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ASSUNTO EM PAUTA/DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO: 

 
A Coordenadora do GTCON/CAMAÇARI iniciou a reunião informando a pauta e destacando o 

principal assunto que seria abordado durante a execução dos trabalhos, a saber: Divida Ativa. Foi 

explicado pela mesma, que inicialmente a reunião estava marcada para tratar de todos os tópicos 

referente a PARTE III – MCASP – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS, no entanto, 

devido a realização, pelo TCM-BA, do evento denominado “ENCERRAMENTO DE MANDATO – 

Encontro de Orientação com Gestores Municipais”, a pauta da reunião ficaria restrita a Dívida 

Ativa, pois a maioria dos presentes também estariam participando do evento.  

 

DISCUSSÃO DOS PROCEDIMENTOS A RESPEITO DA DÍVIDA ATIVA 
 

A Coordenadora do Grupo iniciou os trabalhos, informando que um dos problemas a respeito da 

Dívida Ativa, é que no final do exercício, o setor da dívida da PMC emite e encaminha para a 

Contabilidade, apenas um relatório informando o montante total da inscrição e o montante total da 



baixa. Nas condições atuais, esse relatório não atende as necessidades do município, vez que, 

considerando o enfoque patrimonial, seria necessário um maior detalhamento da composição do valor 

da Dívida Ativa. A respeito disso, o Secretário da Fazenda informou que os processos que deram 

origem as informações constantes nos relatórios estão todos devidamente arquivados no Setor da 

Dívida Ativa.  A Coordenadora afirmou que os processos devem ser encaminhados para a 

Contabilidade efetuar os devidos registros e posteriormente encaminhá-los para o TCM-BA. 

 

O representante da STAF informou que na reunião agendada para o dia 22.05.2012, com o 

consentimento do Grupo, poderá apresentar o módulo do Sistema referente ao CONTAS A 

RECEBER, que foi desenvolvido para o município de São Francisco do Conde e que já pode ser 

implantado, pois, o CONTAS A RECEBER se caracteriza como controle sobre o enfoque patrimonial, 

visto que, é possível reconhecer os valores a receber antes do efetivo ingresso. Foi relatada também, 

a experiência do trabalho que a STAF vem desenvolvendo juntamente com o Município de São 

Francisco do Conde e a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no que concerne ao reconhecimento 

das receitas sobre o enfoque patrimonial conforme as novas normas e procedimentos da 

Contabilidade. Segundo informado, as receitas de IPTU, TFF, TLL, Contribuição de Melhoria, ITIV, 

TAXAS, Multas do TCM-BA e etc., serão reconhecidas por competência, entretanto, outros tributos 

como, por exemplo: Taxas de Cemitério, ISS, Iluminação Pública, Preços Públicos e Autos de 

Infração, serão reconhecidos pelo regime de caixa.  

 

Dando continuidade ao assunto, o representante da PI Contabilidade, destacou o exemplo da Dívida 

Ativa do ISSM – Instituto de Seguridade do Servidor Municipal para com o Município de Camaçari, 

afirmado que, hoje, os registros são efetuados nas contas de compensação que futuramente irão se 

transformar em Contas de Controle, no entanto, o problema estaria na separação em duas formas de 

ação: (1) Quando existe o Órgão de Controle da Dívida e (2) Quando não existe o órgão de Controle 

da Dívida, ou seja, quando o mesmo órgão é responsável pela apuração, controle e demais 

procedimentos relacionados a Dívida. Outra questão levantada foi a respeito da existência dos 

registros de curto e longo prazo da Dívida, que poderá ser feito da seguinte maneira: Caso exista um 

contrato que evidencie a forma de pagamento, os valores que serão recebíveis até o final do exercício 

seguinte deverão ser classificados como de curto prazo, se não houver contrato, deverá ser feita a 

média dos últimos três anos e esse valor deverá ser lançado como de curto prazo. A diferença será 

considerada Dívida de longo prazo. Afirmou ainda, que ao nível de procedimento ainda seria 

necessário uma evolução da Administração. 



Aproveitando o ensejo, referente a evolução dos procedimentos, a Coordenadora informou que, na 

atual realidade do Município, não seria possível identificar o verdadeiro responsável pela apuração da 

Dívida Ativa, ocorre entre a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Município uma 

confusão dos papéis, sendo necessária, a busca de uma reestruturação administrativa para definição 

e atribuição dos papéis de cada órgão de forma mais clara.  

 

A respeito da adequação dos Sistemas aos novos procedimentos contábeis e a integração dos 

mesmos, o representante a PI Contabilidade, destacou que, contabilmente os sistemas deverão estar 

aptos a evidenciar todos os registros históricos e suas respectivas alterações e encaminhar estas 

atualizações para os demais sistemas integrados, uma vez que, no decorrer do exercício poderá 

existir a possibilidade da realização de ajustes em virtude de uma série de fatores, como por exemplo: 

erro nos cálculos dos impostos, descontos concedidos e etc. Não poderá ser feita uma simples 

correção no dado histórico, as alterações deverão ser evidenciadas em relatórios e serem 

devidamente precedidas de processos.   

 

A respeito do diagnóstico atual da situação da Dívida Ativa do Município, o Secretário da Fazenda, 

informou que realizou um trabalho de migração da base de dados do banco do Sistema Tributário 

Antigo para o novo sistema, no entanto, nesta migração vieram também muitos dados inconsistentes 

e a Secretaria vem fazendo um trabalho de tratamento e depuração com o intuito de tornar a base 

cada vez mais confiável.   

 

O Secretário de Administração reafirmou que diversos problemas relacionados à Dívida Ativa do 

Município, ocorrem em virtude da falta de normatização dos procedimentos e a inexistência de um 

fluxo bem definido das responsabilidades da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do 

Município. 

 

Diante disso, ficou definido pelo GRUPO, que antes mesmo da discussão referente aos 

procedimentos contábeis, seria necessário que houvesse uma reestruturação completa no âmbito 

Administrativo através das seguintes ações: 

 

1. Reestruturação Administrativa através da criação e normatização dos procedimentos, 

envolvendo os diversos Órgãos da Administração bem como seus respectivos técnicos com o 

intuito de conhecer a real necessidade, a fim de atribuir as competências específicas a cada 

Agente; 



2. Criação da Comissão de Normas e Procedimentos no Âmbito da Administração Geral. 

 

No entanto, ficou definido pelo Grupo que independentemente da criação da comissão, haverá 

prioridade na regulamentação dos procedimentos relacionados a Dívida Ativa para definir as 

responsabilidades da Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Município, para isso, será 

necessário o envolvimento da Procuradoria, Controladoria, Contabilidade e Secretaria da Fazenda. 

Na reunião do SUBGRUPO 4, agendada para o dia 22/05/2012, deverão ser definidos os prazos para 

criação e implantação das normas e procedimentos. 

 

Outro ponto importante abordado na reunião foi a falta de pessoal técnico na área de informática 

conhecedor das normas para dar continuidade ao processo de implantação das mesmas. Foi 

enfatizado também, que a contabilidade do Município é terceirizada e que a partir de 2013 não poderá 

ser mais desta forma. Diante do exposto, e considerando o mencionado em reuniões anteriores, a 

criação do Órgão Central de Contabilidade e a contratação de pessoal, torna-se imprescindível. 

 

Ao final, ficou decidido pelo Grupo que o local das próximas reuniões ficará alterado para a 

SEGOV/GABINETE, conforme Cronograma Atualizado abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES 

 

Assunto Grupo 
Local, 
Data e 
Hora 

REPRESENTANTES 

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

GTCON/ 
SUBGRUPO 2 

SEGOV 
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; 
 

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

GTCON 
SEGOV 

12/06/2012 
09h00 

� Secretaria de Administração: 
Patrimônio; 

� Controladoria Geral do Município; 
� Representante dos Sistemas de 

Patrimônio e Contabilidade; 
� Contabilidade; 
� Convidados; 

 

 

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

acima nominados.     

 


