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1. PLANO DE TRABALHO 
TEMA – ASSUNTO PRINCIPAL DA REUNIÃO 
Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis.   
Nº PAUTA 
01 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Parte IV – MCASP. 
02 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. 
03 Reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos, tributários ou não, por 

competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. 
 

2. MEMÓRIA DE REUNIÃO ATA - 06 
Data Hora (início) Hora (término) Relator 
22/05/2012 09h30 11h30 Tiago F. Silva 

 
3. COORDENAÇÃO DO GTCON/CAMAÇARI 
Srª. Sumaia Silva Campos 

 
PARTICIPANTES 
Órgão/Entidade Nome Órgão/Entidade Nome 
CGM/PMC Tiago Ferreira da Silva  SEFAZ/PMC Paulo Cezar Gomes da Silva 
CGM/PMC Daniela Carla de C. Ramos SECAD/PMC Ednalva Santana de Souza 
STT Fred Oliveira Leite LIMPEC Ubirajara Fernandes da Silva 
LIMPEC Antônio Magno Paixão da 

Silva 
SEFAZ/PMC Astor Pompílio de Abreu 

PMC/SEFAZ Paulo Marcelo Paes Coelho 
Dantas de Góes 

ISSM Robson Pereira Lima 

SESAU/FMS José Domingos Bispo Junior SESAU/FMS Selenízia dos S. dos Anjos 
SEFAZ/PMC Adriana do Nascimento 

Guedes. 
  

CONVIDADOS 
Empresa Nome Empresa Nome 
PI Contabilidade Esaú Fagundes Simões  STAF Cassiano Lhopes Moreno 
PI Contabilidade Luciene Umbelino Brito  CPQD Alexandre Azevedo 

 
ASSUNTO EM PAUTA/DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO: 

 
 

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

principais assuntos que seriam abordados durante a execução dos trabalhos, a saber: Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público Parte IV – MCASP, Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos ativos de infraestrutura e Reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos, tributários ou 

não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. Conforme 

definido em reuniões anteriores, a discussão dos assuntos ficou dividida em duas reuniões, a primeira 

pela manhã para tratar dos pontos 1 e 2 e a segunda reunião pela tarde para tratar do ponto 3, 



conforme descrito na pauta acima. Foi sugerido pela coordenadora e acatado pelo grupo, a 

possibilidade de tentar finalizar a discussão dos três itens ainda na parte da manhã.  

 

DISCUSSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO 
PARTE IV – MCASP. 

 

Com relação a Implantação do PCASP, a título de contribuição, foi informado pelo representante da 

STAF, que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia solicitou a São Francisco do 

Conde, Município que foi escolhido pela Secretaria do Tesouro Nacional como Piloto para 

implantação das novas Normas de Contabilidade Pública, que encaminhasse o Plano de Contas e os 

eventos contábeis desenvolvidos pelo BETHA, para dar início aos estudos e a atualização dos 

procedimentos relacionados as novas normas Contábeis, a perspectiva é que em 2013 o SIGA – 

Sistema Integrado de Gestão e Auditoria já esteja adequado ao PCASP. O Plano de Contas que foi 

fornecido pela BETHA, é o que está sendo usado pelo Tribunal de Contas do ACRE, único cliente da 

BETHA que já utiliza o PCASP, sobre isso, o representante da PI Contabilidade levantou a 

necessidade de um estudo com relação ao Plano de Contas para adequação a realidade e os 

eventos do Município de Camaçari. Com relação a Camaçari, foi afirmado para o grupo que a base 

piloto do PCASP será implantada a partir de julho para dar início aos testes e simulações dos 

eventos. Na oportunidade, foi informado também que serão realizados treinamentos pela STAF para 

os servidores Municipais envolvidos neste processo de Implantação das Normas.  

 

Foi levantada também a necessidade do envolvimento do pessoal da área de TI da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, vez que será necessário a integração dos Sistemas de Contabilidade, 

Patrimônio, Pessoal, Tributário e Almoxarifado. O Coordenador da TI SEFAZ, reafirmou a 

necessidade deste envolvimento, vez que será imprescindível verificar se a infraestrutura de 

tecnologia e de pessoal comporta estas mudanças.  

 

DISCUSSÃO DO RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE CRÉDITOS, 
TRIBUTÁRIOS OU NÃO, POR COMPETÊNCIA, E A DÍVIDA ATIVA, INCLUINDO OS 
RESPECTIVOS AJUSTES PARA PERDAS.  

 

Inicialmente, foi novamente levantada a necessidade de proceder a um diagnóstico da situação atual 

dos sistemas devido a integração dos mesmos, com o intuito de aferir quais as ações que serão 

tomadas para que ocorra esta integração. A Coordenadora do grupo esclareceu que o objetivo do 

grupo é justamente esse, aparar todas as arestas, ou seja, a idéia é que sejam levantadas todas as 



necessidades em relação aos sistemas e que o grupo discuta e encontre as devidas soluções para os 

ajustes necessários. 

 

Dando continuidade, o Secretário da Fazenda apresentou o Coordenador da Dívida Ativa e a 

Procuradora Jurídica responsável pela dívida e conforme reuniões anteriores foi relembrado que a 

Secretaria está responsável, juntamente com a Procuradoria Jurídica do Município, pela realização do 

levantamento e criação dos procedimentos relacionados a gestão da Dívida Ativa. Logo após, o 

Secretário passou a palavra para o representante da STAF explanar sobre o trabalho que vem 

desenvolvendo na Prefeitura de São Francisco do Conde em relação ao reconhecimento dos créditos 

a receber por competência. De acordo com o representante da STAF as receitas discutidas nas 

reuniões do GT de São Francisco do Conde, foram: CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, e ficou 

acertado juntamente com os técnicos do STN que o reconhecimento será por competência, assim 

como, IMPOSTO DE RENDA, ISS RETIDO NA FONTE, ITBI, RECEITAS DE VEÍCULOS DE 

ALUGUEL – TAXI, TAXA DE LICENÇA DE OBRAS, IPTU, MULTAS DO TCM, TAXA DE 

VIGILÂNCIA, TFF. O ISS DA NOTA FISCAL ficou definido pelo Jurídico em consonância com o STN 

que o fato de emitir a nota fiscal não gera a segurança de que irá ocorrer um crédito a receber, então 

o reconhecimento será pelo regime de caixa, assim como RECEITA DE CEMITÉRIOS, ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, TLL e PREÇOS PÚBLICOS. 

 

Diante do exposto e considerando os apontamentos relatados pelo representante da STAF, foi 

definido pelo grupo, que o setor tributário ficará responsável pela realização do levantamento de 

todas as receitas para classificar a forma de reconhecimento se por competência ou caixa e em 

concomitância será necessário também, fazer uma análise no código tributário do município para 

verificar o impacto destas alterações e as possíveis alterações na legislação em decorrência das 

mudanças na forma de reconhecimento dos créditos a receber. O representante da STAF 

comprometeu - se em encaminhar via e-mail a tabela com as receitas e a forma de reconhecimento 

de cada uma discutida em São Francisco do Conde, a fim de subsidiar o trabalho do grupo da 

Secretaria da Fazenda. Foi sugerido pelo representante da PI Contabilidade, o envolvimento do 

Fundo Municipal de Saúde, da Superintendência de Trânsito e Transporte – STT, ISSM e LIMPEC, 

visto que, estes órgãos também geram Receitas. 

 

Diante da característica peculiar do assunto, ficou agendada pelo grupo, uma reunião para tratar 

exclusivamente do levantamento das receitas e a atribuição da forma de reconhecimento de cada 

uma delas. Ficou definido para o dia 30.05.2012 às 10h00 na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, 



uma reunião com representantes da área de arrecadação (Tributos) da SEFAZ e os Membros do 

GTCON. Após esta reunião o grupo ficou incumbido de definir uma data para discutir o tema com os 

representantes do Fundo Municipal de Saúde, Superintendência de Trânsito e Transporte – STT, 

ISSM e LIMPEC. 

 

DISCUSSÃO DO RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS DE 

INFRAESTRUTURA. 

 

A respeito do Patrimônio, foi perguntado pelo grupo, o andamento do levantamento patrimonial da 

SEDUC e SESAU. Segundo a servidora responsável, Srª. Ednalva Santana, foi realizada uma reunião 

com representantes das Empresas que prestam serviços a Prefeitura de Camaçari na área de 

patrimônio, e a situação atual é que o levantamento da SEDUC já está sendo finalizado. A 

perspectiva é que em trinta dias todo o levantamento seja finalizado. 

 

Com relação a pauta principal, foi solicitado pela responsável do patrimônio que seja agendada uma 

reunião específica para tratar do tema envolvendo os Membros do GTCON, Contabilidade, Patrimônio 

e a AFINCO CONSULTORIA, com o intuito de discutir os procedimentos que serão adotados para 

realização do reconhecimento e mensuração dos bens. A reunião ficou agendada para o dia 

31.05.2012 às 09h00 na SECAD/LICITAÇÃO.      

 

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

acima nominados.     

 


