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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: Reconhecimento, 

mensuração, evidenciação das obrigações e provisões por competência. 

 

DISCUSSÃO DOS PROCEDIMENTOS A RESPEITO DA RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO, 
EVIDENCIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E PROVISÕES POR COMPETÊNCIA. 

 

A reunião iniciou com a discussão referente a adoção dos novos procedimentos que serão adotados 

pela Contabilidade Pública. No entendimento da Coordenadora Será necessário que a Prefeitura 

Municipal de Camaçari promova uma reestruturação administrativa para o cumprimento das normas 

de contabilidade pública. 

 

Com relação a pauta principal da reunião, o Secretário de Administração afirmou que será necessário 

discutir primeiramente quais os procedimentos que serão adotados para realizar, controlar e informar 



para a contabilidade, os registros referentes as provisões de acordo com as novas normas 

estabelecidas. Foi informado também, que o Sistema atual de folha de pagamento será substituído, 

vez que o mesmo já está bastante ultrapassado e não atende mais as necessidades do município. A 

respeito do novo Sistema de folha, foi relatado que o Termo de Referência já está sendo elaborado 

pelos técnicos da Secretaria de Administração, e dentre as especificações do sistema, estão sendo 

consideradas as peculiaridades exigidas pelas novas normas de Contabilidade Pública, bem como a 

integração com os demais sistemas da Administração. A intenção da administração é que o sistema 

já esteja funcionando a partir de janeiro de 2013.    

 

Como contribuição, o representante da STAF relatou que em São Francisco do Conde, as 

informações referentes às provisões de folha, foram incluídas no Resumo da Folha. 

 

Continuando a pauta, foi levantado pelo GRUPO que um grande problema seria a provisão referente 

ao 1/3, sendo que foram levantados alguns pontos, os principais foram: (1) Definição do mês para 

efetuar as provisões e (2) Atribuição da competência das férias. Após a discussão, ficou claro que a 

dificuldade estaria na forma de controle das baixas das provisões, devido às peculiaridades existentes 

com relação ao tema. Para exemplificar, foi relatado o seguinte fato: “Efetuadas as provisões a partir 

de uma determinada data, após os pagamentos das férias, os valores provisionados devem ser 

baixados sistematicamente, no entanto, se esses pagamentos se referirem a férias de competências 

anteriores a das provisões, o valor não poderá ser baixado”.  

 

Diante disto, foi exaustivamente discutido pelo Grupo a necessidade da criação e implantação de 

mecanismos de controle para as provisões. Foi decidido que o controle deverá ser efetuado de forma 

individualizada e que as informações devem ser geradas de forma analítica e sintética.   

 

A reunião continuou, e foram levantadas e debatidas várias situações peculiares com relação as 

provisões relacionadas a folha de pagamento. O Secretário de Administração informou que a equipe 

da Secretaria já está empenhada na tarefa de rever, atualizar e consolidar as normas referentes a 

área de pessoal. A Coordenadora acrescentou que esse trabalho deve abranger, além da Secretaria 

Administração, os diversos Setores da Administração com o intuito de conhecer a realidade atual para 

que a legislação que será desenvolvida atenda a todas as necessidades.      

 

Ao final, ficaram definidas pelo Grupo as seguintes ações:    

 



1. Verificar os procedimentos referentes a toda legislação na área de pessoal; 

 

2. Criar e implantar normas e procedimentos relacionados a área de pessoal, a fim de facilitar à 

adequação as novas normas de Contabilidade Pública; 

 

3. Criar uma forma de evidenciar as provisões no Relatório de Folha de Pagamento a partir de 

2013; 

 

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

acima nominados.     

 


