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ESPECIFICAÇÃO 

 
Pat. Social 

Capial Social  

Adiantamento  
para Futuro 
Aumento de 

Capital (AFAC)

 
Reserva de 

Capital 

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial  

 
Reservas de 

Lucros 

 
Demais 

Reservas  

 
Resultados 
Acumulados  

Ações / 
Cotas em 
Tesouraria 

 
TOTAL 

Saldos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.533.459,17 0,00 19.533.459,17 

Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aumento de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.695.256,56 0,00 3.695.256,56 

Ajustes de avaliação patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Constituição/Reversão de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldos finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.228.715,73 0,00 23.228.715,73 
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PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP 
 
 
 

Ação 

 
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos cr éditos oriundos de receitas 

tributárias e de contribuições (exceto créditos pre videnciários), bem como dos 
respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e  registro de obrigações relacionadas 

à repartição de receitas. 
 

Subação 
 

Produto 
 

Responsável 
Prazo  
Final 

 
Situação Atual 

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 

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 

  
Concluído 

Adoção dos procedimentos de 
acordo com o MCASP 

Regras adotadas, segundo 
MPCASP 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

 
 
 

 

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

como dos respectivos encargos, multas e ajustes par a perdas. 
 

Subação 
 

Produto 
 

Responsável 
Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

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 

  
Concluído 

NOTA EXPLICATIVA 
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NOTA EXPLICATIVA 

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 

 

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 

  
Concluído 

Adoção dos procedimentos de 
acordo com o MCASP 

 
Regras adotadas 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

 
 

 
 

Ação 

3. Reconhecimento,  mensuração  e evidenciação  dos  demais  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 

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 

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 

  
 

Em andamento 
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NOTA EXPLICATIVA 

Contratação de sistema 
informatizado e adequação dos 
procedimentos. 

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

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
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 

 
Procedimentos implementados. 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

 
 
 

 
Ação 

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dív ida Ativa, tributária e não- 
tributária, e respectivo ajuste para perdas. 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

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. 

 
 
 

Finanças/Tesouraria/ 
Contabilidade/ Tributos 

  
 
 

Concluído 

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 

  
 

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 

 
 

 
Ação 

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das ob rigações e provisões por 
competência 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 
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NOTA EXPLICATIVA 

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 

  

Concluído 

 

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 

  
 

Em andamento 

 
 

 
Ação 

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

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

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. 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

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 

Adoção dos procedimentos de 
acordo com o MCASP 

 
Procedimentos implementados. 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

 

 
 
 

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) 
 

Subação 
 

Produto 
 

Responsável 
Prazo 
Final 
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NOTA EXPLICATIVA 

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

    

registros contábeis estão em 
conformidade com o 
estabelecido no MCASP. 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

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 Demonstrativo contento as variáveis Departamento de   

variáveis físicas para 
estabelecimento de custo. 

físicas definidas e respectiva 
metodologia. 

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 à Departamento de   

sistema informatizado e 
adequação dos procedimentos. 

metodologia utilizada. Manual de 
procedimentos elaborado e utilizado. 

Orçamento e 
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 

Adoção dos procedimentos de 
acordo com o MCASP 

 
Procedimentos implementados. 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

 
 

 

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

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

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 
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NOTA EXPLICATIVA 

 

 
Ação 

 
9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; 
respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor 

recuperável (quando passível de registro segundo IP SAS, NBC TSP e MCASP) 

 

 
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 

 
 

 
Ação 

10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das o brigações por competência 
decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida s contratuais e mobiliárias 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

Contabilização das obrigações 
por competência decorrentes 

de empréstimos, 
financiamentos e dívidas 
contratuais e mobiliarias 

 
Contabilização das obrigações por 

competência 

 
 

 
Setor de Contabilidade 

  
 

 
Concluído 

 
 

 
Ação 

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das o brigações por competência 
decorrentes de benefícios a empregados (ee.: 13º sa lário, férias etc.) 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

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 

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 

Adoção dos procedimentos de 
acordo com o MCASP 

 
Procedimentos implementados. 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 
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Ação 

12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da pr ovisão atuarial do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civi s e Militares 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

  
NÃO FOI IMPLANTADO RPPS NO MUNICÍPIO 

 

 
 

 
Ação 

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

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

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 

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 

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 

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 

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 

 
Regras adotadas 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

NOTA EXPLICATIVA 
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Ação 

14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das d emais obrigações por 
competência 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

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 

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 

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 

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 

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 

 
Regras adotadas 

Departamento de 
Orçamento e 
Contabilidade 

  
Concluído 

 
 

 

 
Ação 

15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de so ftwares, marcas, patentes, 
licenças e congêneres, classificados como intangíve is e eventuais amortização, 

reavaliação e redução ao valor recuperável. 
 

Subação 
 

Produto 
 

Responsável 
Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

NOTA EXPLICATIVA 

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, NELSON SEBASTIAO DE LIMA, MARIA AUXILIADORA PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29b97216-acaf-4023-8b4f-9ed3b0d9daf0



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ  
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Registro de fenômenos 
econômicos, 

independentemente de 
questões orçamentárias 

Relatório evidenciando que 
fenômenos sem relação com 

orçamento têm sido periodicamente 
registrados 

 
Finanças/Tesouraria/ 

Contabilidade 

  
Concluído 

 

Identificação de programas, 
serviços, etc. que terão os 

custos levantados; 
 

Relatório com objetos de custo 

 
Finanças/Tesouraria/ 

Contabilidade 

  
Concluído 

Levantamento de variáveis 
financeiras e econômicas para 

estabelecimento de custos; 
Relatório com variáveis financeiras 

para levantamento de custos 
Finanças/Tesouraria/ 

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 amortizaç ão e redução a valor recuperável 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

Contabilização dos ativos 
intangíveis 

Registro contábil de ativos 
intangíveis 

 
Setor de Contabilidade 

 
Concluído 

 
 

 
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 

Reconhecimento, mensuração, 
evidenciação e contabilização 

dos investimentos 
permanentes 

 
Investimentos permanentes 

 
 

Setor de Contabilidade 

  
Concluído 

 
 

 
Ação 

18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos e stoques 

 
Subação 

 
Produto 

 
Responsável 

Prazo 
Final 

 
Situação Atual 

Reconhecimento, mensuração 
e evidenciação de estoques 

 
Contabilização de estoques 

 

Setor de Contabilidade 
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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 

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 

Contratação de Sistema 
Informatizado para controle de 

estoque/almoxarifado. 

 
Estoque/almoxarifado controlado 
através de Sistema informatizado. 

Prefeito/ 
Administração /Setor de 
Compras/Almoxarifado 

  
Em andamento 

Ajuste do Sistema de 
Informações Contábeis para as 

Metodologias anteriores; 
Sistema de Informações Contábeis 

ajustado ao controle de 
estoque/almoxarifado 

Empresa de Software 
Contratada 

  
Em andamento 
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