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Divulgação de Portarias STN – Válido para o Exercício de 2021 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria 
de Controle Externo, com fulcro no § 1º do art. 6º da Resolução nº 49/2016, comunica a 
todos os seus Jurisdicionados que se atentem aos termos das Portarias publicadas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 09/07/2020 no endereço eletrônico 
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br, referente as alterações do Ementário da 
Natureza da Receita/2021, Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 11ª Edição/2021 e 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP/2021, a serem utilizadas por todos os 
entes com vigência na execução do orçamento do exercício de 2021: 

 
1. Ementário da Classificação por Natureza da Receita – Tabelas de Códigos – 2021:   

Dispõe sobre o desdobramento da classificação por natureza da receita orçamentária para 
aplicação no âmbito dos Estado, Distritos Federal e Municípios, conforme disposto na 
Portaria nº 374, 8 de julho de 2020 (Ministério da Economia/Secretaria Especial de 
Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional). 
 

2. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 11ª Edição, válido para 2021:  

Aprova a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, conforme Portaria nº 
375 de 08 de julho de 2020 (Secretaria do Tesouro Nacional) e Síntese de alterações. 
 

3. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) – Estendido, válido para 2021:  

Aprova o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público a ser adotado obrigatoriamente para 
o exercício financeiro de 2021 (PCASP 2021) e o PCASP Estendido, conforme disposto na 
Portaria nº 376 de 08 de julho de 2020 (Ministério da Economia/Secretaria Especial de 
Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional) e Síntese de alterações.  

Para esclarecimentos ou dúvidas, entrar em contato com a Gerência de 

Atendimento e Suporte pelo e-mail atendimento@tce.ms.gov.br 
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