
MANUAL DE ENCERRAMENTO
DO EXERCÍCIO 2010

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM TER NA RETA FINAL DO ANO



Senhor(a) Prefeito(a):

Mais um ano se encerra e Municípios, seus gestores e funcionários envolvem-se, entre outras coisas, com o fe-
chamento das contas e a escrituração de todas as ações que, se falhas ou incompletas, acarretam transtornos pa-
ra a administração como um todo e para a pessoa do prefeito particularmente, pois é dele a responsabilidade de 
apresentar as prestações de contas.

A CNM, preocupada com as dificuldades advindas da falta de recursos para o encerramento do exercício finan-
ceiro e relativas à escrituração das receitas e despesas em decorrência das alterações que estão sendo sucessiva-
mente apresentadas por força do novo plano de contas, elaborou uma orientação técnica visando a suprir algumas 
ausências de informações que ainda perduram.

Nossa expectativa é auxiliar os setores da administração, como a contabilidade e o planejamento, para o encerra-
mento da execução orçamentária e financeira de 2010 de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público e contemplando inovações trazidas pelo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Pcasp que de-
verá ser obrigatoriamente ser utilizado a partir de 2013.

Entendemos ser indispensável o início da transposição do atual plano de contas para o Pcasp por se tratar de algo 
complexo e que exigirá técnica e tempo para a adequação dos Entes locais.

O manual que a seguir apresentamos é um primeiro passo no trabalho de orientação que pretendemos empreen-
der e foi elaborado pensando em seu Município, por isso usufrua desta informação repassando-a também aos de-
mais setores da administração.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2010.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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INTRODUÇÃO 
É chegado o fechamento do ano de 2010, e os gestores públicos municipais devem estar atentos para a adoção de 

procedimentos contábeis e administrativos que permitam atender aos prazos determinados pelos órgãos de fiscalização.

Cada Município deve estabelecer um cronograma de acordo com suas peculiaridades atendendo a datas-limite pa-
ra a execução orçamentária e financeira das transações efetuadas em sua gestão.

Nesse sentido, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidade municipalista com 30 anos de existên-
cia, traz a público o presente boletim sobre ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010, com algumas instruções 
básicas que devem ser observadas.

O presente boletim também trará os procedimentos contábeis patrimoniais que ainda não tenham sido implemen-
tados pelos Municípios, como a realização de reavaliação e depreciação, cujas regras encontram-se estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

1. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A elaboração e a execução orçamentária compreendem as fases de compilação, organização, consolidação, desti-

nação e aplicação dos créditos estabelecidos pela programação orçamentária para determinado período. 

No final do ano, os gestores devem estar atentos aos limites de autorização fixados e verificar se eventuais suple-
mentações atendem aos limites autorizados na Lei Orçamentária Anual.

A execução financeira ou programação financeira compreende um conjunto de atividades que tem como objeti-
vo ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, de modo a assegurar a execução 
dos programas anuais de trabalho, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente. 

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público sugere alguns fatos e respectivos prazos que podem cons-
tar do regulamento do encerramento de exercício (quadro 1).

Quadro 1 – PraZos de encerramento sugeridos no PcasP PraZo

Prestação de contas dos adiantamentos concedidos a título de suprimentos de fundos. É im-
portante limitar o prazo para prestação de contas, pois é com base nela que é feita a classificação 
e a anulação adequada da despesa. 

Dia 15/dez.

Vedação para emissão de nota de empenho, exceto aquelas relacionadas às despesas obrigató-
rias, a exemplo das transferências constitucionais, quando feitas por despesa. Dia 21/dez.

Fechamento das unidades responsáveis pela gestão orçamentária e financeira. Tal processo 
pode ser estruturado por etapas, ou seja, primeiramente as unidades vinculadas a um órgão seto-
rial, posteriormente o fechamento do órgão setorial e, por fim, o encerramento da gestão com to-
das as unidades, inclusive o órgão central.

Dia 31/dez.

inscrição em restos a Pagar. Este processo pode ser realizado excepcionalmente após o dia 31/
dez., dentro do prazo de ajustes contábeis, com data retroativa, de forma a possibilitar uma análi-
se adequada dos restos a pagar a serem inscritos, sendo possível após o dia 31/dez. realizar ape-
nas anulação de empenho. Para adotar tal modelo, é importante observar as normas específicas 
de cada ente.

Dia 05/jan.

transposição de saldos para o próximo exercício. Tal rotina visa a preparar o sistema para a 
execução orçamentária, financeira e patrimonial no exercício seguinte. Entretanto, alguns ajus-
tes contábeis são realizados após esta data, com data retroativa, ocorrendo a atualização automá-
tica dos saldos transportados. Tal processo deve ser adequado à realidade do Ente, considerando 
o sistema informatizado utilizado. 

Dia 31/dez.
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ajustes contábeis, a exemplo de valor de dívida registrada, valores de ativo, depreciação e 
demais fatos relevantes. Ressalva-se que como ajustes não estão compreendidos fatos de exe-
cução orçamentária.

De 1/jan. a 7/jan.

apuração do resultado de exercício. 8/jan.

apropriação das reservas que compõem o Patrimônio Líquido. 9/jan.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Contas que transferem ou não saldo para o exercício seguinte

Contas de natureza orçamentária que transferem saldos para o exercício seguinte:

PPA – APROVADO

RP NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES

RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

RP PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES

RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

EXECUÇÃO DO PPA

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

RP PROCESSADOS A PAGAR

RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Contas de natureza de controle que NÃO transferem saldos para o exercício seguinte

INSCRIÇÃO DO LIMITE ORCAMENTÁRIO
CONTROLES DA ARRECADAÇÃO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
EXECUÇÃO DO LIMITE ORCAMENTÁRIO
CONTROLES DA ARRECADAÇÃO
CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS
BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES
EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.
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2. LANÇAMENTOS TÍPICOS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
2.1 Restos a pagar

No transcurso do exercício financeiro, os empenhos serão liquidados e seus valores serão contabilizados nas res-
pectivas contas de Passivo, cujos saldos representarão os restos a pagar processados a seu encerramento.

Conforme o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado ao titular de Poder ou órgão, nos úl-
timos dois quadrimestres de seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente den-
tro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa pa-
ra este efeito.

Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e as despesas compromissadas a pa-
gar até o final do exercício:

2.1.1 Em 31 de dezembro: inscrição de restos a pagar 

D
Liquidação da Despesa

Crédito Empenhado a Liquidar

C Crédito Empenhado Liquidado

D
Inscrição da Obrigação

Despesa
C Restos a Pagar (Passivo)

2.1.2 Quando do Pagamento: a data dependendo de quando o pagamento será realizado em 2011

a) Pagamento envolvendo fato permutativo (amortização de dívida ou compra de bens ou obras)

D
Registro do Pagamento

Restos a Pagar (Passivo)
C Disponibilidades (Bancos)

D
Registro quando se tratar de 

Amortização de Dívida

Passivo

C Desincorporação de Passivos 
(Variação Ativa)

D Registro quando se tratar de 
Aquisição de bem ou direito

Ativo 

C Incorporação de Ativos

b) Pagamento envolvendo fato modificativo (serviços)

D Registro do Pagamento de 
Serviços

Restos a Pagar (Passivo)

C Disponibilidades (Bancos)

c) Cancelamento de Restos a Pagar

D Registro do Cancelamento de 
RP e baixa da obrigação

Restos a Pagar (Passivo)

C Baixa de Obrigação (Variação Ativa)
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2.2 Precatórios

Segundo o disposto na emenda constitucional no 62, que instituiu regime especial de pagamento de precatórios 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, art. 1o, § 5o, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direi-
to público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes 
de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quan-
do terão seus valores atualizados monetariamente.

Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calcu-
lado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pa-
gamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a 
que se refere o § 14 deste artigo, será:

II – para Municípios:
a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou 
cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% 
(trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;
b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões Sul e Su-
deste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a 
mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida. 

Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, transferências correntes e outras receitas corren-
tes, incluindo as oriundas do § 1o do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de 
referência e os 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas, nos Municípios, a contribuição dos 
servidores para custeio do seu sistema de previdência e a assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira referida no § 9o do art. 201 da Constituição.

Ressalta-se que, em novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça expediu a resolução cnJ 123/2010, 
que dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário. Segundo o disposto no art. 20, parágrafos 1o, 
2o e 3o, caso seja verificado que nos Municípios os precatórios vencidos e vincendos não sejam satisfeitos no prazo de 
15 anos, percentuais mais elevados serão fixados:

§ 1o  Os Tribunais de Justiça promoverão o levantamento das dívidas públicas de precatórios de todas 
as entidades devedoras sob sua jurisdição e, no caso daquelas em que, pela projeção da aplicação dos 
percentuais mínimos previstos constitucionalmente, se verificar que os precatórios vencidos e vincen-
dos não serão satisfeitos no prazo de 15 anos, fixarão percentual mais elevado, que garanta a quitação 
efetiva dos precatórios atrasados no prazo constitucional.
§ 2o  No cálculo de que cogita o § 2o do art. 97 do ADCT, o Tribunal de Justiça levará em consideração:
a) o valor global e projetado para 15 anos da dívida pública de precatórios (vencidos e vincendos) da 
entidade devedora;
b) a subtração do deságio máximo tolerável, de 50% (cinqüenta por cento) sobre a parcela de precató-
rios pagável mediante acordos diretos e leilões, de 50% (cinqüenta por cento), o que resulta em 25% 
(vinte e cinco por cento) a ser abatido do montante global dos precatórios;
c) divisão do resultado da aliena anterior por 15 (quinze), número de anos para quitação dos precató-
rios atrasados;
d) comparação percentual desse valor com a  projeção em 15 anos da receita corrente líquida da entida-
de devedora, fixando o percentual obtido como valor a ser depositado mensalmente pelo ente devedor.
§ 3o  O depósito do percentual mínimo previsto nos incisos I e II do § 2o do art. 97 do ADCT pelas en-
tidades devedoras antes da elaboração do cálculo previsto no parágrafo anterior não impedirá o ajuste 
posterior do percentual, de modo a se fixar percentual que garanta, ao final dos 15 anos, o pagamento 
integral dos precatórios atrasados.

Como o disposto na Resolução CNJ 123/2010 contraria o disposto na Emenda Constitucional no. 62, hierarqui-
camente superior. caso seu município se enquadre na resolução da cnJ 123/2010, ou seja, que os valores venci-
dos e vincendos não sejam satisfeitos no prazo de 15 anos, a recomendação é que o gestor procure orientação ju-
rídica da cnm.
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3. NOVOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS PARA 
INÍCIO DE 2011

Entre as mudanças contempladas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e no Ma-
nual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), destacam-se:

• novos modelos e demonstrativos;
• adoção de plano de contas único nacional;
• adoção de um novo regime contábil (de misto para competência integral);
• implantação de novos procedimentos, tais como depreciação, amortização, exaustão; provisões, reavaliações, 

entre outros;
• atualização das demonstrações contábeis;
• implantação de sistema de custos.

Conforme orientações emanadas da STN, além do reconhecimento dos ativos e passivos no momento do fato ge-
rador, os seguintes procedimentos passaram a ser obrigatórios desde janeiro de 2010. Se o Município ainda não imple-
mentou os procedimentos, deve iniciar o novo exercício adotando as novas práticas (quadro 2).

Quadro 2 – Novas práticas e procedimeNtos

noVos reLatÓrios esPeciFicaÇÃo

1 Registro mensal da depreciação. dos bens móveis e imóveis (de uso);

2 Registro mensal da amortização. de despesas pagas antecipadamente (tais como assinatura 
de periódicos e benfeitorias em propriedade de terceiros);

3 Registro mensal e baixa de encargos. de férias e 13o salário por competência;

4 Registro mensal e baixa de provisões. (tanto do Ativo como do Passivo); 

5 Reconhecimento mensal dos riscos de recebimento. de créditos e consequente baixa; 

6 Ajuste mensal dos créditos e dívidas prefixadas. a valor presente; 

7 Ajuste mensal dos itens de estoques. pelo valor de mercado ou de aquisição; 

8 Ajuste tempestivo dos resíduos e refugos. pelo valor realizável líquido; 

9 Ajuste tempestivo, pela equivalência patrimonial. das  participações em empresas e consórcios; 

10 Incorporação tempestiva, no imobilizado. de gastos adicionais ou complementares posteriores que 
tragam benefícios econômicos futuros;

11 Incorporação tempestiva dos bens de uso comum. ao valor de construção; 

12 Registro periódico da reavaliação do ativo imobi-
lizado. (anual ou quadrienal);

13 Registro de ativos intangíveis produzidos. (tais como programas de computador (softwares) e pro-
dutos desenvolvidos pelo Município); 

14 Registro de créditos a receber. decorrentes de transações com terceiros, oriundas de re-
ceitas e de valores a recuperar de despesas, entre outros;  

15 Reconhecimento dos encargos incorridos. referentes a créditos e dívidas pós-fixadas; 

16 Registro da redução valor recuperável. (impairment) do ativo imobilizado. 

Fonte: Portaria Conjunta STN-SOF no 03/200.

Outra preocupação é com relação à estrutura do Plano de contas, que é a estrutura básica da escrituração contá-
bil, formada por um conjunto de contas previamente estabelecidas, que permite obter as informações necessárias à ela-
boração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis conforme as características gerais da entidade, possibilitan-
do a padronização de procedimentos contábeis.
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A partir de 1o de janeiro de 2013, o PCASP deve ser utilizado por todos os Municípios brasileiros, seus fundos, 
órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Para as empresas estatais 
dependentes, a utilização é facultativa.

Apesar de o prazo obrigatório ser a partir de 2013, é importante que os gestores públicos municipais já iniciem o 
movimento de transposição do seu plano de contas para o PCASP, porque a migração do sistema de informação contá-
bil é complexa e demanda tempo para que seja efetivada adequadamente. Inclusive poucas empresas de tecnologias do 
País já estão prontas para esse desafio.

Outro motivo é que os Estados já adotarão o novo modelo a partir de 2012 (sendo possível que os Tribunais pres-
sionem os Municípios a essas adequações antes do prazo oficial). O modelo adotado atualmente será totalmente reestru-
turado, deixando de apresentar seis classes de contas para apresentar oito classes de contas (quadro 3).

Quadro 3 – estrutura do plaNo de coNtas atual e a Nova estrutura a ser observada

contas Plano de contas atual PcasP

Patrimoniais 1. Ativo 
2. Passivo + Patrimônio Líquido

1. Ativo
2. Passivo + Patrimônio Líquido

Resultado

3. Receita 
4. Despesa
5. Resultado Diminutivo do Exercício
6. Resultado Aumentativo do Exercício

3. Variação Patrimonial Diminutiva
4. Variação Patrimonial Aumentativa

Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

1.9 Ativo Compensado
2.9 Passivo Compensado

5. Controles da Aprovação do Planejamento 
e Orçamento
6. Controles da Execução do Planejamento e 
Orçamento

Controles de Atos Potenciais 1.9 Ativo Compensado
2.9 Passivo Compensado

7. Controles Devedores
8. Controles Credores

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

4. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
Como instrução para o encerramento do exercício de 2010, é interessante seguir ainda uma programação de ativi-

dades preparatórias. Como sugestão, apresentamos algumas providências que podem ser adotadas administrativamente:

1. estabelecer expediente interno para a prefeitura, para o fechamento de balanço anual, nos dias 30 e/ou 31/12;
2. fixar uma data-limite para emissão de empenhos, liquidação e pagamentos;
3. estabelecer prazo, com certa antecedência, para que cada órgão da administração entregue a relação dos bens imó-

veis registrados como de uso da Unidade e bens móveis alocados em suas dependências;
4. o Chefe do Executivo deverá formar duas Comissões de servidores efetivos, sendo que, uma fará a verificação do 

patrimônio informado, e a outra, o acompanhamento da conciliação de saldos de caixa e seus equivalentes (Bancos) 
no último dia útil do ano. As Comissões lavrarão declaração de conformidade. Essas comissões podem ser substitu-
ídas pelo controle interno constituído;

5. o Setor de Tributos da Fazenda municipal deve apurar o valor correto da dívida ativa e transferir a informação ao 
setor de contabilidade por meio de ato formal devidamente assinado;

OBS.: É recomendável que sejam previamente avaliados e relacionados os créditos considerados incobráveis ou pres-
critos e, ainda, aqueles que podem ser excluídos por força do inc. II, do § 3o, do art. 14, da LC no 101/2000, visando 
à consolidação de uma dívida ativa com valor realmente recuperável. A exclusão de devedores deve ser processada 
formalmente, com parecer jurídico, reconhecimento do Controle interno e ato do Chefe do Poder Executivo, deter-
minando as exclusões do rol de devedores da Fazenda com a devida justificação.
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6. a Procuradoria, ou Assessoria Jurídica do Município, deverá encaminhar ao serviço de contabilidade relatório dos 
atos de cobrança em juízo e a ajuizar, bem como relação de precatórios existentes e os que ingressaram durante o 
ano de 2010;

7. o setor responsável pelo patrimônio deverá levantar e relacionar o estoque físico existente no(s) almoxarifado(s) no 
dia 31/12 e avaliá-lo pelo preço médio ponderado de mercado, passando a informação ao serviço de contabilidade;

8. observar no mapa de créditos adicionais (ou Leis e Decretos emitidos) se durante o ano não houve: 1. extrapolação 
de limites autorizados pela LOA (suplementações exclusivamente por Decreto); 2. por arrecadação a maior (exces-
so de arrecadação); 3. abertos com recursos do superávit financeiro do exercício anterior em valor superior ao de-
monstrado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais do ano anterior;

9. verificar se foram atingidos os limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 212 da CF (25% para edu-
cação e 15% para a saúde);

10. averiguar no mapa de créditos adicionais ocorridos durante o ano se não houve: 1. extrapolação de limites autoriza-
dos pela LOA (suplementações exclusivamente por Decreto); 2. por arrecadação a maior (excesso de arrecadação); 
3. abertos com recursos do superávit financeiro do exercício anterior em valor superior ao explanado no Demons-
trativo das Variações Patrimoniais do ano anterior;

11. constatar se foram atingidos os limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 212 da CF (25% para Edu-
cação e 15% para a Saúde) e não foi ultrapassado o limite para despesas com pessoal (54% Executivo e 6% Legis-
lativo), bem como os percentuais relativos ao Fundeb;

12.  verificar se o repasse de duodécimos ao Poder Legislativo não superou os limites estabelecidos pela EC 25/2000, 
que definiu o art. 29 e 29-A da Constituição Federal.      

Como se vê, alguns destes itens visam garantir uma conferência prévia dos lançamentos efetuados no exercício, a 
fim de garantir a consistência do Balanço anual.

* Nota Técnica CNM no 15/2009 texto integral, acesse: <http://portal.cnm.org.br/sites/5700/5770/22122009_nota_contabilidade.pdf>
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