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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo 

Diretoria de Normas e Gestão de Contas 

 

RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

Declaração do Contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis Janeiro/2016 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Declaração do contador sobre a 

fidedignidade dos registros contábeis do SIAFI” 

1. Este item faz parte da Seção “RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES” da conta da 

UPC e tem por objetivo obter o comprometimento do Contador da UPC sobre a fidedignidade 

dos registros contábeis dos atos e fatos da gestão com os princípios contábeis e com as normas 

de contabilidade aplicáveis. 

2. A expectativa em relação a esse item é que o Contador declare que as demonstrações contábeis 

elaboradas pela UPC demonstram fielmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

unidade, bem como os registros contábeis feitos no SIAFI expressam fielmente o conjunto de 

atos e fatos da gestão da UPC no exercício financeiro de referência do relatório.  

3. Se as demonstrações contábeis ou os registros contábeis da UPC apresentarem alguma distorção 

relevante, o Contador deverá apontá-las como ressalva em sua declaração. 

4. A seguir, são apresentadas duas sugestões de estrutura da declaração: uma para a declaração 

plena, quando as demonstrações contábeis e os registros contábeis estão livres de distorções 

relevantes; outra para a declaração com ressalvas, quando as demonstrações contábeis ou os 

registros contábeis estão afetados por alguma distorção relevante. 

5. Se a UPC representar uma subunidade ou unidade descentralizada de uma entidade contábil de 

forma a não ser possível e elaboração de demonstração contábil, o Contador dever se pronunciar 

sobre a fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos apenas.  

6. Opcionalmente, a UPC pode inserir a declaração do contador na seção de anexos, fazendo 

referência a ela nesta seção. 

Declaração Plena 

Declaração do Contador afirmativa da fidedignidade das demonstrações contábeis 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UPC) Código da UG 

 
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial 

e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, relativos ao exercício de [....], refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local  Data  

Contador Responsável  CRC nº  

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  

Denominação completa: A denominação da UPC depende da sua natureza jurídica. Em se tratando 

de órgão da administração direta ou fundos ou serviços sociais autônomos, será a denominação 

definida no ato de criação ou na norma que fixar a estrutura orgânica do órgão superior. No caso de 

se tratar de entidade da administração indireta será a denominação aposta nos registros de 

constituição da entidade como pessoa jurídica. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo 

Diretoria de Normas e Gestão de Contas 

 

RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

Declaração do Contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis Janeiro/2016 

Código da UG: É o código das UG constantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI que o utilizam em sua modalidade total. 

Texto da Declaração: É o campo destinado ao registro da declaração do Contador, conforme a 

situação das demonstrações contábeis. 

Local: Localidade da federação onde se situa a UPC e/ou onde a Declaração foi elaborada. 

Data: Dia, mês e ano de elaboração da Declaração. 

Contador Responsável: Nome do Contador responsável pela contabilidade da UPC e pela emissão 

da Declaração.  

CRC nº: Número do registro do Contador junto ao Conselho Regional de Contabilidade. 

Declaração com Ressalva 

Declaração do Contador com ressalvas sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UPC) Código da UG 

 
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos 

pela Lei 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade que 

apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a)................................................................................................................................. 

b)................................................................................................................................. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local  Data  

Contador Responsável  CRC nº  

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  

Observar as orientações do quadro anterior. 

 


