próprios servidores, 47,4% disseram que o sistema foi adquirido 

de uma empresa terceirizada, e apenas 3,5% afirmaram que adquiriram um SIC à 

venda no mercado. 

 

 

Gráfico 6 – Como foi ou está sendo desenvolvido o SIC no Município 

 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

Ao serem indagados sobre os principais desafios enfrentados na implantação do 

SIC, os respondentes afirmaram que os maiores problemas também estão 

relacionados com a falta de pessoal qualificado (57,7%) e desenvolvimento ou 

contratação do sistema informatizado (51,7%). Apenas 7,7 % dos gestores 

escolheram a opção que expressam não haver qualquer dificuldade na implantação. 

 

Gráfico 7 – Desafios para a implantação do SIC 

 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

A pergunta oito buscou saber os Munícipios faziam uso de outros sistemas 

gerenciais. Como era esperado, a maioria dos respondentes (75,6%) afirmou que 
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não possui outros sistemas de informações gerenciais. Apenas 12% dos Municípios 

utilizam o Sistema integrado de informação de tipo back office (ERP). As outras 

opções não se mostraram significativas. 

 

 

Gráfico 8 – Outros sistemas de informações gerenciais utilizados pela 

Prefeitura 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

A pergunta nove solicitava que o respondente opinasse como as informações 

gerenciais podem auxiliar o gestor municipal: 87,6% responderam que contribuirá 

para a eficiente gestão de bens e serviços, quase 70% acreditam que ajudará na 

redução dos preços de bens e serviços contratados, e quase 50% esperam 

identificar ociosidades. 

 

Gráfico 9 – Como as informações gerenciais podem auxiliar o gestor 

municipal 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

 

Finalmente, a pergunta 10 buscou identificar na visão dos respondentes o 

diagnóstico que melhor reflete os sistemas de informações contábeis e gerenciais 

dos Municípios pesquisados: a maioria (62,4%) considerou que os sistemas estão 

sendo aperfeiçoados e 12% afirmaram que os sistemas já atendem aos novos 

padrões. Mas, segundo mais de 25% dos respondentes quase nada foi feito. 
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Gráfico 10 – Diagnóstico dos sistemas contábeis e gerenciais das 

prefeituras 

 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios 

 

  

Os achados do estudo permitiram inferir que os Municípios ainda estão com 

dificuldades em estruturar os seus sistemas de informações contábeis e gerenciais, 

inclusive, 30% dos respondentes ainda não conseguiram nem implantar o PCASP. 

Também, menos da metade dos procedimentos definidos pelo PIPCP foram 

implementados, cujo problema maior está relacionado com a falta de pessoal 

qualificado. 

 

Um ponto positivo é que os gestores municipais já conseguem intuir que as 

informações contábeis e gerenciais podem auxiliar no processo decisório e 

contribuir para uma melhor gestão das contas Municipais. 

 

 


