Resumo dos Encaminhamentos da
26ª CTCONF (outubro/2018)
e
Pré-pauta da 27ª reunião
(maio/2019)

ITEM 1 – ABERTURA E INFORMES

1.2 ACT IRB/ATRICON/STN/Tribunais – Disponibilizar a ata da reunião
ocorrida em outubro e o detalhamento dos grupos de trabalho e
respectivos coordenadores. A reunião de maio/2019 e seguintes
haverá reporte de cada um dos grupos de trabalho.

1.3 Nota Técnica de Registros Orçamentários – Nota publicada.
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EXTRAPAUTA – Inclusão das despesas de pessoal das OS nos limites
apurados no RGF.
- Será elaborada IPC que estabelecerá as regras de contabilização,
classificadores orçamentários, contas de controle e regras de
transição nos seguintes percentuais:
-

10% (2019)
30% (2020)
50% (2021)
70% (2022)
100% (2023)

- A IPC irá prever a regra de que, se tiver o devido controle,
prevalece, em qualquer caso, o que foi efetivamente apurado.
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ITEM 2 – Novas Estruturas Propostas pra o MCASP e MDF
2.1 Sugestões para a nova estrutura do MDF a ser adotada a partir da
11ª edição (vigente a partir de 2021) serão recebidas até o dia 31 de
janeiro de 2019.
2.2 Sugestões para a nova estrutura do MCASP a ser adotada a partir
da 9ª edição com vigência a partir de 2020 (edição sem mudança de
conteúdo em relação à 8ª edição que será publicada em 2018 –
vigência a partir de 2019) serão recebidas até o dia 31 de janeiro de
2019.
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ITEM 3 – DECRETO E PORTARIA DE REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 Tentativa de publicação das alterações do Decreto nº 7.185/2010
até o final de novembro (a depender das gestões junto à Presidência
da República). Decreto assinado pelo MF e CGU.
3.2 Contribuições sobre a minuta de nova Portaria podem ser
enviadas (cconf@tesouro.gov.br) ; nova versão será submetida para
análise e consulta pública e será submetida a votação eletrônica em
data a ser definida (pois depende da publicação do Decreto).
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ITEM 4 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS RPPS
4.1 1ª versão da IPC debatida na 26ª CTCONF (out/2018);
4.2 Incorporação da IPC 09 (Registro dos ganhos e das perdas na
carteira de investimentos do RPPS) na nova IPC;
4.3 A IPC deverá ser submetida a votação eletrônica nos dias 29 e
30/11 (o material será submetido com antecedência e espera-se que
as propostas, críticas e sugestões sejam apresentadas pelos membros
antes do dia da votação)
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ITEM 5 – RENÚNCIA DE RECEITA: ASPECTOS CONTÁBEIS, FISCAIS E
TRANSPARÊNCIA
5.1 Criação de Subgrupo de Estudos sobre o assunto conforme Portaria de
criação da CTCONF (art. 10) - Edital a ser lançado.
5.2 O assunto deverá ser pautado na próxima CTCONF, trazendo um primeiro
relatório do Subgrupo e trazendo outras visões e experiências (ACT com TCs,
CGU e SRFB) para que seja construída um modelo contábil com as seguintes
premissas:
- O que é possível contabilizar?
- Como dar transparência às informações de renúncia?
- Como dar tratamento ao que não é possível contabilizar?

5.3 Ainda não há condições de definir o instrumento normativo que será
utilizado (Manuais, IPC, NT etc) – será definido pelo Subgrupo
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ITEM 11 – IPC DE FONTE DE RECURSOS
(inversão de pauta com o Item 6)
11.1 Serão consideradas as contribuições recebidas na CTCONF para a
primeira versão da IPC.
11.2 Será disponibilizada a versão para consulta pública em tempo
hábil para contribuições, revisão e elaboração da versão que será
submetida à CTCONF.
11.3 Deliberação e aprovação da IPC de Fonte de Recursos na 27ª
Reunião da CTCONF em maio/2019.
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ITEM 7 – VERIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
E FISCAIS (ranking)
7.1 Serão recebidas contribuições a qualquer tempo para construção
de um modelo de validações e indicadores qualitativos
(cconf@tesouro.gov.br)
7.2 É necessário coletar experiências de validações dos Tribunais de
Contas (envio do rol de equações e validações); tema a ser discutido
nos GTs do ACT IRB/ATRICON/STN;
7.3 Informes da formalização da parceria com a Rutgers
University/New Jersey para auditoria contínua da MSC.
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ITEM 8 – MSC E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8.1 Serão inseridas verificações básicas de estrutura e conteúdo na MSC para
2019 para União, estados, DF e municípios das capitais;
8.2 Demais municípios serão feitas verificações de estrutura, bem como
verificações de conteúdo sob a forma de alertas e não mecanismos impeditivos
de envio e quitação da obrigação (como foi feito com União, estados, DF e
capitais em 2018);
8.4 MSC de Encerramento - será disponibilizado documento com a lógica e
estrutura para consulta pública até o final do mês de outubro com prazo até o
final de novembro (envio da MSC em fevereiro de 2020, relativa a 2019);
8.3 Na próxima CTCONF serão apresentados diagnósticos da qualidade das
informações recebidas de todas as esferas da Federação.
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ITEM 10 – EXPERIÊNCIAS LOCAIS
10.1 Contato Mata de São João: manoela.amaral@pmsj.ba.gov.br
10.2 Contato GT-CEAD: cconf@tesouro.gov.br
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ITEM 6 – SAÚDE: ASPECTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
6.1 Convite à participação do MS nas próximas CTCONF (assim como M.
Educação)
6.2 Necessidade de adoção do Novo Ementário de Natureza de Receita no SIOPS
6.3 Votação eletrônica sobre o adiamento do novo modelo do Anexo 12 do
RREO em 06/11 e 07/11
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ITEM 12 – IPC DEPÓSITOS JUDICIAIS
12.1 Será constituído Subgrupo de Estudos, inicialmente com a seguinte
composição: CNM, GEFIN, IRB, ATRICON, STN (SURIN e SUCON) e PGFN, sob
coordenação da STN.
12.2 Subgrupo terá cronograma definido nos próximos dias
12.3 É necessário fechar essa questão até o final de novembro de 2018, de
forma que as regras sejam consideradas no PAF
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ITEM 13 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA (RELEASES 3 E 4) E PLANO
DE TRABALHO DO CFC
13.1 Contato: tecnica@cfc.org.br
13.2 Aumento do espaço para a discussão das novas normas nas próximas
CTCONF (as novas normas já publicadas serão objeto de discussões nas outras
reuniões). Reportes do Subgrupo de Práticas Contábeis Financeiras.
13.3 Release 5 iniciará em dezembro de 2019: NBC TSP 22 (Divulgação de Partes
Relacionadas); 23 (Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Erros); 24
(Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio); 25 (Evento Subsequente); 26
(Agricultura).
13.4 Primeira minuta da nova norma de custos que irá substituir a NBC T 16.11
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ITEM 9 – EMENTÁRIO DA RECEITA 2020
9.1 A minuta do ER para 2020 deverá ser elaborada até o final de fevereiro de
2019;
9.2 A minuta deverá ser validada pela SOF/MPDG na primeira quinzena de
março de 2019
9.3 Consulta pública a ser disponibilizada até o final de março até abril de 2019
9.4 Votação e aprovação na reunião da CTCONF de maio/2019
9.5 Publicação do novo ER: 1ª quinzena de maio/2019
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ITEM 14 – MCASP 8ª EDIÇÃO
14.1 Consultas públicas em andamento até 01/11
14.2 Capítulos de DCASP e RPPS serão disponibilizados para consulta com
prazo até 16/11
14.3 Votação eletrônica nos dias 29 e 30/11 (objeto de votação: síntese de
alterações)
14.4 Publicação até no início de dezembro de 2018, com vigência a partir do
exercício de 2019
14.5 Vigência do conteúdo até 2021 (com possibilidade de alteração de
estrutura em 2019). Discussão no âmbito do ACT com os TCs sobre
implementação

16

27ª CTCONF:
7 a 10 de maio/2019
(terça a sexta-feira)
ESAF-DF
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 27ª CTCONF (MAIO/2019)
1. Informes e planos de ação dos Grupos de Trabalho do ACT
IRB/ATRICON/STN.
2. Aprovação das alterações de estrutura do MCASP 9ª edição
(vigência: 2020) e e do MDF 11ª edição (vigência: 2021);
3. Apresentação da Portaria de requisitos mínimos publicada e
informes dos GTs do ACT com os Tribunais acerca desse assunto;
4. Apresentação do escopo dos procedimentos contábeis dos RPPS a
ser inserido em futura edição do MCASP.
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 27ª CTCONF (MAIO/2019)
5. Renúncia de receitas: apresentação da evolução das discussões do
Subgrupo de Estudos, outras experiências.
6. IPC de Fonte de Recursos: deliberação e aprovação da nova IPC;
7. Evolução da estratégia de validações e indicadores qualitativos;
8. Discussão das novas NBC TSP já publicadas e das novas releases de
normas;
9. Reporte do Subgrupo de Práticas Contábeis do CFC.
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 27ª CTCONF (MAIO/2019)
5. Apresentação de minuta de nova norma de custos (a substituir a
NBC T 16.11)
6. Experiências e boas práticas locais;
Pontos de pauta sugeridos e que serão avaliados:
- Transferências voluntárias à luz da NBC TSP 01 (Recursos com condição /
restrição)
- Contabilização de saídas bancárias desprovidas de documentação de suporte
- Impactos contábeis e fiscais do parcelamento de contribuições previdenciárias
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(cálculo da DTP e contabilização)

DECLARAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
ESTARÃO DISPONÍVEIS ON-LINE A
PARTIR DE QUARTA-FEIRA (31/10)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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MUITO OBRIGADO POR TER
PARTICIPADO DA 26ª CTCONF!
BOM RETORNO.
cconf@tesouro.gov.br
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