
COMUNICADO 

 

Prezados contadores, informamos que estão disponíveis para emissão/conferências as 

seguintes Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), exigidas pela Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas Nº 153/2020, conforme segue: 

• Balanço Orçamentário; 

• Balanço Financeiro; 

• Demonstração das Variações Patrimoniais;  

• Balanço Patrimonial;  

• Demonstração dos Fluxos de Caixa (MCASP 7 ª edição). 

Sugerimos a leitura das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPCs), elaboradas pela 

Secretaria do Tesouro Nacional de cada Demonstrativo, com o intuito de esclarecer eventuais 

dúvidas quanto a composição dos valores, bem como auxiliar na elaboração das Notas 

Explicativas. 

Ressaltamos ainda que caso divergências forem identificadas, favor nos reportar via 

suporte, e, se possível, informar os documentos que deram causa as discrepâncias. 

Salientamos também que os demais demonstrativos (anexos da Lei 4320/64) que compõe 

a supramencionada Instrução serão disponibilizados tão logo estejam finalizados pela equipe 

Celepar/Wipro.  

Por fim, mas não menos importante, conforme mencionado na reunião realizada no dia 

06/03/2019, nas dependências do Auditório da Secretaria de Estado da Fazenda, adotaremos para 

a Demonstração dos Fluxos de Caixa a estrutura do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público da 7ª edição.  Tal medida mostrou-se necessária em função da implementação do novo 

ementário da receita no exercício de 2019, visto que o relatório apresenta coluna com saldo do 

exercício anterior, bem como das limitações operacionais existentes. Destaca-se, ainda, que tal 

medida não gera nenhum prejuízo quanto a informação contábil ou o relatório deixa de cumprir o 

seu objetivo. 

 

Atenciosamente 

 

Rafael Florêncio Batista 

 Agente Fazendário A – Contador 
Soraya Maeda  

 Agente Fazendária A – Contador 

De acordo. 

Anael Pinheiro de Ulhoa Cintra  

 Chefe do Departamento de Coordenação 
SIAF 

Cristiane Berriel Lima da Silveira  

Diretora de Contabilidade – DCG/SEFA 
Contadora-Geral do Estado 



Orientações: 

 

1. Os Demonstrativos deverão ser emitidos por meio do roteiro abaixo: 

SIAF > Relatórios > Contabilidade > Prestação de Contas > DCASP /Anexos da Lei 

4320/64. 

 

2. Após, escolher o relatório e a versão V19.0 (exercício de 2019). Somente o Balanço 

Patrimonial deverá ser extraído no mês “13”. 

 

3. Dúvidas/questionamentos deverão ser encaminhadas via suporte, mencionando no título 

do chamado o Demonstrativo ora questionado. Se possível, informar os 

documentos/registros contábeis que deram causa as discrepâncias identificadas. 

 

4. Caso seja identificada desconformidade em relação ao Relatório de Restos a Pagar, por 

favor, realizar abertura de chamado no suporte. 

 

5. Conferir a coluna do exercício anterior para os Demonstrativos:              Balanço Financeiro, 

Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Demonstração dos 

Fluxos de Caixa. 

 

6. Até a presente data (12/03/2020) há problemas de leiaute na coluna do Quadro do 

Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial. 

 

7. Link- Instrução de Procedimentos Contábeis: 

 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/publicacoes-e-orientacoes. 

 

8. Link- Instrução Normativa Nº 153/2020/TCE: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-153-de-3-de-fevereiro-de-

2020/327232/area/249 

 


