
 

ÍNDICE DE CONVERGÊNCIA E 

CONSISTÊNCIA CONTÁBIL

A nova prática de auditoria contábil do 

TCE-PE.



 

CENÁRIO ATUAL - BUSCA DA 
CONVERGÊNCIA

Em 2008, o Brasil iniciou a adaptação às Normas 
Internacionais de Contabilidade. 
O objetivo é convergir as práticas de contabilidade para 
os padrões estabelecidos nas Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.



 

CENÁRIO ATUAL - BUSCA DA 
CONVERGÊNCIA

Em 2013, iniciou-se o projeto de adequação das 
demonstrações contábeis aos padrões internacionais a 
partir da implantação do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP) em estados e municípios.
Houve também a instituição de um instrumento de 
orientação comum aos gestores nos três níveis de 
governo (MCASP). 



 

CENÁRIO ATUAL - BUSCA DA 
CONVERGÊNCIA

Portaria STN 634/2013 - Art. 12 - A consolidação nacional 
e por esfera de governo das contas de 2014, a ser 
realizada em 2015, bem como as dos exercícios 
seguintes, deverão observar, integralmente, as regras 
relativas ao PCASP e às DCASP, estabelecidas pelo 
MCASP.
 



 

CENÁRIO ATUAL - BUSCA DA 
CONVERGÊNCIA

 A Portaria - STN 548/2015 aprovou o Plano de 
Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
(PIPCP), aplicáveis com base nas regras definidas no 
MCASP, com prazos obrigatórios dos registros 
contábeis pelos entes da Federação: imediatos (a partir 
do exercício 2015) e outros de 1º de janeiro de 2016 a 1º 
de janeiro de 2024.



 

 Processo de Convergência - TCU
 Acórdão TCU 1898/2016, processo TC 033.570/2015-9 - 
relatório, item 1.2.2 - Estrutura contábil dos entes 
federados: busca conhecer se o estado de Pernambuco 
e seus municípios possuem a estrutura contábil 
necessária para atender às normas estabelecidas pelo 
órgão central do sistema de contabilidade e se adotaram 
o PCASP e se estão elaborando suas demonstrações 
contábeis no padrão preconizado pelo MCASP.



 

Objetivos do ICCPE
   Aferir o nível de informações contábeis publicadas 
pelos Entes jurisdicionados do TCE-PE, em suas 
prestações de contas, quanto ao nível de padronização e 
consistência contábil, que permita garantir fidelidade 
aos fenômenos orçamentários, financeiros e 
patrimoniais das transações escrituradas pelos 
segmentos de contabilidade desses Entes.



 

Objetivos do ICCPE

- Demonstrar os itens com maior dificuldade de 
atendimento pelos municípios;

- Possibilitar a qualificação dos responsáveis pela 
elaboração das demonstrações contábeis.



 

Metodologia Aplicado ao ICCPE

- Determinação de 11 quesitos distribuídos em 90 itens 
de verificação (checklist);

- Determinação de pesos para os quesitos (1,5; 2 e 3);



 

Critérios de Avaliação
A avaliação dentro de uma escala estruturada de três 
pontos: 

(0) ponto para o não atendimento do item; 
(1) ponto para atendimento parcial;
(2) pontos para atendimento integral das exigências. 



 

Critérios de Avaliação

Critérios de Avaliação Quantidade de Itens

Peso do 

Item

Pontuação 

Máxima

% 

Máximo

1. CONVERGÊNCIA 47 141 37,60%

1.1 Estrutura e forma de apresentação do 

Balanço Orçamentário 7 1,5 21 5,60%

1.2 Estrutura e forma de apresentação do 

Balanço Financeiro 6 1,5 18 4,80%

1.3 Estrutura e forma de apresentação do 

Balanço Patrimonial 9 1,5 27 7,20%

1.4 Estrutura e forma de apresentação da 

Demonstração das Variações Patrimoniais 5 1,5 15 4,00%

1.5 Estrutura e forma de apresentação da 

Demonstração do Fluxo de Caixa 3 1,5 9 2,40%

1.6 Estrutura e forma da Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido 2 1,5 6 1,60%

1.7 Estrutura e forma de apresentação das 

Notas Explicativas e Aspectos Gerais 9 1,5 27 7,20%

1.8 Estrutura e forma de apresentação de 

Outros Demonstrativos Contábeis 6 1,5 18 4,80%



 

Critérios de Avaliação

Critérios de Avaliação Quantidade de Itens

Peso do 

Item

Pontuação 

Máxima

% 

Máximo

2. CONSISTÊNCIA 43 234 62,40%

2.1 Consistência entre as informações 

prestadas na PC eletrônica x SICONFI 12 2 48 12,80%

2.2 Consistências dos Saldos dos Balanços 25 3 150 40,00%

2.3 Consistência entreas informações 

prestadas na PC eletrônica anterior x 

informações prestadas na PC eletrônica 

atual (Peso 3) 6 3 36 9,60%

TOTAL 90 375 100%



 

Níveis de Convergência e 
Consistência

Nível de Convergência e 
Consistência

Intervalo do ICCPE

Desejado = 100%

Aceitável >=90% e <100%

Moderado >=70% e <90%

Insuficiente >=50% e <70%

Crítico <50%



 

Abrangência da Análise
• 184  municípios
•  11 quesitos de avaliação
•  90 itens de verificação
• 16.560 verificações
• 03 servidores que realizam o levantamento



 

Resultado 2017 

18

82

84



 

RESULTADOS 2019



 
Resultado 2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MIWlgPIDHI_nBv762OeZIo4hDF_47HLc6754GV3NdiA/edit?usp=sharing

