Câmara Mun. de Vereadores de Glória do Goitá
Casa José Correia de Oliveira
RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP
Ação
Subação

Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários
Produto

Estabelecer uma nova sistemática Metodologia para atendimento à padronização dos
visando atender à padronização dos procedimentos contábeis orçamentários implantada.
procedimentos contábeis orçamentários.
Estabelecimento de metodologia paraMetodologia voltada a aprimorar o reconhecimento de
aprimorar os critérios de reconhecimentodespesas e receitas orçamentárias implantada.
de despesas e receitas orçamentárias.
Locação de sistema alinhado com aSistema de Informações Contábeis – SIC adequado à
implantação das inovações pretendidas. nova metodologia de registro contábil.

Responsável
Setor Contábil

Setor Contábil

Setor Administrativo

Prazo Final

Situação Atual

Exercício de 2013

Concluído

Exercício de 2013

Concluído

Exercício de 2013

Concluído

PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP
Ação
Subação

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para
perdas.
Produto
Responsável
Prazo Final
Situação Atual

Estabelecer uma nova sistemática para Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro
identificar o momento do lançamento do de direitos por competência implantada.
crédito (fato gerador).
Estabelecimento de metodologia paraMetodologia por tipo de ajuste para perdas implantada.
ajuste de perdas para os créditos
registrados por competência.
Locação de sistema para registro deSistema de Informações Contábeis – SIC adequado à
créditos por competência e ajuste demetodologia de registro de créditos por competência e
perdas.
ajuste para perdas.

Setor Contábil

Setor Contábil

Setor Administrativo

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Em andamento

Em andamento

Em andamento
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Ação
Subação
Estabelecer uma nova sistemática para
reconhecimento,
mensuração
e
evidenciação das obrigações por
competência, inclusive as provisões.
Locação de sistema para registro de
obrigações
e
provisões
por
competência.

Ação
Subação
Estabelecer uma nova sistemática para
evidenciação dos ativos e passivos
contingentes em contas de controle e
em notas explicativas.
Locação de sistema que possibilite a
evidenciação pretendida..

Ação
Subação

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.
Produto
Metodologia de reconhecimento de obrigações e
provisões por competência implantada.

SIC adequado à metodologia de registro de
obrigações por competência.

Responsável

Prazo Final

Situação Atual

Setor Contábil

Provisões: 01/01/2021

Em andamento

Setor Administrativo

Provisões: 01/01/2021

Em andamento

3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.
Produto
Metodologia de evidenciação dos ativos e passivos
contingentes implantada.

SIC adequado à metodologia de evidenciação dos
ativos e passivos contingentes.

Responsável

Prazo Final

Situação Atual

Setor Contábil

01/01/2021

Não iniciada

Setor Administrativo

01/01/2021

Não iniciada

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor
recuperável.
Produto
Responsável
Prazo Final
Situação Atual

Elaboração de procedimentos para
reconhecimento e mensuração do
ativo imobilizado, além de rotinas
para depreciação, amortização e
exaustão sistematizada dos mesmos.

Metodologia de reconhecimento, mensuração e
evidenciação de ativos imobilizados e de sistematização
da apuração das despesas de depreciação, amortização e
exaustão implantada.

Setor Contábil

01/01/2021

Não iniciada

Elaboração de procedimentos para
sistematização da reavaliação e do
ajuste ao valor recuperável dos ativos.
Locação de sistema para registro do
imobilizado.

Metodologia de reavaliação e desvalorização periódicas
dos ativos implantada.

Setor de Patrimônio

01/01/2021

Não iniciada

Setor Administrativo

01/01/2021

Não iniciada

SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado,
bem como à depreciação/amortização/exaustão dos
mesmos.
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Ação
Subação
Estabelecer uma nova sistemática
para reconhecimento, mensuração e
evidenciação das obrigações por
competência
decorrentes
de
benefícios a empregados.
Locação de sistema para registro de
obrigações por competência.

Ação
Subação
Estabelecer uma nova sistemática para
reconhecimento,
mensuração
e
evidenciação das obrigações com
fornecedores por competência.
Locação de sistema para registro de
obrigações por competência.

Ação
Subação
Estabelecer uma nova sistemática para
reconhecimento,
mensuração
e
evidenciação das demais obrigações
por competência.
Locação de sistema para registro de
obrigações por competência.

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário,
férias, etc.).
Produto
Responsável
Prazo Final
Situação Atual
Metodologia de reconhecimento das obrigações
decorrentes de benefícios a empregados por
competência implantada.

SIC adequado à metodologia de registro de obrigações
por competência.

Setor Contábil

01/01/2019

Em andamento

Setor Administrativo

01/01/2019

Em andamento

6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.
Produto
Responsável
Prazo Final
Metodologia de reconhecimento das obrigações
com fornecedores por competência implantada.

SIC adequado à metodologia de registro de
obrigações por competência.

Setor Contábil

01/01/2016

Concluída

Setor Administrativo

01/01/2016

Concluída

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.
Produto
Responsável
Prazo Final
Metodologia de reconhecimento das demais
obrigações por competência implantada.

SIC adequado à metodologia de registro de
obrigações por competência.

Situação Atual

Situação Atual

Setor Contábil

A ser definido em ato normativo
específico da STN

Em Andamento

Setor Administrativo

A ser definido em ato normativo
específico da STN

Em andamento
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Ação
Subação
Elaboração de procedimentos para
reconhecimento,
mensuração
e
evidenciação do ativo intangível,
além de rotinas para depreciação,
amortização e exaustão sistematizada
dos mesmos.
Elaboração de procedimentos para
sistematização da reavaliação e do
ajuste ao valor recuperável dos ativos.
Locação de sistema para registro do
intangível.

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais
amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.
Produto
Responsável
Prazo Final
Situação Atual
Metodologia de reconhecimento, mensuração e
evidenciação de intangíveis e de sistematização da
apuração das despesas de depreciação, amortização e
exaustão implantada.

Setor Contábil

01/01/2022

Não iniciada

Metodologia de reavaliação e desvalorização periódicas
dos ativos implantada.

Setor de Patrimônio

01/01/2022

Não iniciada

Setor Administrativo

01/01/2022

Não iniciada

SIC adequado à metodologia de registro de intangível,
bem como à depreciação/amortização/exaustão dos
mesmos.

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP
Ação

Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais

Subação

Produto

Adaptação do plano de contas deste
PCASP estendido ao nível necessário para registro
Poder à estrutura do PCASP da
contábil dos fenômenos.
Federação.
Levantamento de todos os fenômenos Relatório dos fenômenos que devem ser registrados
relacionados à gestão contábil.
na contabilidade.
Elaboração de eventos para registro Relatório com eventos que registram os fenômenos
contábil dos fenômenos levantados anteriores com base no PCASP estendido.
anteriormente.
Locação de sistema para que o PCASP SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos.
estendido e os eventos sejam carregados.
Criar rotinas de integridade, de abertura Metodologia do registro da abertura e encerramento
e de encerramento de exercício do exercício, além da verificação da integridade dos
atendendo à nova rotina dos registros dados implantada.
contábeis.
Adequação do SIC às rotinas de SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e
integridade, abertura e encerramento do encerramento do exercício.
exercício.

Responsável
Setor Contábil

Prazo Final

Situação Atual

Final do exercício de 2014

Concluída

Final do exercício de 2014

Concluída

Setor Contábil

Final do exercício de 2014

Concluída

Setor Administrativo

Final do exercício de 2014

Concluída

Setor Contábil

Final do exercício de 2014

Concluída

Responsável pelo software

Final do exercício de 2014

Concluída

Setor Contábil
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP
Ação

Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público

Subação
Elaboração de
regras/fórmulas
para
levantamento das DCASP a partir da
contabilidade.
Ajuste das demonstrações contábeis para o
novo padrão com a inclusão das fórmulas.
Ajuste em sistemas para inclusão do novo
modelo de DCASP.

Produto
Metodologia de levantamento das DCASP por meio do
PCASP estendido e demais informações contábeis
implantada.
Modelo de DCASP adequadas à nova metodologia.
SIC adequado à metodologia de levantamento das
DCASP a partir do PCASP estendido e das demais
informações contábeis.

Responsável

Prazo Final

Situação Atual

Setor Contábil

Final do exercício de 2014

Concluída

Setor Contábil

Fim do exercício de 2014

Concluída

Responsável pelo software

Fim do exercício de 2014

Concluída

Glória do Goitá, 26 de março de 2017.

___________________________________
Irapuan Ferreira Alves
Contador Responsável
CRC/PE Nº 10.166-O/PE

_________________________________________
Lívio Oliveira de Amorim
Presidente da Câmara Municipal

___________________________________
Pedro de Lima Gomes Neto
Gestor do Controle Interno
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