Resumo dos Encaminhamentos da
25ª CTCONF (maio/2018)
e
Pré-pauta da 26ª reunião
(outubro/2018)

ITEM 1 – ABERTURA E INFORMES

1.1 ACT IRB/ATRICON/STN/Tribunais – 1ª reunião do Comitê Gestor
em 14/05; definição dos GTs até o final de junho.

1.2 MDF 9ª edição – Contribuições de última hora até o final da
próxima semana; publicação pretendida até o final de maio.
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EXTRAPAUTA – NT Registros contábeis referentes a transações sem
efetivo fluxo de caixa.

E1. Os membros poderão enviar contribuições para as questões a
serem abordadas na NT até o final de maio;
E2. A Coordenação da CTCONF irá consolidar as sugestões e submeter
à votação eletrônica dos membros para a decisão de ordem de
prioridade;
E3. Nova versão da NT deverá ser elaborada até o final de junho e
submetida aos membros para contribuições finais e publicação.
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ITEM 2 – REQUISITOS MÍNIMOS (Portaria)
2.1 Tentativa de publicação das alterações do Decreto nº 7.185/2010
até o final de maio (a depender das gestões junto à Presidência da
República);

2.2 Contribuições sobre a minuta de nova Portaria serão recebidas
até 30/06 (cconf@tesouro.gov.br) ; nova versão será submetida para
consulta pública até 31/08; publicação da nova Portaria pretendida
até 30/09.
2.3 Apresentação da nova legislação e do andamento do ACT com os
Tribunais na 26ª CTCONF (out/2018).
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ITEM 3 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DOS RPPS

3.1 1ª versão da IPC será debatida na 26ª CTCONF (out/2018);
definição do escopo das alterações a serem incorporadas ao MCASP, a
serem validadas e votadas na 26ª CTCONF (out/2018).
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ITEM 4 – MSC E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 Serão recebidas contribuições dos membros acerca do rol das
informações complementares para 2019 até o dia 21/05;
4.2 O rol das informações complementares será publicado até o final
do mês de maio e a Portaria do Siconfi para 2019 e seus respectivos
Anexos deve ser publicada até 31/07 (data pretendida);
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ITEM 5 – EMENTÁRIO DE NATUREZA DA RECEITA

5.1 ENR 2019 – Para 2019, o ementário será publicado com alterações
no “tipo”; serão recebidas contribuições até 21/05; publicação
juntamente com o PCASP 2019 (final de maio);

5.2 Estratégia para PLDO/PLOA/Execução de 2020 – Serão efetuadas
alterações na lógica do dígito 8 com a abertura do 5º e 6º dígitos nos
classificadores 50 a 98, de modo a contemplar as necessidades dos
entes da Federação.
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ITEM 6 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS
6.1 Votação das alterações em relação ao demonstrativo:
24 (a favor)
0 (contra)
2 (abstenções)
5 (ausências)

Resultado: APROVADO PARA INSERÇÃO NO MDF 9ª edição (vigência a
partir do exercício de 2019).
Alteração: acompanhamento da execução dos restos a pagar não
processados inscritos com disponibilidade de caixa, de forma que
passe a controlar também a execução dos restos a pagar processados. 8

ITEM 7 – EXPERIÊNCIAS – MSC E PIPCP DA UNIÃO

Contato: ccont@tesouro.gov.br
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ITEM 8 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL
8.1 Votação das alterações em relação ao demonstrativo (com base no pedido
de reconsideração de 1/3 dos membros – art. 4º do RI, relatado pelo GEFIN):
11 (a favor)
13 (contra)
2 (abstenções)
5 (ausências) – CGU, CNJ, ABRACOM, CONACI, municípios
Resultado: Pedido de Reconsideração NÃO APROVADO para o MDF 9ª ed.
(vigência a partir do exercício de 2019).
Pedido de reconsideração interposto não acatado pela CTCONF: Exclusão das
despesas das Organizações Sociais (OS) na despesa total com pessoal para fins
dos limites estabelecidos na LRF (pedido de reconsideração interposto por 1/3
dos membros na 24ª CTCONF e relatado pelo GEFIN).
Quadro adicional proposto pela Coordenação da CTCONF para evidenciar os
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gastos das OS: retirado de pauta (não será levado para o MDF 9ª edição)

ITEM 9 – VERIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
E FISCAIS

9.1 Será apresentada uma nova proposta de validações e indicadores
qualitativos das informações contábeis e fiscais na 26ª CTCONF
(out/2018) para entrarem em vigor em 2019.
9.2 Estamos à disposição para sugestões: cconf@tesouro.gov.br
Premissas: transparência, alinhamento com a estratégia da MSC,
gradualismo, disponibilização em meio de amplo acesso
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ITEM 10 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA (RELEASE 4) E PLANO DE
TRABALHO DO CFC

10.1 Contato: tecnica@cfc.org.br
10.2 Participe da audiência pública da release 4 (previsão: junho a
agosto/2018). Link: http://cfc.org.br/tecnica/audiencia-publica/

10.3 Contato para a audiência pública: ap.nbc@cfc.org.br
10.4 Aumento do espaço para a discussão das novas normas nas
próximas CTCONF (vide encaminhamentos gerais)
12

ITEM 11 – PCASP 2019 e MCASP 8ª edição
11.1 As alterações propostas para o PCASP 2019 e PCASP estendido serão
aprovadas por votação eletrônica em 23/05, sendo que as últimas sugestões
deverão ser apresentadas até o dia 21/05 (Vide síntese de alterações
disponibilizada como material). Portaria publicada até o final de maio.
11.2 As alterações resultantes do Subgrupo do PCASP serão incorporadas no
PCASP 2020 e PCASP Estendido 2020.
11.3 Alterações para o MCASP 8ª edição a ser aprovado na 26ª CTCONF; análise
de uma possível edição extra do MCASP (9ª edição em 2019 para vigência a
partir de 2020) com a nova estrutura proposta, sem alteração de conteúdo
(somente estrutura) – a aprovação da nova estrutura será submetida à CTCONF.
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ITEM 12 – NOVAS INTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
12.1 Cessão de Direitos Creditórios: A IPC será publicada até o final
de maio (não foi submetida à votação conforme informado na ata da
24ª reunião da CTCONF).

12.2 Cessão de Bens: A IPC será publicada até o final de maio (não foi
submetida à votação conforme informado na ata da 24ª reunião da
CTCONF).
12.3 Depósitos Judiciais: Será apresentada uma nova proposta de IPC
na 26ª CTCONF (out/2018). Tendo em vista as mudanças na legislação,
será levada à votação na próxima reunião.
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ENCAMINHAMENTOS GERAIS
a) Diagnóstico e análise de uma possível e necessária padronização do PCASP
Estendido e conversão no PCASP Federação, NRs, NDs, Fontes, no âmbito
da Federação, de modo a reduzir a necessidade dos “de-para” –
apresentação de uma proposta de projeto na 26ª reunião (outubro) após
discussão com o Governo Federal e no âmbito do ACT dos Tribunais;
b) Aumentar a reunião da CTCONF em um dia para dedica-lo à discussão das
novas NBC TSP que serão incorporadas no MCASP. Fazer apresentação
acerca da aplicação prática das novas normas, bem como um
acompanhamento do Plano de Trabalho de convergência do CFC.
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26ª CTCONF:

22 a 25 de outubro/2018
(segunda a quinta-feira)
ESAF-DF
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 26ª CTCONF (OUTUBRO)
1. Nota Técnica de registros contábeis referentes a transações sem
efetivo fluxo de caixa (para conhecimento);
2. Aprovação das alterações do MCASP 8ª edição e aprovação de
nova estrutura para a 9ª edição (sem alteração de conteúdo);

3. Apresentação da legislação de requisitos mínimos e informes dos
GTs do ACT com os Tribunais acerca desse assunto;
4. Apresentação do escopo dos procedimentos contábeis dos RPPS
no MCASP 8ª edição e apresentação de minuta de IPC;
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 26ª CTCONF (OUTUBRO)
5. Compartilhamento do planejamento e informes de cada Grupo de
Trabalho constituído no âmbito do ACT
IRB/ATRICON/STN/Tribunais;

6. Avaliação de proposta de reformulação do MDF;
7. Reformulação do Anexo de Riscos Fiscais – ARF para a 10ª edição do
MDF;
8. Matriz de Saldos Contábeis – MSC: diagnóstico, alinhamento para
2019, validações para 2019 etc
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 26ª CTCONF (OUTUBRO)
9. Ranqueamento dos entes da Federação em relação aos indicadores
qualitativos da gestão contábil e informações contábeis e fiscais;
10.Experiências e boas práticas locais;
11.Processo de convergência das NBC TSP. Andamento do Plano de
Trabalho e apresentação das normas convergidas e incorporadas no
MCASP 8ª edição;

12.Propostas de novas IPC a serem desenvolvidas: serão colhidas
sugestões dos membros até a reunião (ex.: FR, etc)
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ALGUNS PONTOS PRÉ-PAUTADOS DA 26ª CTCONF (OUTUBRO)
13. Nova versão da IPC de depósitos judiciais para discussão e
deliberação;
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MUITO OBRIGADO POR TER
PARTICIPADO DA 25ª CTCONF!

BOM RETORNO.
cconf@tesouro.gov.br
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