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Divulgação de Portarias STN – Válidas para o Exercício de 2020 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 

Diretoria Geral, com fulcro no § 1º do art. 6º da Resolução nº 49/2016, comunica aos 
jurisdicionados e às empresas prestadoras de serviços no ramo, que foram publicadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, as seguintes Portarias: 

 
1) Atualização do PCASP 2020 (Portaria nº 386, de 13 de junho de 2019) 
 
Foi aprovado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público a ser adotado 

obrigatoriamente para o exercício financeiro de 2020 (PCASP 2020) e o PCASP 
Estendido, de adoção facultativa, válido para o exercício de 2020 (PCASP Estendido 
2020). 

 
Portaria: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=22&
data=14/06/2019 

 
PCASP 2020 e PCASP 2020 Estendido (e respectivas sínteses de alterações): 

http://tesouro.gov.br/pcasp 
 
 
2) Ementário de Naturezas da Receita aplicado à Federação (Portaria nº 387, 

de 13 de junho de 2019, com a Retificação publicada no Diário Oficial da União de 18 
de junho de 2019 e Errata nº 01/2019 publicada em 19/06/2019) 

 
Dispõe sobre o desdobramento da classificação por natureza da receita 

orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
Portaria: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=22&
data=14/06/2019 

 
Retificação (Publicada no Diário Oficial da União de 18 de junho de 2019): 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=14&
data=18/06/2019 
 
 Errata nº 01/2019: 
http://tesouro.gov.br/documents/10180/564899/CPU_Ement%C3%A1rio+de+NR-
2020_Errata+n%C2%BA%201/99add21b-e83d-4c4c-a920-bfca2228cf2f 
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3) 10ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF (Portaria nº 286, de 
07 de maio de 2019) 

 
Foi aprovada a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF. 
 
Portaria: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=51&
data=08/05/2019 

 
MDF (e síntese de alterações):  

http://tesouro.gov.br/pt/web/stn/mdf 
 
 
4) Para acompanhar alterações na Portaria Interministerial nº 163/2001 e no 

Ementário de Classificação por Natureza da Receita Orçamentária, acessar: 
 
Portaria Interministerial nº 163/2001: 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/legislacao/legislacao/portaria-
interm-163_2001_atualizada_site.doc/view 

 
Ementário de Classificação por Natureza da Receita Orçamentária: 

https://www.tesouro.gov.br/pt/-/ementario-da-receita-orcamentaria 

 

Para esclarecimentos ou dúvidas entrar em contato com a Central de Serviços 

pelo e-mail centraldeservicos@tce.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3317-1616. 
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