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O que é Transparência? 

É apenas disponibilização de dados? 

Divulgação de informações? 

A todos os públicos? 

O meio de divulgação importa? 



Transparência no Brasil 

Lei Complementar nº 101/2000 

Decreto nº 5.482/2005 

Portaria Interministerial nº 140/2006 

Lei Complementar nº 131/2009 

Lei nº 12.527/2011 

Lei Complementar nº 156/2016 



Transparência no Brasil 

• Lei Complementar nº 101/2000 - LRF 
 

• Instrumentos de transparência da gestão fiscal; 

• Incentivo à participação popular; 

• Liberação para acompanhamento popular de 

informações pormenorizadas; 

• Adoção de sistemas que atendam a padrão mínimo 

de qualidade. 
 



• Lei nº 12.527 de 2011 – Lei da Acesso à 

Informação 
 

• Destina-se a assegurar o direito fundamental de acesso 

à informação; 

• Divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; 

• Fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública; 

• Desenvolvimento do controle social da administração 

pública; 

Transparência no Brasil 



Transparência no Brasil 

E o resultado? 



Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro 

Siconfi 
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Matriz de Saldos Contábeis - MSC 



SICONFI 

DCA 

RREO 

RGF 

Instrumentos de Transparência - Siconfi 

ÚNICA base de 
dados contábeis, 

fiscais e 
financeiras do 

setor público que 
abrange  todos os 

entes públicos 
brasileiros! 
(FINBRA) 



Alteração no art. 48 da LRF incluída pela LC 156/2016 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disponibilizarão suas informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e 
sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da 
União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de 
amplo acesso público. 



Estabelece regras acerca da periodicidade, formato e 
sistema relativos à disponibilização das informações e dos 
dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício 
de 2018, em atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
 
 
 Obrigatoriedade do envio do RREO, do RGF e da DCA e 

da MSC, para União, estados, Distrito Federal, e 
municípios;  

 

Portaria STN nº 896, de 31 de outubro de 2017 



 SISTN 
 

 Siconfi – 1ª fase            2014/2015 
 

 Siconfi – 2ª fase            MSC             2018   

Divulgação dos demonstrativos fiscais exigidos pela LRF 



Matriz de Saldos Contábeis - MSC 

• Estrutura padronizada extraída do sistema contábil do 
Ente 

• Semelhante a um balancete de verificação 

• Periodicidade: mensal 

• Composta por: 

O que é? 

 

Informações 
Complementares 

PCASP Estendido 
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Matriz de Saldos Contábeis - MSC 



• Adequação dos sistemas (SIAFICs); 
 

• Adequação das práticas contábeis; 
 

• Clareza das regras para geração dos demonstrativos 
fiscais; 
 

• Divulgação das informações fiscais num formato que 
desperte o interesse da sociedade. 
 

Desafios para a melhorar a transparência 



Criação e divulgação de indicadores de qualidade das 
informações fiscais com foco na melhoria dessas 
informações; 

 
Acordo de Cooperação Técnica com os tribunais de 
contas; 

 
Desenvolvimento do Siconfi Gerencial. 

 

Ações em andamento 
 



Renato Pucci 
Cláudia Sousa 
 

Obrigado! 

Acesse o Siconfi:  
www.siconfi.tesouro.

gov.br 
 

Eventos: 
casp.cfc.org.br 


