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1. Objetivo
O objetivo principal é a formação de Subgrupo do Grupo Técnico de Padronização
de Procedimentos Contábeis – GTCON, para, ao longo dos exercícios de 2017 e 2018,
estabelecer uma análise da adequação de certos grupos de contas do Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP, incluindo o Anexo III da Instrução de
Procedimentos Contábeis – IPC 00 – Plano de Transição para Implantação da Nova
Contabilidade, conhecido como PCASP estendido.
2. Coordenação do Subgrupo
A responsabilidade pela coordenação do subgrupo caberá à Gerência de Normas
e Procedimentos Contábeis – GENOC, da Coordenação-Geral de Normas de
Contabilidade Aplicadas à Federação – CCONF, da Secretaria do Tesouro Nacional –
STN.
3. Inscrições
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 01/06/2017 a 15/06/2017. Os
pedidos de inscrição deverão ser formalizados mediante o envio do formulário próprio
(Anexo I – Formulário de Inscrição) devidamente preenchido para o e-mail:
genoc.cconf.df.stn@fazenda.gov.br. As inscrições serão validadas pela Coordenação do
Subgrupo e, oportunamente, os interessados serão informados pelos canais oficiais.
4. Participantes
Preferencialmente, integrantes titulares (ou seus substitutos) do Grupo Técnico
de Padronização Procedimentos Contábeis – GTCON ou assessores por eles indicados.
A composição do subgrupo deverá observar a representatividade da União, de estados
e municípios. Na análise das inscrições será considerada a adequação do candidato ao
perfil desejado. Espera-se do perfil dos participantes conhecimentos em:
•

Contabilidade pública;

•

Finanças públicas;

•

Orçamento público;

•

Lei nº 4.320, de 1964;

•

Lei Complementar nº 101, de 2000 – LRF;

•

Portaria Interministerial nº 163/2001;

•

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP

•

Sistemas de informações contábeis
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O participante deve ser ativo no desenvolvimento dos trabalhos, não atuando
apenas na condição de espectador ou ouvinte.
A inscrição garante o direito de acesso aos materiais distribuídos via e-mail, às
discussões por meio do fórum e à participação nas videoconferências e, se for o caso,
nas reuniões presenciais e demais atividades dos subgrupos.
Poderá ocorrer a substituição dos participantes que desistirem do subgrupo, dos
que não estiverem sendo assíduos com relação às tarefas propostas e dos que não
estiverem participando ativamente na produção dos trabalhos e nas discussões.
5. Produto Esperado
Ao final dos trabalhos do Subgrupo, será entregue um relatório apontando os
principais achados e as recomendações para alteração do PCASP. Espera-se que as
alterações sejam incorporadas à versão do PCASP 2019 (publicação em 2018 para
execução em 2019).
6. Metodologia
O trabalho em grupo de pesquisa exige que cada participante tome a iniciativa de
pesquisar e dividir com o grupo suas impressões. Assim, os participantes devem ler o
material colocado à disposição pela coordenação do subgrupo e realizar as tarefas
determinadas nos prazos estabelecidos, além de comparecer às reuniões presenciais.
O trabalho será desenvolvido sob a forma de colaboração, exigindo o esforço das partes
envolvidas para evitar a perda de continuidade e garantir o alcance dos objetivos
propostos.
Os trabalhos poderão ser desenvolvidos à distância, por meio de correio
eletrônico, fórum, videoconferências, bem como em reuniões presenciais, a serem
realizadas em Brasília/DF. No caso das reuniões presenciais, as despesas com o
deslocamento (incluindo diárias e passagens) serão custeadas pelos próprios
participantes.
7. Cronograma
As datas previstas para execução dos trabalhos são as seguintes:
Atividades

Responsáveis

1.

Inscrições

Participantes

2.

Validação das inscrições

3.

Definição do escopo do trabalho
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Datas previstas1
01/06/2017 a
15/06 2017

GENOC/CCONF/STN

até 30/06/2017

Subgrupo

até 31/08/2017

As datas poderão ser alteradas por deliberação do grupo técnico, mediante justificativa.
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4.

Elaboração da proposta inicial de alterações

GENOC/CCONF/STN

até 30/09/2017

5.

Reuniões, discussões e troca de materiais
entre os participantes do subgrupo

Subgrupo

01/10/2017 a
31/12/2017

6.

Elaboração da minuta do relatório com os
principais achados e recomendações

GENOC/CCONF/STN

até 31/01/2018

7.

Validação do relatório e encerramento dos
trabalhos do subgrupo

Subgrupo

até 28/02/2018

8.

Consulta pública

Público em geral

01/03/2018 a
31/03/2018

9.

Análise das contribuições à consulta pública

GENOC/CCONF/STN

até 15/04/2018

GENOC/CCONF/STN

até 30/04/2018

10. Publicação do PCASP e PCASP Estendido –
versão 2019

4

ANEXO I - Formulário de Inscrição
1. Dados Pessoais e Profissionais
Nome Completo:
Órgão/ Empresa:

Cidade:

UF:

Área de Atuação:
Telefone fixo: (

)

Celular: (

)

E-mail:

2. Formação/ Áreas de Interesse
Atuação no GTCON:

( ) Membro Titular do GTCON
( ) Membro Titular do GTREL
( ) Membro Suplente do GTCON
( ) Membro Suplente do GTREL
( ) Participo como convidado
( ) Não participo das reuniões dos grupos técnicos (GTCON/ GTREL)
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
Escolaridade:
( ) Ensino Técnico
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós-Graduação
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Área de Formação (Em caso de formação técnica/ superior):
Conhecimentos:

3.

( ) Finanças Públicas/ Lei nº 4.320, de 1964
( ) Lei Complementar nº 101, de 2000 – LRF
( ) Orçamento Público
( ) Portaria Interministerial nº 163/2001
( ) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP
( ) Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP
( ) Instrução de Procedimentos Contábeis 00 - Anexo III (PCASP
Estendido)
( ) Sistemas de Informações Contábeis

Termo de Compromisso

( ) Estou ciente das minhas responsabilidades e comprometo-me a participar ativamente no
desenvolvimento dos trabalhos.
( ) Estou ciente de que, em caso de reuniões presenciais, as despesas com o deslocamento (incluindo
diárias e passagens) serão de responsabilidade do participante.
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