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Implantação do PCASP NÃO SIGNIFICA 
Implantação da Contabilidade Patrimonial



Prazos

De acordo com a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015
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2021

2020
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2015

CLASSES DO BALANÇO PATRIMONIAL (Municípios > 50 K hab)

ATIVO PASSIVO

Estoques
Obrigações com Fornecedores

Dívida ativa
(-) ajustes para perdas

Obrigações de benefícios a empregados
Créditos a receber (exceto tributários, 

previdenciários e contribuições

Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural 
e infraestrutura)

(-) Depreciação acumulada

Investimentos Permanentes

Provisões por contingência

Obrigações por competência (empréstimos, 
financiamentos e dívidas contratuais e 

mobiliárias) 
Créditos tributários e de contribuições por 

competência (exceto créditos previdenciários)

Créditos previdenciários por competência

Softwares, marcas, patentes, licenças e 
concessões.

Bens de infraestrutura e do patrimônio cultural 
(quando passíveis de registro)

Provisão atuarial do Regime próprio de 
previdência (servidores civis e militares)  

Fonte: STN



Municípios 

Mais de 50 mil habitantes Até 50 mil habitantes

1 ano a mais em 
relação aos estados

2 anos a mais em 
relação aos estados



Pilares do Processo de Convergência

Capacitação

Sistemas
Normas e 

Procedimentos

Fonte: STN



Plano de 
Implantação 
dos PCP´s

Características e premissas:

Alinhamento prévio junto aos stakeholders

Justificar a estratégia de implantação definida em Portaria

Ser um documento de referência a outros atos normativos

Trata-se de uma “boa prática” internacional de implantação de 
normas 

Contextualização dos critérios para definição de prazos

Prazos diferenciados para União, Estados e Municípios

Fonte: STN
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Recomendações da STN

Recomenda-se que os entes da Federação realizem os

seus próprios planos de ação.

Os prazos estabelecidos não impedem que cada ente da

Federação implante determinado procedimento antes da

data estabelecida.

Por outro lado, recomenda-se a implantação antecipada.
Fonte: STN



“Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai”



Obrigada!

patriciatavila@gmail.com
prteles@mpmg.mp.br

Facebook: Patricia Teles
Instagram: @patriciatelesteles


