PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Departamento de Contabilidade
DECRETO N°. 044/2012
Considerando a necessidade de:
a) padronizar os procedimentos contábeis municipais com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão
patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar n° 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
b) elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicadas
ao Setor Público, a ser utilizado por todos entes da federação:
c) atender o dispositivo da Portaria n°. 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional;
e
d) proporcionar maior transparência sobre as contas públicas.
D E C R E T A:
Artigo 1°. – Fica instituído o cronograma de ações dos procedimentos contábeis
patrimoniais e específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Executivo, conforme Anexo.
Artigo 2°. – Até o dia 30 de junho de 2012. este Decreto será encaminhado ao
Tribunal de Contas do Estado e divulgado em meio eletrônico, por meio do portal www.catuipe.rs.gov.br.
Artigo 3°. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUÍPE, EM 18 DE JUNHO DE 2012.

Joelson Antonio Baroni
Prefeito Municipal

Osmar Dal‐Ross
Secretário Municipal da Fazenda
REGISTRE‐SE E PUBLIQUE‐SE

Cassia Fernanda Bernardi
Secretária Municipal da Fazenda

Andréia Possobon
Assessora Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
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MUNICÍPIO DE CATUIPE/RS
ANEXO AO DECRETO N°. 044/2.012

CRONOGRAMA DE AÇÕES E IMPLANTAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EXIGIDOS PELA PORTARIA N°.828 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.012.
A Prefeitura Municipal de Catuípe, torna público seu cronograma de ações
a adotar até 2014, em face da determinação contida na Portaria STN n°. 828, de 14 de dezembro de
2012, assim como diante dos procedimentos contábeis específicos e patrimoniais contidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 4ª. Edição, Parte ll – Procedimentos Contábeis
Patrimoniais, e Parte lll – Procedimentos Contábeis Específicos, aprovados pela Portaria STN n°. 406, de
20 de junho de 2011.
l – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributários ou
não, por competência, e a dívida ativas, incluindo os respectivos ajustes para perdas. Inicio das ações:
180 dias a contar da divulgação do presente cronograma. Término do prazo para viabilizar as ações:
31/12/2013. Operacionalização contábil: até o final do exercício de 2.014. Periodicidade de envio das
informações para a contabilidade: Mensal.
Ações:
Apuração dos créditos no momento do fato gerador, tributário ou não.
Registro e controle dos mesmos, Evidenciação das informações nos registros contábeis. Atualização dos
créditos tributários ou não, do exercício corrente, anteriores e dívida ativa pelo Setor Fazendário de
responsabilidade do Secretário da Fazenda.
ll – Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e
provisões por competência. Inicio das ações: 180 dias a contar da divulgação do presente cronograma.
Término do prazo para viabilizar as ações: 31/12/2013. Operacionalização contábil: até o fim do exercício
de 2014. Periodicidade de envio das informações para a contabilidade: Mensal.
Ações:
Apuração das obrigações já contraídas. Registrar e controlar as obrigações
independentes da execução orçamentária. Evidenciação das informações nos registros contábeis.
Atualização das obrigações. Mensuração e registro das provisões de despesas com pessoal, fiscais,
atuariais, e operacionais.
lll – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e
imóveis e intangíveis: Início das ações: 180 dias a contar da divulgação do presente cronograma. Término
do prazo para viabilizar as ações: 31/12/2013. Operacionalização contábil: até o final do exercício de
2014. Periodicidade de envio das informações para contabilidade: mensal em 2012 e mensal a partir de
2013.
Ações:
Levantamento e localização de todos os bens. Atribuição de valores
atualizados a todos os bens. Registro e controle dos bens. Evidenciação das informações nos registros
contábeis.
lV – Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independente da
execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. Início das ações: 180 dias a
contar da divulgação do presente cronograma. Término do prazo para viabilizar as ações: 31/12/2013.
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Operacionalização contábil: até o final do exercício de 2014. Periodicidade de envio das informações
para a contabilidade: Mensal.
Ações:
Estabelecimento de critérios de depreciação, em função da utilização e vida
útil dos bens. Amortizações das provisões e obrigações ou não da execução orçamentária. Controle da
exaustão dos recursos naturais. Evidenciação das informações nos registros contábeis.
V – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de
infraestrutura. Início das ações: 180 dias a contar da divulgação do presente cronograma. Término do
prazo para viabilizar as ações: 31/12/2013. Operacionalização contábil: até o final do exercício de 2014.
Periodicidade de envio das informações para a contabilidade: Mensal.
Ações:
Levantamento a valor de mercado dos ativos de infraestrutura.
Evidenciação das informações nos registros contábeis.
Vl – Implementação do Sistema de Custo. Inicio das ações: 180 dias da
divulgação do presente cronograma. Término do prazo para viabilizar as ações: 31/12/2013.
Operacionalização contábil: até o final do exercício de 2.014. Periodicidade de envio das informações
para a contabilidade: Mensal.
Ações:
Levantamento de quais serviços a entidade presta a população.
Levantamento dos custos dos bens ofertados e/ou entregues a população. Conhecimento dos bens e/ou
serviços colocados a disposição da população, para conhecimento dos custos unitários. Comparação dos
bens e/ou serviços do poder público com a iniciativa privada.
Vll – Aplicação do Plano de Contas, detalhamento no nível exigido para a
consolidação das contas nacionais. Inicio das ações: a contar da divulgação do presente cronograma.
Operacionalização contábil: a partir da divulgação do Plano de Contas por parte do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul.
Ações:
Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Contas a ser determinado
pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Aplicar o Plano de Contas determinado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Vlll – Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público. Inicio das ações: a contar da divulgação do Plano de Contas por parte do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Ações:
Acompanhar as rotinas determinadas pela Secretária do Tesouro Nacional,
no atual Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como de eventuais edições futuras,
bem como acompanhar as rotinas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Sul.
Implementar as rotinas determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, assim como pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Afixado no Mural do átrio de entrada da Prefeitura Municipal, em 19 de
junho de 2012.

