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Com o decorrer dos anos a contabilidade pública municipal vem passando por um processo de 

convergência às normas internacionais de contabilidade, buscando uniformizar os 

procedimentos contábeis, proporcionando a geração de informações úteis e confiáveis para 

auxiliar na tomada de decisão. O objetivo geral deste estudo é analisar o processo de 

adequação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBCASP na 

Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu-BA. Para atingir esse objetivo será averiguada a 

aplicabilidade das normas na elaboração das demonstrações contábeis da prefeitura referentes 

ao período de 2016 a 2018, bem como verificar a percepção dos funcionários do setor de 

contabilidade quanto ao conhecimento e aplicabilidade das NBCTA e as dificuldades 

encontradas para aderências às NBCASP. Para concretização da pesquisa utilizou-se de um 

estudo de caso de natureza descritiva e exploratória e de abordagem qualitativa, o qual foi 

realizado no setor de contabilidade da Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu-BA. Quanto aos 

instrumentos de coleta de dados, a pesquisa pautou-se na aplicação de check list com vistas a 

analisar as demonstrações contábeis, aplicação de questionário aos 8 funcionários do setor de 

contabilidade e entrevista semiestruturada com o contador chefe do setor de contabilidade. 

Dessa forma, como resultados preliminares, constatou-se, com base nas demonstrações 

contábeis, que a prefeitura a partir do exercício de 2017 vem elaborando suas demonstrações 

contábeis de acordo com as NBCASP, apresentando uma evolução significativa na adequação 

aos padrões internacionais.    
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