
R E S O L U Ç Ã O  nº 1.316/12

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da 
adoção do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor  Público  (PCASP)  pelos  órgãos e 
entidades públicas municipais,  inclusive 
as Empresas Públicas e as Sociedades 
de  Economia  Mista  instituídas  e 
mantidas pelo poder público, a partir do 
exercício de 2013, para a efetivação dos 
registros de seus atos e fatos contábeis, 
e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas  atribuições,  com  fundamento  nos  arts.  31  e  70  da  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil; no art. 91 da Constituição do Estado da Bahia; nos arts. 33 e 51 da 
Lei Complementar nº 06/91, a Lei Orgânica do TCM; no quanto dispõem a Lei Federal nº 
4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/00, e considerando:

a)  a  necessidade  de  implementação  do  cronograma  de  aplicação  das  Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e da instituição do Plano de 
Contas detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais, em 
atendimento às Portarias STN n° 828/2011 e n° 437/2011 e à Resolução TCM n° 
1308/12; 

b)  a  obrigatoriedade  de  promover  a  elaboração  das  Demonstrações  Contábeis 
consolidadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme 
dispõe o inciso II do art. 1º da Portaria Ministério da Fazenda (MF) nº 184, de 25 de 
agosto de 2008, e em obediência à Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional que 
dispõe sobre o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e ao Manual de 
Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  (MCASP),  que  padroniza  o  Plano  de 
Contas em âmbito nacional,  adequando-o aos dispositivos legais  vigentes e aos 
padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor público; e

c) a necessidade de padronização do Plano de Contas no âmbito dos Municípios do 
Estado da Bahia,  e a  obrigatoriedade  de implantação  da estrutura do Plano  de 
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) pelos municípios, a partir do exercício 
de 2013,

R  E  S  O  L  V E:

Art.  1º Os  órgãos  e  entidades  públicas  municipais,  inclusive  suas  Empresas 
Públicas  e  as  Sociedades  de  Economia  Mista,  nos  temos  do  Art.  2º,  Inciso  II  da  Lei 
Complementar n° 101/00 - LRF, deverão adotar, a partir de 1° de janeiro do exercício de 
2013, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), divulgado no sítio eletrônico 
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do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para registro dos atos e fatos 
contábeis  decorrentes  das  operações  de  natureza  patrimoniais,  orçamentárias  e  de 
controle.

Parágrafo único. A aplicação do Plano de Contas deverá ser observada no que tange à 
transmissão de dados de natureza contábil pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 
(SIGA). 

Art.  2º As  contas  contábeis  deverão  ser  classificadas  no  PCASP  segundo  a 
natureza  das  informações  –  Patrimonial,  Orçamentária  e  de  Controle  –,  e  serão 
evidenciadas através de 8 (oito) classes, a saber: 

I - as contas das classes 1, 2, 3 e 4 deverão registrar as Informações de Natureza 
Patrimonial e  aquelas  referentes  às  Variações  Qualitativas  e  Quantitativas  do 
Patrimônio da Entidade Pública;

II  -  as contas  das classes 5 e 6  deverão registrar  as Informações  de Natureza 
Orçamentária, desde a aprovação até a execução e controle dos Restos a Pagar;

III - as contas das classes 7 e 8 deverão registrar as Informações de Natureza de 
Controle, compreendendo os Atos Potenciais e Diversos Controles.

Parágrafo  único.  O  registro  contábil  deverá  ser  feito  pelo  método  das  partidas 
dobradas e os lançamentos deverão debitar e creditar contas que apresentem a mesma 
natureza de informação (Patrimonial,  Orçamentária e de Controle), conforme definido no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Art. 3º O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a partir do nível 
padronizado  pelo  PCASP  nacional,  estabelecido  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional 
(STN), definiu um padrão próprio para o PCASP-BA, para fins de fiscalização e controle 
das contas contábeis, o qual observará os seguintes parâmetros:

I - O PCASP-BA está estruturado em 7 (sete) níveis de contas desdobrados em 
Classe, Grupo, Subgrupo, Título, Subtítulo, Item e Subitem, conforme definido no  MCASP;

II - As entidades apenas poderão desdobrar seus planos após o 7° nível, detalhado 
no elenco do PCASP-BA;

III - Para as contas do PCASP-BA que não avançarem até o nível definido no inciso 
anterior – 7° nível –, deverão ser utilizados, obrigatoriamente, os dígitos “01” e repetidas as 
nomenclaturas da conta anterior até atingir o 7º nível. Após esse nível, as contas poderão 
ser detalhadas de acordo com a necessidade da entidade.

IV – Exclusivamente, para as contas do Subgrupo “CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA”,  as  entidades  poderão  detalhar  seus  planos  nos  níveis  posteriores  aos 
desdobrados no PCASP-BA.
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Art.  4º Os Regimes Próprios de Previdência Social  (RPPS) deverão observar,  a 
partir  da  padronização  estabelecida  pelo  PCASP-BA,  as  orientações  estabelecidas  no 
Plano de Contas padrão e definidas pelo Ministério da Previdência Social (MPAS).

Art.  5º As  Demonstrações  Contábeis  deverão  ser  elaboradas  com  base  nos 
modelos  instituídos  pela  Lei  Federal  n°  4.320/64  e  atualizadas  pelo  Manual  de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Art. 6º As classes do Ativo e do Passivo deverão conter indicador que possibilite a 
segregação dos componentes do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro, objetivando o 
cálculo do Superávit Financeiro nos termos do parágrafo §2° do art. 43, combinado com art. 
105 da Lei Federal n° 4.320/64.

Parágrafo  Único.  O  indicador  de  que  trata  o  caput desse  artigo  corresponde  à 
identificação dos saldos das contas com o atributo “P” e “F”, conforme descrito no Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Art. 7º Todos os registros contábeis deverão observar as orientações estabelecidas 
na  Resolução  n°  1.132/08  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade  e  no  Manual  de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, estabelecido pela Portaria n° 437, de 12 de Julho 
de 2012.

Art.  8º O  arquivo  do  PCASP-BA estará  à  disposição  dos  interessados  no  sítio 
eletrônico do Tribunal - www.tcm.ba.gov.br.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos 
aplicados a partir do exercício financeiro de 2013.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

SALA  DAS  SESSÕES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS  MUNICÍPIOS  DO 
ESTADO DA BAHIA, em 17 de outubro de 2012.

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Presidente

Conselheiro Fernando Vita
Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor

 Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto 

       Conselheiro Paolo Marconi                   Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho
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