








PODER EXECUTIVO 

Responsável Situação Prazo

GECOF/DCOG Concluído 2012

GENOC/DCOG Não Iniciado 2013

DCOG Não Iniciado 2013

           GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único -  Cronograma Consolidado das Ações Ado tadas e a Adotar para a Convergência Contábil do Go verno 
do Estado de Santa Catarina (conforme Portaria STN nº  753/12)

Procedimentos Contábeis relativos ao Fundeb.Fundeb

AçõesProcedimento

Procedimentos Específicos Adotados e Ações a adotar  (ações a serem executadas de forma centralizada pe lo Poder Executivo para todos os Poderes)

Edição de Normativo para reconhecimento, registro e evidenciação das 
Parcerias Público Privadas.
Criação de rotinas para a contabilização dos contratos de PPPs, 
inclusive provisão para riscos, evidenciação nos relatórios legais dos 
contratos de PPPs. Até o exercício findo de 2011, Santa Catarina não 

Parcerias Público Privadas.
DCOG Não Iniciado 2013

DCOG & GEDIP/DICD Não Iniciado 2013

DCOG & GEDIP/DICD Não Iniciado 2013

GECOC/DCOG & IPREV Concluído 2012

GECOC & GECOF/DCOG Em andamento 2013

GECOF/DCOG & 
GEAFC/DIAF

Em andamento 2013
Dívida Ativa.

Adequeação da contabilização das Operações de crédito contratuais, 
contratadas sob as modalidades de abertura de crédito e contrato de 
mútuo, bem como as operações de crédito mobiliárias, segregando em 
curto prazo e longo prazo, conforme MCASP.

Reconhecimento e contabilização das operações de crédito contratuais
contratadas sob as modalidades de aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de
bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas.

Revisão da rotina de contabilização dos créditos inscritos em dívida 
ativa, atualização monetária, parcelamentos, recebimentos, 
compensações e ajustes a valor recuperável.

Regime próprio de Previdência Social 
(RPPS).

Revisão da metodologia de cálculo do ajuste a valor recuperável dos 
valores inscritos em dívida ativa a curto e a longo prazo. Atualmente é 
realizado através da média ponderada dos recebimentos inscritos nos 3 
últimos exercícios.

contratos de PPPs. Até o exercício findo de 2011, Santa Catarina não 
tinha contratos de PPPs em execução.

Contabilização das operações específicas do Regime Próprio de 
Previdência Social, tais como: recebimento da cota patronal, da 
contribuição dos segurados ao RPPS, repasses para cobertura do 
déficit atuarial, dentre outros.

Operação de Crédito.

GECOC, GECOF & 
GESIF/DCOG

Em andamento 2013
Adequação do SIGEF às novas rotinas de contabilização da dívida 
ativa.

últimos exercícios.
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Responsável Situação Prazo

GECOF/DCOG & 
GERAR/DIAT

Concluído 2014

GECOF/DCOG & 
GERAR/DIAT

Concluído 2014

Procedimento
Edição da Portaria GAB/SEF nº 081/2012 que instituiu grupo de
estudos para viabilizar a contabilização da receita por competência. 

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar

Ações

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

Elaboração de relatório com valores da receita por competência
confeccionado no Sistema de Arrecadação Tributária-SAT para
contabilização no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal -
SIGEF.

GECOC & GESIF/DCOG Não iniciado 2014

GECOC/DCOG &
GTCON/SC

Não Iniciado 2014

GECOC & GESIF/DCOG Não Iniciado 2014

GENOC/DCOG Concluído 2014

GENOC & GEINC/DCOG Concluído 2014

GENOC/DCOG Em andamento 2014

GESIF/DCOG &
Não iniciado 2014

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

Revisão das rotinas contábeis para adequação da avaliação,
mensuração e registro das obrigações e provisões conforme o regime
de competência.

Evidenciação no Balanço Geral do Estado, utilizando-se de Notas 
Explicativas - ano 2010 (notas 11 e 12), ano 2011 (notas 10 e 11 ) e 
ano 2012 (nota 11 e 12)

Desenvolvimento do submódulo de Contas a Receber no SIGEF e
integração do submódulo com o SAT.

perdas.

Adequação do SIGEF às novas rotinas contábeis para mensuração e 
registro  das obrigações e provisões pelo regime de competência.

SIGEF.

Identificação, Reconhecimento e Mensuração pelo valor de 
desenvolvimento de softwares (intangíveis) específicos utilizados pelo 
Poder Executivo.

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

Adequação do SIGEF para integrar com o Sistema de Gestão de 
Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração.

Editada Informação GENOC/DCOG nº 014/2012, de 22/2/2012, com
vistas à apresentar o panorama geral de reconhecimento, mensuração,
evidenciação e avaliação de bens do imobilizado do Poder Executivo.

GESIF/DCOG &
DGPA/SEA

Não iniciado 2014Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração.
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Responsável Situação Prazo

GENOC/DCOG &
DGPA/SEA

Concluído 2014

GENOC/DCOG &
DGPA/SEA

Em andamento 2014

Editado Decreto 3.486/2010 e IN Conjunta SEA/SEF 001/2011 com
vistas a estabelecer cronograma para a realização dos procedimentos
de reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização
e exaustão, com prazo final de implementação em dez/2013.IV - Registro dos fenômenos econômicos, 

resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, tais como depreciação, 
amortização e exaustão.

Procedimento Ações

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar

Foram reavaliados 100% dos bens imóveis sob a responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Administração. Concluído em 2012 a 
reavaliação dos Bens Imóveis da Administração Direta.

DGPA/SEA

GESIF/DCOG &
DGPA/SEA

Não iniciado 2014

GENOC/DCOG &
DEINFRA

Não iniciado 2014

GENOC/DCOG &
DEINFRA

Em andamento 2014

GENOC/DCOG &
DEINFRA

Em andamento 2014

GENOC/DCOG &
DEINFRA

Em andamento 2014

GENOC/DCOG Concluído 2014

GENOC & GESIF/DCOG Concluído 2014

GENOC/DCOG, 
GEAFC/SEF. FATMA e Concluído 2014

V - Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos ativos de infraestrutura. 
(Exclusivo do Poder Executivo) 

Conclusão do módulo específico de Custos no SIGEF.

Bens concluídos até 31/12/2011 estarão sujeitos à avaliação inicial, de 
acordo com prazos de adoção estabelecido nas normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao setor público convergentes com as normas 
internacionais respectivas.

reavaliação dos Bens Imóveis da Administração Direta.

VI - Implementação do Sistema de Custos.

Adequação do SIGEF para integrar com o Sistema de Gestão de 
Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração.

Elaboração da Informação GENOC/DCOG nº. 17/2012 - Sistema de 
Informação de Custos Aplicado ao Setor Público - SICSP, adoção no 
Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. 

Fixar cronograma para avaliação e reconhecimento dos Ativos de 
Infraestrutura.

Implementação de pilotos em 03 Unidades Gestoras do Poder 
Executivo.

Reconhecimento no Balanço de 2012 de Ativos de Infraestrutura. 
(Rodovias e estradas , pontes e outros bens de uso comum do povo)

Apuração dos valores para contabilização (projeto, construção,
fiscalização e afins) dos Ativos de infraestrutura cuja obra esteja em
andamento no exercício de 2012.

GEAFC/SEF. FATMA e
SDR São Miguel do Oeste

Concluído 2014

GENOC & GESIF/DCOG Em andamento 2014
Aperfeiçoamento do módulo de custos no SIGEF, após a 
implementação dos pilotos.

Executivo.



PODER EXECUTIVO 

           GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único -  Cronograma Consolidado das Ações Ado tadas e a Adotar para a Convergência Contábil do Go verno 
do Estado de Santa Catarina (conforme Portaria STN nº  753/12)

Responsável Situação Prazo

DCOG/SEF Concluído 2014

GTCON/SC Concluído 2014

GTCON/SC &
Concluído 2014

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar

Decreto 3.445/2010 instituiu o Grupo Técnico de Procedimentos
Contábeis - GTCON / SC que trabalha exclusivamente no processo de
implantação do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.  
Definição do Novo Plano de Contas e da Tabela de Eventos de acordo
com o PCASP Nacional com a revisão das rotinas contábeis
impactadas pelas mudanças.

Procedimento Ações

VII - Aplicação do Plano de Contas, 
detalhado no nível exigido para a 
consolidação das contas nacionais. (Ação a 
ser executada de forma centralizada pelo 
Poder Executivo) Adequação do SIGEF para a implantação do novo Plano de Contas GTCON/SC &

GESIF/DCOG
Concluído 2014

GECOC e GECOF/DCOG Concluído 2014

GENOC/DCOG &
DGMS/SEA

Em andamento 2014

GENOC/DCOG Concluído 2014

GENOC/DCOG Em andamento 2014

GENOC/DCOG Em andamento 2014

GECOC/DCOG Em andamento 2014

GESIF/DCOG &

Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro dos Passivos e Ativos Contingentes conforme as
orientações do MCASP.

Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro dos Investimentos Permanentes avaliados por
Valor Justo conforme as orientações do MCASP.

Revisão dos critérios de avaliação, mensuração e das rotinas contábeis
para o registro das disponibiidades financeiras conforme as orientações
do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP.

Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro dos investimentos avaliados pelo Método de
Equivalência Patrimonial conforme as orientações do  MCASP.

Revisão dos critérios de avaliação, mensuração e das rotinas contábeis
para o registro dos Estoques conforme as orientações do MCASP.

Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro dos investimentos avaliados pelo Método de
Custo conforme as orientações do MCASP.

Adequação do SIGEF para a implantação do novo Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público.

Adequação do SIGEF para integrar com o Sistema de Gestão de 

VIII - Demais apectos patrimoniais previstos 
no MCASP.

GESIF/DCOG &
DGMS/SEA

Não Iniciado 2014

Fonte: Diretoria de Contabilidade Geral / Secretaria de Estado da Fazenda - DCOG / SEF

Adequação do SIGEF para integrar com o Sistema de Gestão de 
Alomoxarifado da Secretaria de Estado de Administração.
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CE/CC-CT/DF Em andamento 2014

CE/CC/DF Não iniciado 2014

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar
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II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das
obrigações e provisões por competência.

Reavaliação das rotinas contábeis para adequação da avaliação,
mensuração e registro das obrigações e provisões conforme o Regime
de Competência.

Procedimento Ações

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

Edição do Ato da Mesa nº 329/12, criando a Comissão Especial visando
viabilizar a padronização e consolidação das contas públicas, e a
convergência da Contabilidade da ALESC às normas Internacionais de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Criada Comissão Especial com vistas a apresentar o panorama geral de

CE/CC/GP Não iniciado 2014

CE/CC/GP Não iniciado 2014

CE Não iniciado 2014

a) Mensuração de Ativos e Passivos

CE/CC Não iniciado 2014

CE/CC/GA Não iniciado 2014

a.3) Passivos Contingentes e Ativos Contingentes CE/CC/GP Não iniciado 2014

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

Criada Comissão Especial com vistas a apresentar o panorama geral de
reconhecimento, mensuração, evidenciação e reavaliação de bens do
Imobilizado do Poder Legislativo.

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

Readequação do Sistema de Patrimônio da ALESC para integrar-se ao
SIGEF, a exemplo do Sistema de Gestão de Pa\trimônio da Secretaria
de Estado da Administração.

VI - Implementação do Sistema de Custos.
Acompanhar o desenvolvimento do módulo de Custos no SIGEF, com o 
resultado de implementação nos pilotos do Poder Executivo.

Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro dos Passivos e Ativos Contingentes conforme

VIII - Demais apectos patrimoniais previstos no MCA SP.

a.1) Disponibilidades
Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro das Disponibilidades conforme orientações do
MCASP.

a.2) Estoques
Readequação do Sistema de Controle de Estoque (almoxarifado) da
ALESC aos padrões do Sistema de almoxarifado da Secretaria de
Estado da Administração, para possibilitar sua integração ao SIGEF.

a.3) Passivos Contingentes e Ativos Contingentes CE/CC/GP Não iniciado 2014

Fonte: Coordenadoria de Contabilidade - Assembleia Legislativa de Santa Catarina

mensuração e registro dos Passivos e Ativos Contingentes conforme
orientações do MCASP.
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Procedimento Ações

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar

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

Contabilização da Receita por Competência (FRJ) - Fundo de 
Reaparelhamento da Justiça  de modo integrado entre o SIGEF e o CCJ 
(Consolidação de Custas Judiciais).     

2014
 Elaboração de relatório com valores da receita por      competência 
confeccionado no sistema de CCJ/FRJ para contabilização no SIGEF.

Desenvolvimento relativo a inscrição em Divida Ativa nos processos de 
Custas Judiciais Finas - GECOF, Notificação junto aos Cartórios 

DOF /DTI /AUD  Não Iniciado

GENOC/DCOG Em andamento 2014

2014Evidenciação no Balanço Geral do Estado, utilizando-se de Notas 
explicativas.

Adequação do sistema de Patrimônio  para atender a nova legislação e 
integrá-lo com o   SIGEF.

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

Editada a resolução GP-  34/2011 determinando o reconhecimento, 
mensuração, evidenciação e avaliação de bens do Imobilizado do Poder 
Judiciário.

DMP /DOF/ DTI 
/ AUD

Em andamento

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

Revisão das rotinas contábeis para adequação da avaliação, mensuração e 
registro das obrigações  e provisões conforme o regime de competência. DOF /DTI /AUD Não Inciado

Custas Judiciais Finas - GECOF, Notificação junto aos Cartórios 
Extrajudiciais realizados pela Auditoria Interna.

2014

2014
IV - Registro dos fenômenos econômicos, resultantes  ou 
independentes da execução orçamentária, tais como 
depreciação, amortização e exaustão.

Estabelecer cronograma para a realização dos procedimentos de  
reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação,  amortização e 
exaustão, com prazo final de implementação.

DMP/ DOF/ DTI 
/AUD

Em andamento 

VI - Implementação do Sistema de Custos. Conclusão do módulo específico de Custos no SIGEF.



PODER JUDICIÁRIO

Responsável Situação Prazo

a) Mensuração de Ativos e Passivos

DOF/  
DIVCONT/ Em andamento 2014

Procedimento Ações

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar
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VIII - Demais apectos patrimoniais previstos no MCA SP.

a.1) Disponibilidades
Revisão dos critérios de avaliação, mensuração e das rotinas contábeis para
o registro das disponibilidades financeiras conforme as orientações do DIVCONT/ 

SIDEJUD /FRJ
Em andamento 2014

DMP/ AUD/
DOF

Não Iniciado 2014

a.3) Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
DMP/ AUD/
DOF

Não iniciado 2014

Fonte: Divisão de Contabilidade - Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Revisão das rotinas contábeis referentes aos critérios de avaliação,
mensuração e registro dos Passivos e Ativos Contingentes conforme
orientações da MCASP.

a.1) Disponibilidades o registro das disponibilidades financeiras conforme as orientações do
Manual de Contabilidade aplicado ao setor Público - MCASP.

a.2) Estoques
Revisão dos critérios de avaliação, mensuração e das rotinas contábeis para
o registro dos Estoques conforme as orientações do MCASP.
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- - 2014

Chefe da Audi Em andamento 2014

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar
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Procedimento Ações

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

A serem definidos pela Auditoria Interna/Controle Interno/DAF

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

Não se aplica

Presidente da
comissão Portaria
nº 257/2012 

Em andamento 2014

Idem o item III Idem o Item III 2014

DGCE/DAF/DIN Em andamento 2014

a) Mensuração de Ativos e Passivos
O TCE atende a NBC T 16.10, com fulcro na resolução 
CFC nº 1.137/08.

DAF Concluído 2014

Em fase de aprimoramente e de implantação, em 
obediência a NBC T 16.10. Patrimônio Em andamento 2014

a.3) Passivos Contingentes e Ativos Contingentes Inexistente - - 2014

Fonte: Departamento de Contabilidade e Execução Orçamentária - Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

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

Em fase de implantação, após normatizado. Existe atualmente uma
nova comissão redefinindo a implantação e manutenção da sistemática
de mensuração dos bens em comento. Conforme portaria nº 257/2012.

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

Idem o item III

VIII - Demais apectos patrimoniais previstos no MCA SP.

a.1) Disponibilidades

a.2) Estoques

VI - Implementação do Sistema de Custos. Em fase de estudo pela DGCE, em conjunto com a DAF/DIN

Fonte: Departamento de Contabilidade e Execução Orçamentária - Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina



Responsável Situação Prazo

Cofin e Fundos. Não iniciado 2014

Cofin e Gecon Não iniciado 2014
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

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

- Revisão das rotinas contábeis para adequação da avaliação,
mensuração e registro das obrigações e provisões conforme o regime
de competência; 

Procedimentos Patrimoniais Adotados e o Cronograma de ações a adotar

Procedimento Ações

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

- Informação por parte dos Fundos do Ministério Público, que tem
receita própria, para que, assim que haja direitos a receber, multas,
seja informado; Disponibilização da respectiva funcionalidade no
SIGEF.

Cofin e Gecon Não iniciado 2014

Gepat e Gecon Não iniciado 2014

Gepat e Gecon Não iniciado 2014

Gecon Não iniciado 2014

a) Mensuração de Ativos e Passivos

Gefin Em andamento 2014

Gealm Em andamento 2014

a.3) Passivos Contingentes e Ativos Contingentes Cofin Em andamento 2014

obrigações e provisões por competência.
de competência; 
- Adequação do SIGEF às novas rotinas contábeis para mensuração e
registro  das obrigações e provisões pelo regime de competência.

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

- Inventário a ser realizado pela Gerência de Patrimônio.

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

- Inventário e reavaliação de bens móveis e imóveis e adequação do
sistema de controle a nova sistemática, assim como, também o
SIGEF.

VI - Implementação do Sistema de Custos. - Assim que for implementado pelo SIGEF.

- Contabilização de possíveis ativos e/ou passivos no compensado.

VIII - Demais apectos patrimoniais previstos no MCA SP.

a.1) Disponibilidades - Controle dos Saldo realizado pela Gefin.

a.2) Estoques - Controle de estoques realizado pelo custo médio ponderado.

Fonte: Gerência de Contabilidade - Ministério Público do Estado de Santa Catarina


