Resumo e Encaminhamentos
24ª Câmara Técnica de Normas Contábeis e de
Demonstrativos Fiscais da Federação – CTCONF
Brasília/DF – 23, 24 e 25 de outubro de 2017

Reunião – 23/10/2017
• Item 1 – Abertura e Informes
• Item 2 – Portaria e Regimento Interno da CTCONF
Considerações: assessores técnicos (19 votos, sendo 17 favoráveis e 2 abstenções);
proposição da pauta da CTCONF pelos representantes; prazo de indicação dos
representantes; formação dos subgrupos; incorporações nos manuais das orientações

aprovadas pelo Pleno do CTCONF; escopo de deliberação da CTCONF; condições para
substituição do titular pelo assessor técnico; controle de frequência dos titulares e
assessores; tempo de intervenção.

Deliberação: Aprovação do RI com ajustes (21 votos, sendo 20 favoráveis e 1 abstenção).
Encaminhamento: Ajustes serão enviados por e-mail para validação das alterações.
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Reunião – 23/10/2017
• Item 3 – Interpretação contábil e fiscal da nota da RFB PIS/PASEP
Considerações: base de cálculo das transferências; Fundeb; RPPS; prazo para

recolhimento do Pasep; etc.
Encaminhamento: a STN consolidará os pontos apresentados pelos participantes,

encaminhará à RFB e disponibilizará as respostas aos questionamentos. Contudo, o
assunto não será mais pautado na CTCONF, por não estar sob a nossa competência.
Caso tenham mais alguma dúvida, enviar para cconf@tesouro.gov.br.
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Reunião – 23/10/2017
• Item 4 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde
Considerações: controle dos Restos a Pagar; verificação das disponibilidades
financeiras; apuração do limite mínimo pela despesa empenhada/paga;
modalidades de aplicação; fontes de recursos; despesas de caráter universal;
qualidade da informação no RREO; etc.
Deliberações:

(1) Alteração do cômputo do limite dos RP sem disponibilidade de caixa (21 votos,
sendo 5 favoráveis, 8 contra e 8 abstenções). Alteração não aprovada.
(2) Demais alterações de layout do demonstrativo (21 votos, sendo 17 favoráveis e
4 abstenções). Demais alterações aprovadas.
Encaminhamento: a Coordenação entrou com pedido de reconsideração e irá
apresentar nova proposta na próxima reunião conforme RI-CTCONF aprovado.
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Reunião – 23/10/2017
• Item 5 – Informações Complementares e Ementário da Natureza de Receita
Considerações: fontes de recursos; classificações orçamentárias; data de corte do
Ementário NR; dígito “8”; emendas parlamentares; matriz de saldos contábeis;
prazos para envio da matriz; dúvidas diversas sobre o ementário; etc.
Encaminhamentos:
(1) A STN criará tópico específico no Fórum de Contabilidade para tratar das
questões relacionadas ao tema (https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/web/forum-stn/home);
(2) A STN articulará junto à SPREV e ao Ministério do Planejamento um plano de
comunicação das portarias e do cronograma de implantação da MSC;
(3) A STN ofertará workshops para capacitação sobre MSC dos técnicos indicados
pelas entidades representadas na CTCONF;
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Reunião – 23/10/2017
• Item 5 – Informações Complementares e Ementário da Natureza de Receita
Encaminhamentos (continuação):
(4) Datas de corte acordadas na CTCONF:
(a) Ementário NR – sugestões até final de fevereiro/2018 e publicação até final
de março/2018;
(b) PCASP – sugestões até final de abril/2018 e publicação até final de
maio/2018.
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Reunião – 24/10/2017
• Item 6 – Despesa Total com Pessoal – resumo das regras
Considerações: contratação direta e terceirização; entendimentos da STN (MDF) e

dos Tribunais de Contas; classificações orçamentárias; apuração dos limites da
despesa com pessoal; despesas por competência; ressarcimentos; despesas de
exercícios anteriores; contratação de OS e OSCIP; etc.
Encaminhamento: em até 60 (sessenta) dias, as entidades representadas na
CTCONF que queiram se manifestar deverão apresentar propostas relativas ao
tema

para

discussão

na

próxima

reunião.

Enviar

para

o

e-mail:

cconf@tesouro.gov.br
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Reunião – 24/10/2017
• Item 7 – Contabilização dos RPPS e impactos fiscais
Considerações: registros VPA/VPD sob a ótica atuarial; entidades sob controle

comum; apuração da despesa com pessoal; contabilização de ativos e passivos
previdenciários; etc.

Encaminhamentos:
(1) A STN apresentará um primeiro modelo de contabilização para os RPPS para
discussão na próxima reunião da CTCONF;
(2) A STN criará tópico específico no Fórum de Contabilidade para tratar das
questões relacionadas ao tema (https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/web/forum-stn/home).
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Reunião – 24/10/2017
• Item 8 – Processo de Convergência e Plano de Trabalho do Conselho Federal de
Contabilidade – Release 3

Considerações: Balanço Orçamentário; comparação entre as informações
orçamentárias e as demonstrações contábeis; dúvidas diversas; etc.

Encaminhamento: o Grupo Assessor do CFC apresentará o andamento dos
trabalhos na próxima reunião da CTCONF após consulta pública do CFC, que deverá
ocorrer de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018.
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Reunião – 25/10/2017
• Item 9 – Subgrupo PCASP
Considerações: ativos de concessão; importância do PCASP Estendido;

representantes do subgrupo; Fundo Garantidor de PPP; cuidado com a exclusão de
contas na revisão do PCASP; etc.

Encaminhamento: a STN apresentará o relatório consolidado final do Subgrupo do
PCASP para deliberação na próxima reunião da CTCONF.
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Reunião – 25/10/2017
• Item 10 – Portaria de Requisitos Mínimos
Considerações: dificuldade de cumprir os prazos; possibilidade de prorrogação do
prazo para implantação da MSC; declaração de compromisso com a padronização
XML; sistemas únicos; licitações; judicialização; obrigações com a SPREV; forma de
envio das informações; SIAFEM; fiscalização; PCASP e “de-para”; validações;
ranking; órgão central de contabilidade; contribuições diversas; etc.
Encaminhamentos:
(1) a STN ajustará a minuta do Decreto, incorporando as contribuições
apresentadas.

(2) Será criado grupo de trabalho específico no escopo do ACT com os Tribunais
para alinhar os entendimentos.
(3) Será discutida minuta de portaria na próxima reunião (espera-se a publicação da
alteração nesse ínterim).
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Reunião – 25/10/2017
• Item 11 – Custos e Informações Gerenciais no setor público
Contato: custos@tesouro.gov.br

• Item 12 – Experiências Locais
Contato: rodrigo.zanotti@tce.es.gov.br

12

Reunião – 25/10/2017
• Item 13 – Novas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC)
Considerações: dúvidas e contribuições às IPCs: cessão de bens, direitos

creditórios, depósitos judiciais e retenções.
Encaminhamentos:
(1) A STN abrirá consulta pública durante 60 dias para as IPCs cessão de bens,
direitos creditórios e depósitos judiciais.

(2) A STN publicará as IPCs apresentadas após a consulta pública e dará os informes
na próxima reunião da CTCONF.
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Pontos da pré-pauta da próxima reunião (maio/2018)
 Informes do ACT com IRB e ATRICON
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde (nova proposta em razão do
pedido de reconsideração)
 Despesa Total com Pessoal (contrapropostas pelas entidades da CTCONF)
 Contabilização dos RPPS e impactos fiscais (proposta de modelagem contábil)
 Processo de Convergência e Plano de Trabalho do CFC (andamento da 3ª release)
 PCASP 2019 (informes da conclusão dos trabalhos do Subgrupo e aprovação)
 Requisitos mínimos (Portaria e estratégia de verificação dos requisitos)
 Ementário de Natureza de Receita (publicidade das alterações para 2019)
 Alterações do MCASP (8ª edição)
 Publicidade das alterações do MDF 9ª edição
 Resultado do questionário de harmonização dos TCs
 Verificações e validações de informações contábeis e fiscais (início do projeto)
 Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC)
 Experiências locais
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Muito Obrigado!

Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação
Subsecretaria de Contabilidade Pública

