CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
ATO DA MESA N.º 03/2012
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, NO
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,

R E S O L V E:
Estabelecer cronograma para adoção de
Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos em atendimento a
Portaria nº 828/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
ITEM

PRODUTO

1 - Implementação da infraestrutura necessária para a
implantação do controle
1.1 - Verificação da estrutura de Equipamentos
informática
nos
setores, instalados
atualizando/adquirindo equipamentos
1.2 - Implantação de sistema Sistemas
informatizado de controle patrimonial Informatizados
para registro de todos os itens do
imobilizado/intangível,
em
substituição aos controles manuais,
que possuam as funções de
reavaliação/depreciação, e demais
controles trazidos pelas NBCASP
1.3 - Verificação da existência dos Pessoas
recursos humanos necessários para a
implementação e manutenção do
controle patrimonial
1.4 - Capacitação necessária para os Pessoas
servidores envolvidos no processo de
controle patrimonial
1.5 - Adequação das normas locais Legislação
referentes à implantação do novo
controle patrimonial
2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
créditos tributários ou não, por competência, e a dívida
ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas
3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das
obrigações e provisões por competência
3.1 - Elaboração de procedimentos Metodologias de
para reconhecimento e mensuração mensuração
e
das obrigações por competência, reconhecimento
separando os fatos em registros
analíticos
na
contabilidade,
individualizando por obrigação
4 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis, imóveis e intangíveis
4.1 - Revisão do levantamento Inventário
patrimonial
Atualizado
4.2 - Elaboração de procedimentos Metodologia
de
para reconhecimento e mensuração reconhecimento e
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Contábil

0%

12/2012

Contábil

Contábil

SETOR/PESSOA

CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
do ativo imobilizado

mensuração
do
ativo imobilizado
4.3 - Elaboração de procedimentos Metodologia
de
para reconhecimento e mensuração reconhecimento e
do ativo intangível
mensuração
do
ativo intangível
4.4 - Elaboração de procedimentos Metodologia
de
para sistematização da reavaliação e reavaliação
e
do ajuste ao valor recuperável dos impairment
ativos
periódicos
dos
ativos
5 - Registro dos fenômenos econômicos, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, tais como:
depreciação, amortização e exaustão
5.1 - Desenvolvimento de rotinas Metodologia
de
apuração
de
depreciação, reconhecimento e
amortização e exaustão
mensuração
da
depreciação,
amortização
e
exaustão
5.2 - Desenvolvimento de rotinas de Metodologia
de
reavaliação e redução ao valor reavaliação
e
recuperável dos ativos
impairment
5.3 - Adequação do Sistema de Adequação
dos
Informação
Contábil
aos Sistemas
procedimentos
de
ajustes
patrimoniais acima apresentados
6 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
ativos de infraestrutura
7 - Implementação do sistema de custos
7.1 - Registro de fenômenos por Relatórios
para
competência
apropriação
por
competência
7.2 - Identificação de programas que Programas
terão seus custos levantados
7.3 - Levantamento de variáveis Relatório
com
físicas, financeiras e econômicas para variáveis
estabelecimento dos custos
7.4 - Ajuste/aquisição de Sistema de Sistema Contábil
Informação
Contábil
pata
levantamento dos custos
8 - Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível
exigido para consolidação das contas nacionais
8.1 - Adequação de Sistema de Adequação
de
Informação Contábil para que o Sistemas
PCASP estendido e os eventos sejam
carregados
8.2 - Capacitação do setor contábil Pessoas
para compreensão do PCASP
nacional e seus eventos
9 - Novos padrões de Demonstrativos Contábeis
Aplicados ao Setor Público
9.1 - Elaboração de regra/fórmula Demonstrações
para levantamento das DCASP a Contábeis
partir da contabilidade
10- Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
10.1 - Registros de participações em Levantamento de
outras entidades por meio de custo ou Participações
equivalência patrimonial
10.2
Controle
de Metodologia
de
estoque/almoxarifado
controle
10.3 - Ajuste do Sistema de Adequação
de
Informação Contábil para atendimento Sistemas
dos itens anteriores
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Este ato entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Porecatu, 27 de março de 2012.

OSMAR DE OLIVEIRA
Presidente

WILSON JOSÉ AZINARI JÚNIOR
1º Secretário

