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1. PLANO DE TRABALHO 
TEMA – ASSUNTO PRINCIPAL DA REUNIÃO 
Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis.   
Nº PAUTA 
01 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; 
02 Registro dos fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão; 
03 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. 

 
2. MEMÓRIA DE REUNIÃO ATA - 07 
Data Hora (início) Hora (término) Relator 
12/06/2012 09h30 12h10 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 SEFAZ/PMC Tadeu José Mota Vieira 
LIMPEC Ubirajara Fernandes da Silva LIMPEC Silmara da Silva Bonfim 
SECAD/PMC Rubens de Andrade da Costa SEFAZ/PMC Adriana do Nascimento 

Guedes  
SERIN Djalma Machado SECAD/PMC Ednalva Santana de Souza 
SECAD/PMC Juliana Barreto PGM/PMC Jeffiton Ramos Andrade 

Ramos 
    
CONVIDADOS 
Empresa Nome Empresa Nome 
PI Contabilidade Luciene Umbelino Brito  PI Contabilidade José Vieira Souza 
PI Contabilidade Raimundo Pires de Sousa STAF Cassiano Lhopes Moreno 
ALZ Valter Santos AFINCO Adilson Soledade 

 
ASSUNTOS EM PAUTA/DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO: 

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

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

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 e Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de 

infraestrutura.  

 

Dando continuidade, a Coordenadora do Grupo passou a palavra para o Secretário da Fazenda de 

Camaçari para proceder a apresentação referente ao andamento dos estudos da classificação e 



reconhecimento das receitas por competência ou caixa. Foi explicado que o assunto foi amplamente 

debatido com os técnicos da Secretaria da Fazenda – SEFAZ e ficou faltando apenas a convocação 

da SEDUR, SESAU e LIMPEC para que haja a finalização dos estudos e definição dos 

procedimentos a respeito do reconhecimento das receitas. Foi informado ainda, que deverá ser feita 

uma simplificação, ou seja, uma limpeza das contas hoje existentes a fim de facilitar os registros 

contábeis. A palavra foi passada para o Coordenador de Arrecadação Fiscal e o mesmo deu 

continuidade ao assunto, falando que o tema foi discutido levando em consideração as definições 

elaboradas pelo Município de São Francisco do Conde, conforme tabela fornecida pelo representante 

da STAF. Os técnicos avaliaram as definições e procederam as devidas adaptações para a realidade 

do Município de Camaçari. Uma das divergências ocorridas foi com relação ao ITIV, foram definidos 

pelos técnicos de São Francisco que o reconhecimento seria por competência, no entanto, os 

técnicos de Camaçari entenderam que de forma geral o melhor seria o reconhecimento pelo regime 

de caixa, entretanto, se o lançamento for através de AUTO DE INFRAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, o 

reconhecimento pode ser feito por competência. A respeito do assunto, o representante da STAF 

esclareceu que a escolha pelo regime de competência em São Francisco se deu, por que, o índice de 

cancelamento após a emissão da guia de recolhimento é muito pequeno. Continuando, o 

Coordenador da CAF informou que quando o lançamento do ITIV for efetuado através de 

“DECLARAÇÃO”, conforme previsto no Código Tributário Municipal, o reconhecimento também 

deverá ser feito por competência. Com relação aos demais impostos, IPTU, ISS lançamento por 

“DECLARAÇÃO”, “OFÍCIO” e “AUTO DE INFRAÇÃO”, TFF, TRSD, COSIP lançamento de “OFÍCIO” e 

“AUTO DE INFRAÇÃO”, Contribuição de Melhoria, Rendas Patrimoniais (Mercado), ficou definido que 

o reconhecimento será por competência. As taxas SEDUR/SESAU (TVS, TLL....), Receita de 

Cemitérios, Preços Públicos, COSIP Convênio Coelba e o ISS retido na fonte, próprio e o Simples 

Nacional, ficou definido que o reconhecimento será pelo regime de caixa. Para finalizar a discussão, a 

Coordenadora do grupo afirmou que a parte que está faltando ser discutida é a respeito da integração 

dos Sistemas. O representante da STAF se pronunciou afirmando que uma das ações que serão 

feitas, será o alinhamento dos códigos das receitas entre a Contabilidade, Orçamento e Tributos. O 

representante da PI Contabilidade salientou que é importante que já na elaboração da peça 

Orçamentária seja observada a criação de todos os códigos das receitas passíveis de arrecadação 

pelo município a fim de facilitar o processo e evitar as alterações no decorrer do exercício.    

 

DISCUSSÃO DOS PROCEDIMENTOS A RESPEITO DO RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS; 

  

Dando continuidade a reunião, a Coordenadora do grupo informou os próximos assuntos que seriam 

abordados e discutidos. O primeiro foi com relação aos procedimentos a respeito do reconhecimento, 



mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. A mesma salientou que será 

uma tarefa difícil de ser executada devido as peculiaridades existentes referente ao tema, no entanto, 

foi avisado que com relação aos bens móveis, já existe um trabalho sendo executado pela Secretaria 

de Administração através da Coordenação de Patrimônio. Salientou ainda que, em reuniões 

anteriores já se havia definido o Cronograma de Ações e o grupo estaria iniciando hoje os estudos 

referentes aos temas (Amortização, Depreciação, Exaustão...), ou seja, o controle e a gestão 

patrimonial como um todo, inclusive os Ativos de Infraestrutura.    

 

A respeito do controle dos bens móveis, a Coordenadora de Patrimônio do Município de Camaçari 

informou que ainda não finalizou os trabalhos. Foi explicado que o levantamento físico do patrimônio 

foi concluído e a empresa contratada já está realizando o processo de comparação do patrimônio 

físico com os registros na contabilidade e apurando as faltas e sobras. Informou também, que a 

empresa entregou o Relatório da Execução parcial da SEDUC dos serviços e que os bens destinados 

para leilão já estão sendo arrumados no Almoxarifado. A mesma acrescentou que na última reunião 

que teve com a empresa, foi solicitado um prazo de sessenta dias para finalização dos trabalhos. O 

representante da empresa que está executando os serviços esclareceu que estão sendo encontradas 

diversas dificuldades no levantamento do Inventário devido a dinâmica das alterações patrimoniais, 

ressaltou que este tipo de dificuldade não é privilégio da Prefeitura de Camaçari. Foi considerado pelo 

grupo que a alteração da cultura na forma de tratamento dos bens é de fundamental importância para 

que se alcance um efetivo controle patrimonial. Neste processo, a criação de normas, procedimentos 

juntamente com a contratação de pessoal qualificado na área, são elementos indispensáveis.  

 

Outro ponto abordado, foi com relação a conscientização e responsabilização dos gestores dos bens 

patrimoniais. A Coordenadora do Grupo informou que a intenção do atual Secretário de 

Administração está justamente ligada a questão da responsabilização dos Secretários Municipais a 

respeito  da gestão dos Bens Patrimoniais alocados nas diversas Secretarias Municipais. 

 

REGISTRO DOS FENÔMENOS ECONÔMICOS, RESULTANTES OU INDEPENDENTES DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TAIS COMO DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO; 
 

O grupo iniciou a discussão a respeito do registro dos fenômenos econômicos e foram levantadas 

diversas questões a respeito do assunto. Alguns questionamentos expostos pelo grupo, como por 

exemplo: valor residual dos bens, vida útil, critérios de depreciação e reavaliação, foram debatidos e o 

entendimento do grupo é que a Administração deverá estar preparada para as alterações através da 

adequação dos sistemas e da qualificação do pessoal envolvido. Com relação a qualificação de 

pessoal, uma das sugestões foi a criação e implantação de um programa de qualificação dos 



servidores envolvidos nesta área. Segundo o representante da PI Contabilidade, o fortalecimento do 

princípio da Continuidade e da Entidade, ocorrerá através deste tipo de ação.  

 

Dando prosseguimento, o representante da PI Contabilidade relatou que no caso dos bens móveis, 

em São Francisco do Conde, ocorrerá uma data de corte para que se iniciem os registros dos 

fenômenos e o representante da AFINCO Consultoria afirmou que a partir de 01/01/2013, o setor de 

Patrimônio deverá estar com todos os procedimentos bem definidos, bem como a Contabilidade, que 

será responsável pela contabilização destes fenômenos. E para que isso ocorra, a contabilidade 

deverá receber o patrimônio totalmente ajustado, com as datas de aquisição, para a partir disso, 

efetuar os registros. A Coordenadora do Grupo enfatizou que o Setor de Patrimônio deverá ter 

sistema próprio que informe a contabilidade qual é o valor depreciado, a contabilidade irá receber as 

informações para efetuar os registros, ou seja, o setor de Patrimônio deverá estar preparado para 

isso. Considerando o período de adaptação, foi ressaltado pelo grupo, que será necessário que sejam 

efetuados testes ainda este ano para evitar possíveis transtornos quando da implantação efetiva que 

será no início do próximo exercício.  

 

Como contribuição, o Subprocurador do Município, sugeriu que antes mesmo da elaboração das 

normas e procedimentos, sejam efetuadas Cartas Consultas aos órgãos pertinentes. 

 

Outro ponto bastante discutido foi com relação ao registro de Bens móveis no ativo que não são de 

propriedade da Entidade, desde que esta, detenha o controle dos riscos e os benefícios gerados pelo 

Ativo. Foi um ponto bastante polêmico e diante das divergências de pensamento, foi sugerido, que o 

grupo deveria tentar agendar com os técnicos do STN para trocar experiências e fazer debates sobre 

o tema.   

 

RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA. 

 

Com relação ao tema, foi decidido pelo grupo que será necessário um aprofundamento nos estudos e 

posteriormente serão agendadas novas reuniões para definição dos procedimentos que serão 

adotados para efetivação dos registros. 

 

Por fim, ficaram definidas algumas ações que serão acompanhadas pelo grupo, conforme descrição 

abaixo:  

 

1. Finalização do levantamento do Inventário até 15 de agosto; 



 

2. Efetuar os testes relacionados aos registros dos fenômenos econômicos a partir de 

01/11/2012; 

 

3. Ajustar o Plano de Contas até outubro de 2012 para que se procedam os testes; 

 

4. Verificar se a Instrução Normativa de Patrimônio está de acordo com a realidade do município 

e se atende às novas normas contábeis; 

 

5. A Coordenação do Patrimônio deverá reunir com os responsáveis do patrimônio do Fundo 

Municipal de Saúde e da Secretaria de Educação, para verificar se os servidores estão por 

dentro das alterações das normas e se a quantidade de pessoal está compatível com o 

quantitativo de atribuições em decorrentes da Gestão do Patrimônio; 

 

6. Verificar se o sistema de patrimônio está adequado as novas normas, ou seja, averiguar se 

será possível o fornecimento das informações para a contabilidade e demais sistemas; 

 

7. Discutir a elaboração do levantamento dos bens imóveis; 

 

8. Elaborar e agendar treinamentos para os servidores municipais; 

 

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

acima nominados.     

 


