
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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PORTARIA Nº. 013, DE 24 DE JULHO DE 2012

Institui o Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis –
GTCON, no âmbito da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e com fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, a Portaria nº. 828, de 14 de dezembro
de 2011 do Secretário do Tesouro Nacional, alterada pela Portaria STN nº 231, de 29 março de 2012, e a
Resolução TCM nº 1308, de 05 de julho de 2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Considerando o processo de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões das
Normas Internacionais de Contabilidade;

Considerando a edição, por parte do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, de Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), que  buscam orientar e normatizar o citado processo
de convergência no âmbito da Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Considerando que a Portaria STN nº. 828/2011 alterou o prazo de implementação do Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público que deverá ocorrer a partir de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014,
por sua vez a Portaria STN nº 231/2012 determinou que até 30/06/2012, com vistas a garantir o processo de
implementação, cada Ente divulgue em meio eletrônico de acesso público e ao Tribunal de Contas o cronograma
de ações a adotar até 2014.

Considerando, ainda, que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, através da Resolução
TCM nº 1308, estabelece o prazo de 31 de julho de 2012, para divulgação em meio eletrônico de acesso público
e ao TCM, os procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e o cronograma de
ações a adotar até 2014

       ESTADO DA BAHIA

      CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
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RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, sob a coordenação
da Controladora Geral, o Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis do Poder Legislativo do Município de
Cotegipe - GTCON, com vistas a implementar medidas que possibilitem:

I – a adaptação da contabilidade publica municipal às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBCASP e aos Manuais de Contabilidade Aplicados ao Setor Público - MPCASP;

II – a adaptação do Plano de Contas Único do Município ao novo modelo de Plano de Contas Aplicável ao
Setor Público – PCASP, Volume IV, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público;

III – criação da Tabela de Eventos Contábeis ao novo modelo de Plano de Contas Aplicável ao Setor
Público – PCASP;

IV – adaptação das rotinas operacionais e de registro contábil a serem desenvolvidas no Sistema Contábil;
e

V – adaptação dos demonstrativos contábeis e anexos previstos nos manuais e demais normas contábeis
aplicadas ao setor público.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis do Poder Legislativo de Cotegipe - GTCON,
terá a seguinte composição:

I – 01 (um) representante da Controladoria Geral;
II – 01 (um) representante da Contabilidade;
III – 01 (um) representante do Setor de Recursos Humanos;
IV – 01 (um) representante do Setor de Materiais e Patrimônio;

Art. 3º - Poderão, ainda, ser convidados para participar das reuniões do Grupo de Trabalho de
Procedimentos Contábeis da Câmara Municipal - GTCON representantes de outras diretorias, órgãos e entidades
da administração pública federal, estadual e municipal, bem como especialistas em contabilidade aplicada ao
setor público, com a finalidade de subsidiar o GTCON com dados necessários à consecução de seus objetivos.

Art. 4º - O Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis da Câmara Municipal de Cotegipe - GTCON
terá caráter deliberativo e consultivo, por meio de recomendação e deverá nortear-se pelo diálogo permanente,
tendente a reduzir divergências entre os diversos grupos de interesse, em benefício da gestão pública municipal.

Art. 5º - Até alcançar os seus objetivos, o Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis da Câmara
Municipal de Cotegipe - GTCON reunir-se-á, mensalmente e, extraordinariamente, mediante convocação da
Coordenação.

Art. 6º - As reuniões do Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis da Câmara Municipal de Cotegipe
- GTCON, será para estudos e implementações das adequações dos Procedimentos Contábeis às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP desenvolver-se-ão na forma do estabelecido
pela sua Coordenação.

Art. 7º - Compete a Coordenação – GTCON, expedir Portarias para nomeação dos representantes da
composição e demais atos necessários a execução do processo de convergência.

Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA,  EM 24 DE JULHO DE 2012.

MILTON ARLINDO DE SOUZA
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO PARA ATENDIMENTO À PROPOSTA STN N° 828/2011
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