
A ELABORAÇÃO DAS NOTAS 
EXPLICATIVAS PARA AS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
SETOR PÚBLICO



§ 4º As demonstrações serão complementadas 
por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis 
necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício.

§ 5º As notas explicativas devem*:
I – apresentar informações sobre a base de 
preparação das demonstrações financeiras e 
das práticas contábeis específicas 
selecionadas e aplicadas para negócios e 
eventos significativos; 
II – divulgar as informações exigidas pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil que não 
estejam apresentadas em nenhuma outra 
parte das demonstrações financeiras; 

Lei nº 6.404/76 – art. 176

*(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)



III – fornecer informações adicionais não indicadas nas 
próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias 
para uma apresentação adequada; e

IV – indicar:

a) os principais critérios de avaliação dos elementos 
patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de 
depreciação, amortização e exaustão, de constituição de 
provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a 
perdas prováveis na realização de elementos do ativo; 

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes 
(art. 247, parágrafo único); 

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de 
novas avaliações (art. 182, § 3o ); 

Lei nº 6.404/76 – art. 176



d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as 
garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades 
eventuais ou contingentes; 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das 
obrigações a longo prazo; 

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; 

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no 
exercício;

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do 
exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre 
a situação financeira e os resultados futuros da companhia. 

Lei nº 6.404/76 – art. 176



Estrutura Conceitual

1.6 (...) Os RCPGs abrangem as demonstrações 
contábeis, incluindo as suas notas explicativas (...). 
Os RCPGs abrangem também a apresentação de 
informações que aprimoram, complementam e 
suplementam as demonstrações contábeis.

23. (...) O objetivo das demonstrações 
contábeis das entidades do setor público é 
o fornecimento de informações úteis 
sobre a entidade que reporta a informação, 
voltadas para os usuários dos RCPGs para 
fins de prestação de contas e 
responsabilização (accountability) e para 
a tomada de decisão. 



Características Qualitativas
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NBC Resolução CFC Nome da Norma IFAC

NBC TSP 
ESTRUTURA 
CONCEITUAL

DOU 04/10/16 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público

Conceptual 
Framework

NBC TSP 01 DOU 28/10/16 Receita de Transação sem Contraprestação IPSAS 23
NBC TSP 02 DOU 28/10/16 Receita de Transação com Contraprestação IPSAS 9

NBC TSP 03 DOU 28/10/16 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes IPSAS 19

NBC TSP 04 DOU 06/12/16 Estoques IPSAS 12
NBC TSP 05 DOU 06/12/16 Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente IPSAS 32
NBC TSP 06 DOU 28/9/17 Propriedade para Investimento IPSAS 16
NBC TSP 07 DOU 28/9/17 Ativo Imobilizado IPSAS 17
NBC TSP 08 DOU 28/9/17 Ativo Intangível IPSAS 31
NBC TSP 09 DOU 28/9/17 Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa IPSAS 21

NBC TSP 10 DOU 28/9/17 Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa IPSAS 26
NBC TSP 11 DOU 31/10/18 Apresentação das Demonstrações Contábeis IPSAS 1
NBC TSP 12 DOU 31/10/18 Demonstração dos Fluxos de Caixa IPSAS 2
NBC TSP 13 DOU 31/10/18 Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis IPSAS 24
NBC TSP 14 DOU 31/10/18 Custos de Empréstimos IPSAS 5
NBC TSP 15 DOU 31/10/18 Benefícios a Empregados IPSAS 39
NBC TSP 16 DOU 31/10/18 Demonstrações Contábeis Separadas IPSAS 34
NBC TSP 17 DOU 31/10/18 Demonstrações Contábeis Consolidadas IPSAS 35

NBC TSP 18 DOU 31/10/18 Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto IPSAS 36

NBC TSP 19 DOU 31/10/18 Acordos em Conjunto IPSAS 37

NBC TSP 20 DOU 31/10/18 Divulgação de Participações em Outras Entidades IPSAS 38

NBC TSP 21 DOU 31/10/18 Combinações No Setor Público IPSAS 40

NBCTSP 



Notas explicativas contêm informação adicional 
em relação àquela apresentada nas 
demonstrações contábeis. As notas explicativas 
oferecem descrições narrativas ou 
detalhamentos de itens divulgados nessas 
demonstrações e informação sobre itens que não 
se enquadram nos critérios de reconhecimento 
nas demonstrações contábeis.

NBCTSP 11



Conjunto Completo DCASP

a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Resultado;
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido;
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e) Quando a entidade divulga publicamente seu 

orçamento aprovado, comparação entre o 
orçamento e os valores realizados (...);

f) Notas Explicativas compreendendo a descrição 
sucinta das principais políticas contábeis e outras 
informações elucidativas;

g) Informação comparativa com o período anterior.
NBCTSP 11



1. Declaração de conformidade com as NBCs TSP:

• A entidade, cujas demonstrações contábeis estejam em 
conformidade com as NBCsTSP, deve declarar, de forma 
explícita e sem reservas, essa conformidade nas notas 
explicativas. As demonstrações contábeis não devem ser 
descritas como em conformidade com as NBCs TSP, a 
menos que cumpram todas as suas exigências.

Ordem de Apresentação

NBCTSP 11

2. Resumo das políticas contábeis significativas aplicadas:

• A base de mensuração utilizada na elaboração das 
demonstrações contábeis;

• O grau em que a entidade tem aplicado qualquer 
disposição transitória de qualquer outra norma; e

• Outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes 
para a compreensão das demonstrações contábeis.



3. Informação de suporte sobre itens apresentados no 
balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido e na 
demonstração dos fluxos de caixa pela mesma ordem em 
que cada demonstração e cada item são apresentados; e 

Ordem de Apresentação

NBCTSP 11

4. Outras divulgações, incluindo: 

i. Passivos contingentes e compromissos contratuais 
não reconhecidos; e 

ii. Divulgações não financeiras, por exemplo, os 
objetivos e as políticas de gestão do risco financeiro 
da entidade.

iii. O estágio de adequação ao PIPCP constante do 
Anexo da Portaria STN 548/2015, sem prejuízo do 
efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.



BALANÇO 
PATRIMONIAL



Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Receber

Estoques

Investimentos

Imobilizado

Intangível



Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Receber

Estoques

Investimentos

Imobilizado

Intangível



Caixa e Equivalentes

Embora não haja requerimento específico na norma 
de contabilidade pública aplicada ao setor público, 
geralmente são divulgadas as taxas de juros de 
remuneração das aplicações existentes.

Conforme o MCASP as disponibilidades são 
mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a 
conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data das demonstrações 
contábeis.



Caixa e Equivalentes



Caixa e Equivalentes



Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Receber

Estoques

Investimentos

Imobilizado

Intangível



Créditos a Receber

Embora não haja requerimento 
específico na norma de 
contabilidade pública aplicada 
ao setor público, para melhor 
compreensão normalmente 
são apresentados a evolução 
dos saldos ao longo do tempo, 
bem como, os percentuais por 
modalidade/tipo de crédito, 
bem como os valores de 
ajustes para perdas que 
estiverem registrados.



Créditos Tributários



Dívida Ativa

A nota explicativa deve apresentar o critério do cálculo do 
ajuste para perdas!



Dívida Ativa



Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Receber

Estoques

Investimentos

Imobilizado

Intangível



Estoques

De acordo NBC TSP 04 a 
entidade deve divulgar 
aspectos relativos as práticas 
contábeis adotadas, aos 
critérios para mensuração, 
as perdas e os valores e 
estoques dados como 
garantias. 



a)Qual a classificação do total do saldo do estoque. 

b)Quais as políticas ou critérios utilizadas para a 
mensuração dos estoques? 

c)Qual o valor dos estoques contabilizados pelo valor 
justo menos as despesas de venda?

d)Qual o valor dos estoques que foram 
reconhecidos como despesa durante o período? 

e)Qual o valor dos estoques dados como garantias a 
passivos?

f) Houve redução dos estoques reconhecidos como 
despesa no resultado do período? Qual valor e por 
que?

Estoques



Estoques





Investimentos

a) Qual o modelo de mensuração foi utilizado? 

b) Em que circunstâncias os direitos sobre propriedades 
para arrendamentos mercantis são classificados e 
contabilizados como propriedade para investimento? 

c) Quais os critérios que utiliza para distinguir 
propriedades para investimento daquelas ocupadas 
pelo proprietário e de propriedades mantidas para 
venda no curso normal das operações?

d) Quais os métodos e premissas significativos foram 
aplicados na determinação do valor justo da 
propriedade para investimento?

NBCTSP 06



e) Quais os valores reconhecidos 
no resultado do período para:

• receita de aluguel de 
propriedade para investimento;

• gastos operacionais diretos 
(incluindo reparo e 
manutenção) provenientes de 
propriedade para investimento 
que tenham gerado e que não 
tenham gerado receita de 
aluguel durante o período.

Investimentos

NBCTSP 06



Investimentos





Imobilizado

A entidade deve divulgar aspectos relativos as 
práticas contábeis adotadas, aos critérios para 
mensuração, as taxas de depreciação e 
amortização e os valores dados como garantias.

a) Quais os critérios de mensuração utilizados para 
determinar o valor contábil bruto?

b) Quais os métodos de depreciação utilizados?
c) Quais as vidas úteis ou as taxas de depreciação 

utilizadas?
d) Qual o valor contábil bruto e a depreciação 

acumulada (mais as perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas) no início e no final do 
período.

NBCTSP 07



Imobilizado

Deverá ser apresentada conciliação do valor contábil no 
início e no final do período demonstrando:

1. O valor total de adições e das alienações;
2. Quais aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações 

e perdas por redução ao valor recuperável de ativos (se 
houver) reconhecidas ou revertidas diretamente no 
patrimônio líquido, conforme o caso;

3. Quais as perdas por redução ao valor recuperável de 
ativos, reconhecidas no resultado do período, conforme o 
caso;

4. Qual o valor da reversão das perdas por redução ao valor 
recuperável de ativos, reconhecidas no resultado do 
período, conforme caso;

5. Qual o total de depreciações. NBCTSP 07





Imobilizado



Imobilizado



Imobilizado





Intangível

Ativos intangíveis gerados internamente x outros ativos 
intangíveis:

a) Se a vida útil é indefinida ou definida e, se definida, o 
prazo de vida útil ou a taxa de amortização utilizado;

b) Os métodos de amortização utilizados para ativos 
intangíveis com vida útil definida;

c) O valor contábil bruto e eventual amortização 
acumulada (mais as perdas acumuladas por redução ao 
valor recuperável) no início e no final do período;

d) A rubrica da demonstração do resultado em que 
qualquer amortização de ativo intangível for 
incluída; NBCTSP 08



Intangível

Assim como no Imobilizado, é necessária a apresentação de 
uma conciliação do valor contábil no início e no final do 
período, demonstrando:

i. Adições, indicando separadamente as que foram geradas 
internamente e as adquiridas em separado;

ii. Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos 
em grupo de ativos classificados como mantidos para venda;

iii. Aumentos ou reduções durante o período decorrentes de 
reavaliações.

iv. Perdas por redução ao valor recuperável de ativos 
reconhecidas no resultado do período.

v. Reversão de perdas por redução ao valor recuperável de 
ativos, apropriada ao resultado do período.

NBCTSP 08



(a) marcas;
(b) títulos de publicação;
(c) softwares para computador;
(d) licenças;
(e) direitos autorais, patentes e 
outros direitos de propriedade ind., 
de serviços e operacionais;
(f) receitas, fórmulas, modelos, 
projetos e protótipos; e 
(g) ativos intangíveis em 
desenvolvimento.

A entidade deve ainda divulgar o total de gastos com pesquisa e 
desenvolvimento reconhecidos como despesa no período.

Intangível

NBCTSP 08

A entidade deve 
divulgar as 

informações fazendo 
a distinção entre 

classes dos ativos 
intangíveis.



Intangível



Intangível



Intangível







Obrig. Trabalhistas

Devem ser evidenciadas em notas explicativas todas as 
informações relevantes das obrigações relativas a 
salários, remunerações, benefícios, aposentadorias, 
em especial os precatórios provenientes dessas 
obrigações.

a) Os critérios de contabilização estão de acordo com Processo 
de implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais?
b) As férias e décimo terceiro foram contabilizados pelo regime 
de competência?
c) Quais os valores eventualmente sem execução 
orçamentária, ou seja, sem empenho devido a insuficiência 
orçamentária?
d) E ainda a descrição detalhada dos precatórios, sejam a curto 
ou longo prazo.





Precatórios





Empréstimos e Financiamentos

A entidade deve divulgar:
(a) a política contábil adotada para os 
custos de empréstimos;

(b) o total dos custos de empréstimos 
capitalizados durante o período; e

(c) a taxa de capitalização utilizada na 
determinação do montante dos custos 
de empréstimos elegíveis à 
capitalização (quando for necessário 
utilizar taxa de capitalização para 
montantes obtidos em conjunto).

NBCTSP 14



Empréstimos e Financiamentos



Empréstimos e Financiamentos



Empréstimos e Financiamentos



Empréstimos e Financiamentos





Provisões

NBCTSP 03

A entidade deve divulgar:

a)Valor contábil no início e no final do período; 

b)Provisões adicionais realizadas no período, 
incluindo aumentos nas provisões existentes; 

c)Valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados 
contra a provisão) durante o período; 

d)Valores não utilizados revertidos durante o período; 

e)Aumento no período do valor descontado decorrente 
do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer 
alteração na taxa de desconto.



Provisões

NBCTSP 03

A entidade, deve divulgar os seguintes pontos para cada 
tipo/classe de provisão: 

a) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo 
esperado para qualquer saída resultante de benefícios 
econômicos ou potencial de serviços; 

b) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo 
dessas saídas. Quando for necessário fornecer informação 
adequada, a entidade deve divulgar as principais premissas 
realizadas acerca dos futuros eventos; e 

c) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor 
de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do 
reembolso.



Provisões



Passivo Contingente

Possível



Ativo Contingente

a) Qual a natureza dos ativos/passivos contingentes 
na data das demonstrações contábeis?
b) Qual a estimativa de seu efeito financeiro, 
quando aplicável?

a) Qual a natureza dos ativos/passivos contingentes 
na data das demonstrações contábeis?
b) Qual a estimativa de seu efeito financeiro, 
quando aplicável?



Demonstração de Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Balanço Financeiro

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido

Balanço Orçamentário



Muito 
Obrigada!
Muito 
Obrigada!

Juliana Fofonka Leal
Membro da Comissão de Estudos de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 2018
CRC/RS
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