
 
 
 
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis, com o objetivo de 
orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade 
Fiscal - Complementar 101, de 2000; 
 
Considerando a necessidade de elaborar demonstrações contábeis consolidadas e 
padronizadas com base no novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 
 
Considerando, ainda o envio de informações eletrônicas ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de acordo com as regras de contabilização do Novo Plano de Contas, a Mesa da 
Câmara, no uso de suas atribuições baixa o seguinte:- 
 

ATO DA MESA Nº 01/2012, DE  25 DE JUNHO DE 2012. 
 

“Dispõe sobre a divulgação do cronograma de procedimentos contábeis, patrimoniais e 
específicos visando a implementação do plano de contas aplicado ao setor público, na 
forma do disposto na  Portaria nº 406, de 20/06/2011; Portaria nº  828, de 14/12/2011 e 

Portaria 231, de 29/03/2012,da Secretaria do Tesouro Nacional – STN”  
 
 Artigo 1º - Fica estabelecido o Cronograma de ações a serem adotadas para 
implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público da Câmara Municipal de 
Parapuã, em atendimento as disposições das Portarias nº 406/2011, 828/2011, e 231/2012, da 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
 
 Artigo 2º - O Cronograma de ações a que se refere o artigo 1º, está estabelecido no 
Anexo I, que integra o presente ato, e deverá ser adotado pela Câmara Municipal de Parapuã. 
 
 Artigo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 Secretaria da Câmara Municipal de Parapuã, em 25 de junho de 2012. 
 
 
 

         Jamil Munhos Val 
     Presidente 

 
 
 

Marco Antonio Marques     Valdeir Cassiano    
1º Secretário da Mesa     2º Secretário da Mesa 
 
 
Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Parapuã, na data supra. 
 
 
        Grácia Maria Giovannetti Garcia  
        Diretor Administrativo  
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
DETERMINADOS ATRAVÉS DAS PORTARIAS NÚMEROS 406/2011, 828/2011 E 231/2012, 

DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – STN 
 

 

ITEM OBJETIVO PRAZO 
(MM/AAAA) 

I-Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos créditos, tributários ou 
não, por competência, e a dívida ativa, 
incluindo os respectivos ajustes para 
perdas. 

Determinar métodos de 
contabilização por tipo de tributo. 

Não se aplica 

II-Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação das obrigações e provisões 
por competência. 

Definir métodos de reconhecimento 
de obrigações por competência. 

12/2012 

III-Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos bens móveis, imóveis e 
intangíveis. 

Determinar forma de 
reconhecimento e mensuração de 
ativos imobilizados e intangíveis e 
reavaliação 

12/2012 

IV-Registro de fenômenos econômicos, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, tais como depreciação, 
amortização, exaustão. 

Elaborar metodologia de 
operacionalização da depreciação, 
amortização e exaustão. 

12/2013 

V-Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos ativos de infraestrutura. 

Fixar rotina para contabilização dos 
ativos de infraestrutura 

Não se aplica 

VI-Implementação do sistema de custos. Elaborar padrão de controle de 
custos. 

12/2013 

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

Implantação do PCASP (Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público) visando 
demonstrar o registro contábil do 
plano de contas. 

01/2013 

VIII-Demais aspectos patrimoniais 
previstos no Manual de contabilidade 
Aplicada ao Setor Público. 

Controles contábeis e demais 
implementações necessárias ao 
bom funcionamento da 
contabilidade. 

01/2013 

 


