
CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

Av. José Callegari, n.300, Bairro Ipê CEP 85884-000 
Fone/Fax (045)3264-2475 

e-mail: camara@medianeira.com.br 

PORTARIA N.º 35/2012, 30 de junho de 2012. 

Regulamenta a Implantação do Cronograma de 

Ações com Vistas a Convergência às 

NBCASPs Visando a Padronização dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais e 

Específicos Adotados nas Três Esferas de 

Governo, em Observância aos Preceitos da 

Portaria STN 828/2011, no âmbito do Poder 

Legislativo do Município de Medianeira e da 

Outras Providencias.  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Fica regulamentada a implantação do cronograma de ações com 

vistas à convergência às NBCASPs, visando à padronização dos 

procedimentos contábeis patrimoniais e específicos adotados nas três 

esferas de governo, em observância aos preceitos da portaria STN 

828/2011, na forma do Anexo I, parte integrante deste. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Medianeira, 30 de junho de 

2012. 

                  Jean Rogers Bogoni 
Presidente 



ANEXO I 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES-NBCASP 

PODER LEGISLATIVO 
PORTARIA STN 828/2011 

ITENS CONTEÚDO %ATUAL PRAZO DE 
INÍCIO 

MM/AAAA 

PRAZO FINAL 
MM/AAAA 

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

   

1.1 Não se aplica. ---- --- ---- 

2 Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 

obrigações e provisões por competência  

   

2.1 Levantamento das informações nos setores do 
órgão, para reconhecer e mensurar as 
obrigações, e posterior provisão, para envio ao 
setor contábil, a fim de registro pelo regime de 
competência e possível evidenciação 

90% 07/2012 12/2012 

2.2 Adequação do sistema, a fim de prestar ao setor 
contábil, das obrigações assumidas, 
independentemente daquelas que serão 
registradas através do empenho, ocorrendo desta 
forma o registro de provisões patrimoniais   

90% 07/2012 12/2012 

3 Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
dos bens móveis, imóveis e intangíveis  

   

3.1 Elaboração de procedimentos para 
reconhecimento e mensuração do ativo 
imobilizado, como a instituição de comissão para 
acompanhamento do inventario geral dos itens 
patrimoniais e confronto com os registros 
contábeis  

80% 07/2012 12/2012 

3.2 Avaliação a valor de mercado dos itens 
patrimoniais 

80% 11/2012 01/2013 

3.3 Realização do saneamento da base mediante 
procedimento de ajustes contábeis - inventario 
versus registro atual 

70% 11/2012 01/2013 

3.4 Levantamento e apresentação, de relação 
contendo individualizadamente todos os bens 
públicos que se encontram na posse de 
terceiros(cedidos, autorizados, permitidos, 
concedidos, etc.), independente da existência ou 
não de termo formal, contendo a descrição 
minuciosa de cada bem, a qualificação completa 
do beneficiário, se onerosa constando inclusive o 
valor ou forma de remuneração/contrapartida ao 
ente público   

50% 07/2012 12/2012 

3.5 Levantamento do rol de bens que constam dos 
registros contábeis, cuja localização não seja 
possível precisar, bem como instauração de 
processo administrativo visando a apuração do 
fato, imputação das responsabilidades e registro 
da baixa, se for o caso 

50% 07/2012 12/2012 

3.6 Conferencia, atualização e saneamento das 
inconsistências dos termos de responsabilidade 
em relação ao responsáveis de fato e de direito 
pela guarda de bens e valores pertencentes ao 
erário  

50% 07/2012 12/2012 

3.7 Levantamento dos bens de terceiros em uso pelo 
ente publico detalhando suas características, 
qualificação do proprietário, valor, estado de 
conservação e agente responsável pelo seu uso 

50% 07/2012 12/2012 
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e guarda  

4 Estabelecimento de critérios para registro de 
fenômenos econômicos, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, tais 
como depreciação, amortização, exaustão;   

   

4.1 Adequação de sistemas e criação de 
procedimentos específicos junto aos setores de 
patrimônio e de contabilidade, a fim de evidenciar 
os fenômenos que possam afetar o patrimônio.  

50% 07/2012 12/2012 

4.2 Formalização de rotinas licitas, a fim de 
evidenciar o justo valor patrimonial do ente, 
utilizando os registros de depreciação, 
amortização e exaustão, para o correto valor 
contábil liquido. 

50% 07/2012 12/2012 

5 Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
dos ativos de infraestrutura;  

   

5.1 Não se aplica. ------------- ------------ ---------- 

6 Implementação do sistema de custos;    

6.1 Desenvolver metodologias de apuração de custos 
por competência, após a averiguação do 
procedimento de apuração do custo(programa de 
governo, ação de governo, centro de custos, etc.) 

0% 10/2012 06/2013 

6.2 Criação de comissão para avaliar e recomendar o 
controle de custos. 

0% 10/2012 06/2013 

6.3 Levantamento de variáveis físicas para 
estabelecimento de custos. 

0% 07/2012 06/2013 

6.4 Levantamento de variáveis financeiras e 
econômicas para estabelecimento de custos. 

0% 07/2012 06/2013 

6.5 Implantação do sistema de controle de materiais, 
elaboração e envio de relatório mensal de 
inventario físico consolidado de estoques e 
almoxarifado para contabilidade, assim como, o 
controle de estoques/almoxarifado independente 
de execução orçamentária e com entrada por 
recebimento e baixa por consumo.  

0% 07/2012 12/2013 

6.6 Registro do fenômeno, independente da 
execução orçamentária.  

0% 06/2013 12/2013 

7 Aplicação do plano de contas, detalhado no 
nível exigido para a consolidação das contas 
nacionais; 

   

7.1 Acompanhar comunicados da STN e do TCE/PR, 
quanto à utilização do novo plano de contas para 
setor público. 

0% 07/2012 12/2012 

7.2 Efetuar os ajustes contábeis específicos, 
recomendados pela Secretaria de Tesouro 
Nacional, bem como pelo TCE/PR.  

0% 07/2012 12/2012 

7.3 Estabelecimento de rotinas de integridade de 
abertura e encerramento do exercício. 

0% 07/2012 12/2012 

8 Demais aspectos patrimoniais previstos no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público; 

   

8.1 Acompanhar as rotinas impostas pela Secretaria 
do tesouro nacional, bem como o TCE/PR, 
referente as novas normas e adaptações 
contábeis necessárias. 

0% 01/2013 12/2013 

8.2 Registros de participações em outras entidades 
por meio de custo ou equivalência patrimonial.  

0% 01/2013 12/2013 
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9 Novos padrões de demonstrativos contábeis 
aplicados ao Setor Público; 

   

9.1 Elaboração de regra para levantamento das 
DCASP a partir da contabilidade. 

0% 01/2013 12/2013 

9.2 Ajuste das demonstrações contábeis para o novo 
padrão, com a inclusão das fórmulas.  

0% 01/2013 12/2013 

9.3 Ajuste do sistema para inclusão do novo modelo 
de DCASP. 

0% 01/2013 12/2013 

 


