
 

RESOLUÇÃOTCNº26/2015 

CÂMARA MUNICIPAL MUNCIPAL DE ITAPISSUMA 
ANEXO IV 

 
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO) 

 
PROCEDIMENTOSCONTABEISORÇAMENTÁRIOS-PARTEIDOMCASP 

Ação Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários. 
Subação PRODUT Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 

Procedimentos Contábeis 
Orçamentários – Registro de atos e 
fatos Orçamentários. 

Registro contábil da receita e 

despesa orçamentária de acordo 

com os princípios 

Orçamentários. 

 

 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade 

31/12/2014 Concluído 

 
PROCEDIMENTOSCONTABEISPATRIMONIAIS-PARTEIIDOMCASP 

 
Ação 

1.Reconhecimento,mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber , bem como dos respectivos encargos, 
multas e ajustes para perdas. 

Subação  Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Elaboração de procedimentos para 

reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos créditos, tributários ou

não, por competência, incluindo os 

respectivos ajustes para perdas. 

Metodologia de reconhecimento 

dos créditos e sistematização de 

ajustes para perdas. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade 

31/12/2014 Concluído 

 
Ação 2.Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. 

Subação  Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Elaboração de Procedimentos para 

Reconhecimento e mensuração das 

obrigações e provisões por competência. 

Metodologia de Reconhecimento 

das obrigações por competência. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade. 

31/12/2014 Concluído 

 
 

 
 
 



 

Ação 3.Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. 

Subação Prod Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Evidenciação de ativos e 

passivos contingentes em

contas de controle e em

notas explicativas 

Registro contábil e evidenciação de eventos 

futuros ou imprevisíveis nas contas de 

controle. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade  

31/12/2016 Em andamento. 

 

  

 
 

Ação 
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e 
redução ao valor recuperável. 

Subação Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Registro de todos os bens 

móveis, imóveis. 

Bens móveis e imóveis devidamente 

inventariados e registrados no sistema. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade e Setor de 

Patrimônio 

31/12/2015 Concluído 

Registro de todos os bens 

intangíveis. 

Registros Bens intangíveis devidamente 

registrados na Contabilidade. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade e Setor de 

Patrimônio 

31/12/2016 Em andamento 

Operacionalização da 

depreciação, bens tangíveis. 

Registro de depreciação, amortização e 

exaustão do imobilizado. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade e Setor de 

Patrimônio  

31/12/2015 Concluído 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ação 
5.Reconhecimento,mensuraçãoe evidenciação das obrigações por competência de correntes de benefícios a empregados 
(ex.:13ºsalário,férias,etc.). 

Subação Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Reconhecimento, 

mensuração e 

evidenciação das 

obrigações por 

competência 

decorrentes de 

benefícios a 

empregados 

 

Registro contábil e evidenciação das provisões de 

direito trabalhista por competência. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade e Recursos 

Humanos. 

31/12/2016 Em andamento 

 
 
 
 
 

Ação 6.Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. 
Subação Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 

Reconhecimento 

mensuração e 

evidenciação das 

obrigações com 

fornecedores por 

competência. 

Registro contábil das obrigações para com 

fornecedores por competência. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade. 

31/12/2014 Concluído 

 
 
 
 

 
Ação 7.Reconhecimento, mensuração e  evidenciação das demais obrigações por competência. 

Subação Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Reconhecimento, 

mensuração e 

evidenciação das 

demais obrigações por 

competência 

Registro contábil  e mensuração de demais 

obrigações por competência. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade. 

31/12/2014 Concluído 

 

 
 
 



 

 
 

Ação 
8.Reconhecimento,mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licençase congêneres,classificados como intangíveis e 
eventuais amortização,reavaliação e redução ao valor recuperável. 

Subação Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Reconhecimento 

mensuração e 

evidenciação de 

softwares, marcas, 

patentes, licenças e 

congêneres, classifica 

como intangíveis e 

eventuais amortização 

Registro contábil de bens intangíveis. Setor de Orçamento e 

Contabilidade e Setor de 

Patrimônio  

31/12/2016 Não iniciada 

 

 

  
PLANODECONTASAPLICADOAOSETORPÚBLICO-PARTEIVDOMCASP 

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

Subação Produto Responsável PrazoFinal SituaçãoAtual 
Implantação do PCASP 

para nível detalhado 

necessário ao ente. 

PCASP estendido até o nível necessário para 

registro contábil dos fenômenos. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade 

31/12/2014 Concluído 

Elaboração de eventos 

para registro contábil e 

adequação do sistema 

informatizado. 

Tabela de eventos adequada à entidade e sistema 

adequando às rotinas de integridade. 

Setor de Orçamento e 

Contabilidade 

31/12/2014 Concluído 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


