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ASSUNTO EM PAUTA/DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO: 

 
A Coordenadora do GTCON/CAMAÇARI iniciou a reunião informando à pauta, destacando o principal 

assunto que seria abordado durante a execução dos trabalhos, a saber: Discussão dos 

Procedimentos Contábeis Orçamentários – Parte I –PCASP. 

 

DISCUSSÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I –PCASP 
 

O primeiro assunto abordado na reunião foi a Criação e Implantação das Contas de Controle. O 

representante da STAF informou que as Contas de Controle só podem ser implantadas após a 

implantação do PCASP, tendo em vista, que a utilização do Plano de Contas atual impossibilita a 

implementação das referidas Contas de Controle. Foi informado por este, que o Plano de Contas 

atual, utilizado pela administração para atendimento das exigências do SIGA – SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, não está adequado ao formato do PCASP e que o TCM-

BA sugeriu a utilização dos dois formatos. Diante das informações, foi levantada a seguinte 

problemática: “No diagnóstico atual, a implantação do PCASP vai gerar sérios transtornos com 

relação ao cumprimento das exigências impostas pelo SIGA, em virtude da incompatibilidade dos 

formatos dos Planos de Contas”. Diante do exposto, o representante da Afinco Consultoria se 

posicionou afirmando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM também 



vai ter que se adequar as novas normas, nos mesmos prazos estabelecidos, pois a consolidação das 

contas abrange o âmbito nacional. 

 

Outro assunto abordado, foi a criação e implantação da ferramenta de Descentralização de Créditos 

orçamentários, a fim de se obter uma maior celeridade na execução orçamentária, através do 

deslocamento de recursos entre as unidades orçamentárias e Gestora. O representante da STAF 

informou que iria verificar se o sistema de contabilidade utilizado pela Prefeitura de Camaçari está 

apto a executar tal procedimento. Com relação a esse ponto, a coordenadora do 

GTCON/CAMAÇARI, salientou que seria necessário trabalhar amplamente o Planejamento e os 

critérios para movimentação dos recursos, caso contrário, a ferramenta só atenderia a legislação 

vigente sem possibilidade efetiva de uso. 

 

Outro ponto importante que foi abordado, foi a possibilidade da Criação do Órgão Central de 

Contabilidade e a necessidade urgente da contratação de profissionais, na área de contabilidade 

pública, através de concurso público. 

 

Além dos pontos acima abordados, após discussão, o Grupo definiu várias ações a serem 

desenvolvidas, a saber: 

 

1. Verificar com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, como será o 

tratamento, referente a Consolidação Nacional das Contas Públicas, com os seus 

jurisdicionados, através de visita para abordagens de assuntos técnicos. As datas da 

visita, sugeridas pelo Grupo, foram os dias 18, 19 ou 20 de abril de 2012; 

2. Testar o sistema com o PCASP ainda em 2012, antes da implantação efetiva a partir 

de 2013; 

3. Utilizar o banco zerado do Orçamento para fazer os testes com o PCASP. Escolher a 

Secretaria que abrange o maior número de situações da execução, para simular, 

comparar e avaliar a conformidade entre a execução Orçamentária atual e a execução 

com o PCASP ; 

4. Adequar o Sistema de Contabilidade para desempenhar todos os procedimentos, 

mesmo os não utilizados pela administração, como por exemplo: PPP’s e Consórcios; 

5. Verificar no orçamento a existência de pendências concernentes as adequações das 

novas normas contábeis. O Secretário de Administração solicitou que a STAF 

enviasse um banco de dados para a representante da Afinco, Marta Rosa, com o 

objetivo de que a mesma verificasse a atual execução orçamentária e encaminhasse 

sugestões ou modificações necessárias para  a atual conjuntura. 



 

Ficou a cargo do Representante da STAF, a verificação, junto a BETHA SISTEMAS, da data de 

apresentação das adequações do Sistema de Contabilidade e disponibilização da ferramenta para os 

devidos testes. 

 

As Reuniões dos SUBGRUPOS 3 e 4, que estavam agendadas para o dia 08.05.2012 na SEGOV, 

foram remarcadas para o dia 22/05/2012, conforme Cronograma atualizado abaixo:  

 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES 

 

Assunto Grupo 
Local, 
Data e 
Hora 

REPRESENTANTES 

Procedimentos Contábeis Orçamentários – Parte I –PCASP GTCON/ 
SUBGRUPO 1 

SECAD 
10/04/2012 

09h00 

� Secretaria de Administração; 
� Controladoria Geral do Município; 
� Coordenação de Planejamento e 

Orçamento; 
� Representante do Sistema de 

Contabilidade; 
� Convidados;  

Procedimentos Contábeis Específicos – Parte III – MCASP 
GTCON/ 
SUBGRUPO 2 

SEFAZ 
26/04/2012 

09h00 

� Secretaria da Fazenda; 
� Secretaria de Administração; 
� Controladoria Geral do Município; 
� ISSM; 
� STT; 
� Procuradoria Jurídica; 
� Representantes dos Sistemas de 

Contabilidade e Tributário; 
� Convidados; 

 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Parte IV – 
MCASP 
 
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
ativos de infraestrutura; 

GTCON/ 
SUBGRUPO 3 

SEGOV 
22/05/2012 

09h00 

� Secretaria da Fazenda ;  
� Secretaria de Administração; 
� Controladoria Geral do Município; 
� ISSM; 
� STT; 
� Fundo Municipal de Saúde; 
� Procuradoria Jurídica; 
� Representantes dos Sistemas de 

Contabilidade, Tributário e de Folha 
de Pagamento; 

� Convidados; 
 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação de 
créditos, tributários ou não, por competência, e a 
dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para 
perdas; 

GTCON/ 
SUBGRUPO 4 

SEGOV 
22/05/2012 

14h00 

� Secretaria da Fazenda: Divida Ativa; 
� Controladoria Geral do Município; 
� Representantes dos Sistemas de 

Contabilidade e Tributário; 
� Convidados; 

 
 

Reconhecimento, mensuração, evidenciação das 
obrigações e provisões por competência; 

GTCON/ 
SUBGRUPO 2 

SECAD 
17/05/2012 

09h00 

� Secretaria de Administração: 
Recursos Humanos; 

� Controladoria Geral do Município; 
� ISSM; 
� STT; 
� Representantes dos Sistemas de 

Contabilidade e de Folha de 
Pagamento; 

� Convidados; 
 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
bens móveis, imóveis e intangíveis; 
 
Registro dos fenômenos econômicos, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, tais como 
depreciação, amortização e exaustão; 

GTCON 
SEGOV 

12/06/2012 
09h00 

� Secretaria de Administração: 
Patrimônio; 

� Controladoria Geral do Município; 
� Representante dos Sistemas de 

Patrimônio e Contabilidade; 
� Contabilidade; 
� Convidados; 



 
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
ativos de infraestrutura; 

 

Implementação do sistema de custos; GTCON 
SECAD 

12/04/2012 
09h00 

� Secretaria de Administração; 
� Controladoria Geral do Município; 
� Coordenação de Planejamento e 

Orçamento; 
� Secretaria da Fazenda. 

 
Observação: As datas alteradas estão sublinhadas. 

 

Após a definição das próximas ações, a Coordenadora do GTCON/CAMAÇARI encerrou os trabalhos. 

Além dos membros titulares e suplentes do Grupo Técnico de Procedimentos 

Contábeis/CAMAÇARI que assinam esta ATA, participaram também, na qualidade de convidados, 

os consultores técnicos representantes das empresas PI Contabilidade, Afinco Consultoria e STAF 

Tecnologia LTDA. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Tiago Silva, a presente ata, assinada por todos 

acima nominados.     

 


