
RESOLUÇÃO TC Nº 147/2021, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP

Situação AtualPrazo FinalResponsávelSubação Produto

Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários

Prazo Final Situação Atual

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas implantados.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Contratação de sistema
informatizado e adequação dos
procedimentos.

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Ação

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos cr éditos oriundos de receitas tributárias e 
de contribuições (exceto créditos previdenciários),  bem como dos respectivos encargos, 

multas, ajustes para perdas e registro de obrigaçõe s relacionadas à repartição de receitas.

Subação Produto Responsável
Desenvolvimento e
operacionalização de
procedimentos contábeis para
reconhecimento, mensuração,
evidenciação e registro dos direitos
por competência, incluídos os
ajustes para perdas, de acordo
como os critérios estabelecidos no
MCASP.

Demonstrativos contendo a metodologia
utilizada para o reconhecimento e
mensuração dos direitos por
competência e a definição dos
procedimentos definidos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Concluído

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Concluído

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Demonstrativos contendo a metodologia
utilizada para o reconhecimento e
mensuração dos direitos por
competência e a definição dos
procedimentos definidos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Desenvolvimento e
operacionalização de
procedimentos contábeis para
reconhecimento, mensuração,
evidenciação e registro dos direitos
por competência, incluídos os
ajustes para perdas, de acordo
como os critérios estabelecidos no
MCASP.

Contratação de sistema
informatizado e adequação dos
procedimentos.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas estabelecidos.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Concluído
Adoção dos procedimentos
segundo o MCASP

Regras adotatas

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁ BEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)
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Em andamento

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas implantados.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Regras adotadas
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

Desenvolvimento e
operacionalização de
procedimentos contábeis para a
sistematização da depreciação,
amortização e exaustão.

Demonstrativos contendo a metodologia
utilizada para a sistematização da
depreciação, amortização e exaustão e
procedimentos definidos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Ação

Contratação de sistema
informatizado e adequação dos
procedimentos.

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas implantados.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Desenvolvimento e
operacionalização de
procedimentos contábeis para
reconhecimento, mensuração,
evidenciação e registro dos direitos
por competência, incluídos os
ajustes para perdas, de acordo
como os critérios estabelecidos no
MCASP.

Demonstrativos contendo a metodologia
utilizada para o reconhecimento e
mensuração dos direitos por
competência e a definição dos
procedimentos definidos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Tombamento do ativo imobilizado
(bens móveis e imóveis) e
intangível do Ente.

Inventário dos bens móveis, imóveis e
intangíveis do Ente.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Prazo Final Situação Atual

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Regras adotadas, segundo MPCASP
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos de mais créditos a receber, (exceto 
créditos tributários, previdenciários e de contribu ições a receber), bem como dos respectivos 
encargos, multas e ajustes para perdas.

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Ação
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos cr éditos previdenciários, bem como dos 

respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.

Subação Produto Responsável

Desenvolvimento e
operacionalização de
procedimentos contábeis para a
sistematização da reavaliação e do
ajuste ao valor recuperável dos
ativos.

Demonstrativos contendo a metodologia
utilizada para a reavaliação e ajuste ao
valor recuperável dos ativos e
procedimentos definidos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Contratação de sistema
informatizado e adequação dos
procedimentos.

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Concluído

Concluído

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Em andamento

Concluído
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Concluído
Contratação de sistema
informatizado e adequação dos
procedimentos

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Desenvolvimento e
operacionalização de
procedimentos contábeis para a
sistematização da reavaliação e do
ajuste ao valor recuperável dos
ativos.

Demonstrativos contendo a metodologia
utilizada para a reavaliação e ajuste ao
valor recuperável dos ativos e
procedimentos definidos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Ação
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes e m contas de controle e em notas 

explicativas

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Ação
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dív ida Ativa, tributária e não-tributária, e 

respectivo ajuste para perdas.

Adequação e desenvolvimento de 
metodologia para registro de 
obrigações e provisões por 

competência.

Metodologia dos registros das 
obrigações e provisões, por 
competência, implantada.

Setores de Controle Interno e 
de Contabilidade

Contabilização das obrigações e 
provisões por competência, no 

Subsistema Patrimonial da 
contabilidade, para fins de 
adotação das NBCASPs e 

MCASPS.

Contabilização das obrigações e 
provisões por competência (base "zero") 

e continuidade da rotina contábil.
Setor de Contabilidade

Concluído

Responsável Prazo Final

Ação 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da s obrigações e provisões por competência

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Em andamento

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Procedimentos implementados.
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

Adequação do sistema à 
metodologia local de ajuste para 
perdas, inclusive de dívida ativa.

Sistema de Informações Contábeis 
adequado à metodologia de ajustes para 

perdas

Empresa de Software 
Contratada

Concluído

Situação Atual

Concluído

Concluído

Elaboração de procedimentos para 
reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos créditos, 
tributários ou não, por 

competência, e a dívida ativa, 
incluindo os respectivos ajustes 

para perdas;

Metodologia de reconhecimento dos 
créditos e sistematização de ajustes para 

perdas.

Subação

Estabelecimento de metodologia 
para ajuste para perdas para os 

créditos registrados por 
competência, bem como da dívida 

ativa

Metodologia por tipo de ajuste para 
perdas

Finanças/ Tesouraria/ 
Contabilidade/ Tributos

Produto

Finanças/Tesouraria/ 
Contabilidade/ Tributos
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Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas estabelecidos.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Procedimentos implementados.
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

Levantamentos e definição de
variáveis econômicas e financeiras
para estabelecimento de custo.

Demonstrativo contendo as variáveis
físicas definidas e respectiva
metodologia.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Aquisição/ desenvolvimento de
sistema informatizado e
adequação dos procedimentos.

Sistema informatizado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Levantamento e definição dos
objetos de custos (programas,
serviços, unidades etc. que terão
os custos levantados).

Demonstrativo contento a metodologia
utilizada para definição dos objetos de
custos.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Levantamento e definição de
variáveis físicas para
estabelecimento de custo.

Demonstrativo contento as variáveis
físicas definidas e respectiva
metodologia.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Confirmação de que os registros
contábeis estão em conformidade
com o estabelecido no MCASP.

Demonstrativos do Controle Interno
validando que os registros estão feitos
na periodicidade adequada de acordo
com o estabelecido pelo MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Subação Produto Responsável Prazo Final

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas implantados

Paracer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Contabilização dos bens de 
infraestrutura; contabilização de 

depreciação, amortização ou 
exaustão dos valores.

Contabilização dos bens de 
infraestrutura

Setor de Contabilidade Em andamento

Ação

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos be ns móveis e imóveis, respectiva 
depreciação ou exaustão, reavaliação e redução ao v alor recuperável (exceto bens do 

patrimônio cultural e de infraestrutura)

Situação Atual

Ação
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos be ns de infraestrutura; respectiva 

depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e  redução ao valor recuperável

Ação

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos be ns do patrimônio cultural; respectiva 
depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e  redução ao valor recuperável (quando 

passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP )

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Procedimentos implementados.
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído
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NÃO FOI IMPLANTADO RPPS NO MUNICÍPIO

Subação Produto Responsável Prazo Final

Análise, levantamento e definição
de todos os fenômenos
relacionados à gestão contábil do
Órgão.

Aquisição/ desenvolvimento de
sistema informatizado e
adequação dos procedimentos.

Sistema informatizado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Contabilidade Concluído

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas estabelecidos.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Demonstração dos fatos a serem
registrados na contabilidade.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Definição e elaboração de eventos
para registro contábil dos
fenômenos identificados.

Demonstração dos eventos para registro
contábil dos fatos identificados.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Confirmação de que os registros
contábeis estão em conformidade
com o estabelecido no MCASP.

Demonstrativos validando que os
registros estão feitos na periodicidade
adequada de acordo com o estabelecido
pelo MCASP.

Contabilidade Concluído

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Ação
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das o brigações por competência decorrentes 

de benefícios a empregados (ee.: 13º salário, féria s etc.)

Subação Produto Responsável

Ação
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das o brigações com fornecedores por 

competência.

Ação
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da pr ovisão atuarial do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militar es

Situação Atual

Contabilização das obrigações por 
competência decorrentes de 

empréstimos, financiamentos e 
dívidas contratuais e mobiliarias

Contabilização das obrigações por 
competência

Setor de Contabilidade

Prazo Final Situação Atual

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Procedimentos implementados.
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

Ação
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das o brigações por competência decorrentes 

de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuai s e mobiliárias

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Contabilização dos bens do 
patrimônio cultural; contabilização 
de depreciação, amortização ou 

exaustão dos valores.

Contabilização dos bens do patrimônio 
cultural

Setor de Contabilidade Em andamento

Concluído
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Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Regras adotadas
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

Aquisição/ desenvolvimento de
sistema informatizado e
adequação dos procedimentos.

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Levantamento e definição de
rotinas de abertura e de
encerramento do exercício, bem
como de críticas dos dados.

Demonstração contendo a metodologia
utilizada para o registro de abertura e de
encerramento do exercício, bem como
de crítica dos dados.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Situação AtualSubação

Concluído

Análise, levantamento e definição
de todos os fenômenos
relacionados à gestão contábil do
Órgão.

Demonstração dos fatos a serem
registrados na contabilidade.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Levantamento e definição de nível
de detalhamento necessário ao
Ente para extensão do PCASP.

PCASP no nível de detalhamento
necessário ao Ente.

Concluído

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas estabelecidos.

Parecer do Controle Interno validando os
novos procedimentos e sistemas, de
acordo com o MCASP.

Coordenadoria de Controle 
Interno

Concluído

Aquisição/ desenvolvimento de
sistema informatizado e
adequação dos procedimentos.

Software adequado à metodologia
utilizada. Manual de procedimentos
elaborado e utilizado.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Levantamento e definição de
rotinas de abertura e de
encerramento do exercício, bem
como de críticas dos dados.

Demonstração contendo a metodologia
utilizada para o registro de abertura e de
encerramento do exercício, bem como
de crítica dos dados.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Levantamento e definição de nível
de detalhamento necessário ao
Ente para extensão do PCASP.

PCASP no nível de detalhamento
necessário ao Ente.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Ação

15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de so ftwares, marcas, patentes, licenças e 
congêneres, classificados como intangíveis e eventu ais amortização, reavaliação e redução ao 

valor recuperável.

Definição e elaboração de eventos
para registro contábil dos
fenômenos identificados.

Demonstração dos eventos para registro
contábil dos fatos identificados.

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Concluído

Departamento de Orçamento 
e Contabilidade

Análise dos resultados para
avaliação dos procedimentos e
sistemas estabelecidos.

Produto

Adoção dos procedimentos de
acordo com o MCASP

Regras adotadas
Departamento de Orçamento 

e Contabilidade
Concluído

Ação 14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação d as demais obrigações por competência

Responsável Prazo Final
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Identificação de programas, 
serviços, etc. que terão os custos 

levantados;
Relatório com objetos de custo

Finanças/Tesouraria/ 
Contabilidade

Ajuste do Sistema de Informações 
Contábeis para as Metodologias 

anteriores;

Sistema de Informações Contábeis 
ajustado ao controle de 
estoque/almoxarifado

Empresa de Software 
Contratada

Concluído

Levantamento de variáveis 
financeiras e econômicas para 

estabelecimento de custos;

Relatório com variáveis financeiras para 
levantamento de custos

Finanças/Tesouraria/ 
Contabilidade

Concluído

Contratação de Sistema 
Informatizado para controle de 

estoque/almoxarifado.

Estoque/almoxarifado controlado através 
de Sistema informatizado.

Em andamento

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual
Controle de estoque\Almoxarifado 

Independente de execução 
orçamentária e com entrada por 

recebimento e baixa 

Metodologia de controle de 
estoque/almoxarifado

Administração/Setor de 
Compras/Almoxarifado

Em andamento

Ação
19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos d emais aspectos referentes aos 

procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS,  NBC TSP e MCASP.

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação de estoques

Contabilização de estoques
Setor de Contabilidade

Reconhecimento, mensuração, 
evidenciação e contabilização dos 

investimentos permanentes

Investimentos permanentes

Setor de Contabilidade

Concluído

Concluído

Ação
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos e stoques

Ação
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos i nvestimentos permanentes, e 

respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Subação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual
Contabilização dos ativos 

intangíveis
Registro contábil de ativos intangíveis

Setor de Contabilidade
Concluído

Ajuste/Aquisição de Sistema de 
Informações Contábeis para 

levantamento de custos;

Sistema de Informações Contábeis 
ajustado para levantamento de custos

Finanças/Contabilidade Concluído

Ação 16. Outros ativos intangíveis e eventuais amort ização e redução a valor recuperável

Registro de fenômenos 
econômicos, independentemente 

de questões orçamentárias

Relatório evidenciando que fenômenos 
sem relação com orçamento têm sido 

periodicamente registrados

Finanças/Tesouraria/ 
Contabilidade

Concluído

Prefeito/ Administração 
/Setor de 

Compras/Almoxarifado
Em andamento
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Subação Produto

Ação
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - R EGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Subação

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Responsável Prazo Final

Subação Situação Atual

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - F UNDEB

Ação

Contabilização do FUNDEB

Responsável Prazo Final Situação Atual

Situação Atual

Concluída

Subação Produto

Prazo Final Situação Atual

Setor de Contabilidade

Produto Responsável

Registro de Procedimentos Contáveis Específicos - O PERAÇÕES DE CRÉDITOS

Levantamento dos créditos inscritos em 
Dívida Ativa realizado e encaminhado ao 

setor contábil para ajustes.

Responsável

Transferências e despesas do FUNDEB 
contabilizados em conformidade com 

orientação do MCASP

NÃO FOI IMPLANTADO RPPS NO MUNICÍPIO

Operações de créditos contabilizados em 
conformidade com orientação do 

MCASP

Contabilização das Operações de 
Créditos

Levantamento geral dos créditos 
inscritos em Dívida Ativa, tributária 
e não tributária, confrontando-os 

com a revisão geral do cadastro de 
contribuintes e encaminhamento 

ao setor contábil para proceder os 
devidos ajustes.

Prazo Final

Secretaria de Finanças

Registro de Procedimentos Contáveis Específicos - D ÍVIDA ATIVA

Produto

Concluída

Dívida Ativa, tributária e não tributária, 
contabilizada em conformidade com 

orientação do MCASP
Setor de Contabilidade

Ação

Situação Atual

Concluída

Setor de Contabilidade Concluída

Prazo Final

Ação

Ação
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - P RECATÓRIOS

Subação Produto Responsável
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Ajustes das demonstrações 
contábeis para o novo padrão, com 

a inclusão das fórmulas.

Produto Responsável Prazo Final Situação Atual

Ajuste em sistemas para inclusão 
do novo modelo de DCASP.

SIC adequado à metodologia de 
levantamento das DCASP a partir do 

PCASP estendido e das demais 
informações contábeis.

Setor de Contabilidade

Criar rotinas de integridade e de
abertura e encerramento do
exercício.

Metodologia de registro da abertura e
encerramento do exercício, além de
verificação de integridade dos dados.

Setor de Contabilidade
Concluída

Template de DCASP adequada à nova 
metodologia.

Setor de Contabilidade Concluída

Subação

Prazo Final Situação Atual
Aquisição (desenvolvimento ou
locação) e implantação de sistema
de informação contábil como
parametizado no PCASP.

Sistema de Informação Contábil 
implantado.

Setor de Contabilidade

Elaboração de regra/fórmulas para 
levantamento das DCASP a partir 

da contabilidade.

Metodologia de levantamento das 
DCASP por meio do PCASP estendido e 

das demais informações contábeis.
Setor de Contabilidade Concluída

Prazo Final Situação Atual

Concluída

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

Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Set or Público

Produto Responsável

Concluído

Ação
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - C ONSÓRCIOS

Concluída

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

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

Subação

Subação

Contabilização inicial dos saldos
das contas patrimoniais,
orçamentárias (restos a pagar) e
de controle (base "zero"), no
Sistema de Informação Contábil,
para fins de adoção das NBCASPs
e MCASPS.

Incorporação pelo ente de receitas 
e despesas com Consórcios

Registro contábil específico para 
Consórcio Setor de Contabilidade

Produto Responsável

ConcluídaContabilização de Precatórios
Precatórios contabilizados em 

conformidade com orientação do 
MCASP

Setor de Contabilidade

Concluída

Extensão do PCASP para nível
detalhado necessário ao ente.

PCASP estendido até o nível necessário 
para registro contábil dos fenômenos do 

ente Setor de Contabilidade

Contabilização realizada (base "zero") e
continuidade das respectivas rotinas
contábeis.

Setor de Contabilidade

Concluída
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