GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GA/NBC TSP – CFC

Data: 21, 22 e 23 de setembro de
2020
Local: Videoconferência –
ferramenta Zoom

Participantes:
1. Idésio da Silva Coelho Júnior
2. Gildenora Batista Dantas Milhomem
3. Leonardo Silveira do Nascimento
4. Antônio Carlos Ferreira Sales Junior
5. Ayres Fernandes da Silva Moura
6. Bruno Pires Dias
7. Felipe Severo Bittencourt
8. Flávio George Rocha
9. Heriberto Henrique Vilela do Nascimento
10. Janilson Antônio da Silva Suzart
11. Lucy Fátima de Assis Freitas
12. Jorge Pinto de Carvalho Júnior
13. Mazerine Henrique Cruz Lima
14. Patrícia Siqueira Varela
15. Renato da Costa Usier
16. Renato Perez Pucci
17. Ricardo Rocha de Azevedo
18. Rosilene Oliveira de Souza
19. Felipe Gonçalves Bastos
20. Manuel Roque dos Santos Filho
21. Janyluce Resende Gama
22. Carlos Frederico Carvalho de Melo
23. Giuliano Cardoso (Convidado/STN) – 22/09
24. Fabio Soares (Convidado/STN) – 22/09
25. Welington Rocha (Convidado/Fipecafi) – dia 22/09

ASSUNTOS DA PAUTA
1.1 Abertura e apresentação de eventuais ajustes na
ata anterior e apresentação da pauta (5min).

1

Abertura, Aprovação da ata da
reunião anterior, apresentação da
pauta e assuntos gerais
Responsável: Coordenação e
Membros do GA/NBC TSP

2

Plano de Fiscalização dos
Profissionais da Contabilidade

1.2 Status de assuntos relevantes ao GA (10min):
1.2.1 Informes sobre trâmite do regimento interno
1.2.2 Reporte sobre os últimos eventos ocorridos
(EGP/SECOFEM, Seminários, Congressos etc.)
1.2.3 Demais assuntos gerais e acompanhamento do
calendário do GA/NBC TSP
Discussão acerca da estratégia a ser adotada referente
ao Plano de Fiscalização.
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Atuantes no Setor Público

Responsável: Jorge Carvalho
Avaliação periódica dos membros do
GA
3

Alinhamento acerca da minuta do modelo de avaliação
dos membros do GA a ser implementada.

Responsável: Janílson Suzart
Workshop de troca de experiências
sobre a implantação das NBCTSP
4

5

Responsáveis: Felipe Bittencourt e
Leonardo Nascimento

A atividade prevê como meta a realização de, pelo,
menos, um workshop por ano. A ideia é discutir o
formato e datas para o evento de 2020.

Estudos de caso de
instrumentos Financeiros
Etapa 1.1 – Apresentação de aspectos gerais acerca
(caso 7 – Empréstimos antigos do
da IPSAS e da primeira minuta da norma
BNH)
(continuação).
Responsável: Felipe Bittencourt
Guias de Implementação das NBC
TSP

6

Apresentação da primeira minuta das guias em formato
de orientação técnica.

Responsável: Lucy Freitas

7

8

Discussão sobre o PLP 295 (Nova Lei Apresentar pontos de discussão acerca dos projetos de
de Finanças) e criação do CGF
lei relativos à Nova Lei de Finanças e à criação do
CGF.
Responsável: Ricardo Rocha

NBC TSP 27 – Informação por
Segmento / IPSAS 18 – Segment
Reporting
Relator: Janilson Suzart

9

Revisores: Bruno Dias/Renato Pucci
NBC TSP 28 – Divulgação de
Informação do Setor Governo Geral/
IPSAS 22 – Disclosure of Information
about the General Government Sector
Relator: Leonardo Nascimento
Revisores: Bruno Dias/Renato Pucci

Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-by-page
review), aprovação prévia da norma pelo GA/NBC TSP
e encaminhamento à Plenária do CFC para aprovação
e posterior publicação (em reunião do GA).

Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-by-page
review), aprovação prévia da norma pelo GA/NBC TSP
e encaminhamento à Plenária do CFC para aprovação
e posterior publicação (em reunião do GA).
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10

NBC TSP de Informação de Custos
(substituição da
NBC T 16.11)
Relatora: Rosilene Souza
NBC TSP 29 – Benefícios Sociais/
IPSAS 42 – Social Benefits

11

Relator: Felipe Bittencourt

Etapa – Discussão sobre nova minuta de norma

Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-by-page
review), aprovação prévia da norma pelo GA/NBC TSP
e encaminhamento à Plenária do CFC para aprovação
e posterior publicação (em reunião do GA).

Revisores: Leonardo/Janilson

Exposure Drafts 70, 71 e 72 do
IPSASB
12

Relator ED 70: Ricardo
Relator ED 71: Bruno Dias

Estabelecer a estratégia e definir posicionamentos
técnicos sobre os EDs 70, 71 e 72 do IPSASB (data
limite para resposta: 1º/11/2020).

Relator ED 72: Janilson
Reporte dos trabalhos do IPSASB
13
Responsável: Patrícia Varela

14

Acompanhamento dos Plano
Estratégico e Encaminhamentos
do Projeto de Convergência
Responsável: Renato Pucci

Apresentação das discussões, aprovações, status dos
projetos e encaminhamentos das últimas reuniões do
IPSASB.
Acompanhamento e relato dos responsáveis sobre os
projetos e atividades que não foram pautados na
reunião.
Apresentação dos prazos para os relatores das NBC
TSP.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES
1. Abertura, Aprovação da ata da reunião anterior, apresentação da pauta e
assuntos gerais
A Sra. Gildenora fez a abertura dando boas vindas a todos, em especial ao Sr. Antonio
Carlos, ressaltando que ele faz parte do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
Conselheiro do CFC lotado na Câmara Técnica e pessoa de muita confiança do Vicepresidente, Idésio.
Houve aprovação da Ata da reunião anterior com um pequeno ajuste sugerido pela Sra.
Lucy.
O Sr. Renato Pucci questionou sobre o Regimento Interno (RI) e Sr. Felipe Bastos
informou que a reunião da câmara técnica do CFC ocorrerá no dia 22/09 e esse item
está pautado para discussão. A Sra. Gildenora ressaltou a importância do RI e solicitou
que os Srs. Leonardo, Antonio Carlos e Felipe Bastos lembrem durante a reunião a
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relevância do tema.
A Sra. Gildenora falou do sucesso da SECOFEM online. O Sr. Pucci agradeceu o apoio
do CFC, destacou que o desafio foi grande, mas que os feedbacks foram positivos. A
Sra. Gildenora apresentou sua satisfação ao observar o número crescente de
visualizações nos vídeos do YouTube. A Sra. Lucy e o Senhor Felipe agradeceram ao
CFC e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A Sra. Gildenora sugeriu que a próxima
SECOFEM poderia ocorrer no primeiro trimestre de 2021 e que esse formato veio para
ficar. Por fim, ressaltou que no próximo mês ocorrerá a CTCONF.
No item de demais assuntos gerais, o Sr. Ricardo Rocha fez o questionamento sobre a
atualização do portal do CFC em relação ao GA. O Sr. Felipe Bastos informou que em
função do ataque de hackers sofrido pelo portal, alguns itens ainda serão atualizados. A
Sra. Gildenora questionou qual seria o prazo, e o Sr. Felipe Bastos informou que até a
próxima reunião do GA o site estaria atualizado. O assunto será pautado na próxima
reunião, em outubro.

2. Plano de Fiscalização dos Profissionais da Contabilidade Atuantes no Setor
Público
O Sr. Jorge iniciou a apresentação do tema e informou que recebeu contribuições do Sr.
Idésio. O Sr. Jorge informou que inicialmente será feita uma proposta de plano de
fiscalização para entes públicos pelo GA, informou, ainda, que deve ser feita uma matriz
de risco. A Sra. Gildenora registrou qual o objetivo da proposta de fiscalização dos
profissionais da contabilidade atuantes na da União, nos estados, DF e nos municípios,
objeto do Acordo de Cooperação Técnica entre o CFC e a STN. O Sr. Jorge
compartilhou que fez uma reunião virtual com a VP de fiscalização do CFC. Por fim, o Sr.
Idésio concluiu que a proposta de fiscalizar o profissional de contabilidade é uma
alternativa importante. A Sra. Gildenora apresentou seu posicionamento, manifestou sua
dúvida se as ações contidas na proposta do Plano de Fiscalização poderiam ser
confundidas com as competências dos órgãos de controle no exame e análise das
prestações de contas dos gestores públicos, e solicitou vistas ao tema até a próxima
reunião.
3.

Avaliação periódica dos membros do GA

O Sr. Janílson apresentou os principais pontos da avaliação, demonstrou ainda que
consiste em avalição técnica e comportamental, apresentou ainda as métricas. A Sra.
Gildenora elogiou e agradeceu o excelente trabalho apresentado. O Sr. Leonardo
sugeriu a autoavaliação e a possibilidade do feedback individual da coordenação. A Sra.
Patrícia sugeriu incluir elemento de qualidade, como a mensuração da complexidade das
normas nas métricas. O Sr. Felipe Bastos informou que deve incluir esse tópico no
comitê gestor de TI do CFC.
4.

Workshop de troca de experiências sobre a implantação das NBCTSP
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O Sr. Leonardo apresentou o tema e informou que está previsto para os dias 17 e 18 de
novembro, e que o público-alvo são profissionais que estão diretamente envolvidos, mas
tinha a dúvida se seria apenas para convidados ou aberto ao público. O Sr. Jorge
apresentou o entendimento de que deveria ser direcionado aos contadores gerais e aos
seus indicados. A Sra. Lucy acha que o contador poderia indicar mais 4 (quatro)
pessoas. Após os debates, o Sr. Leonardo concluiu que a melhor forma seria por convite,
com inscrições; informou ainda que ocorrerá pelo zoom e pelo Youtube, ressaltando que
pelo zoom será para 100 (cem) convidados. O Sr. Idésio sugeriu que o evento seja
pontuado. A Sra. Gildenora aconselhou que as sugestões quanto ao tema devem ser
encaminhadas ao Srs. Leonardo e Felipe e que, posteriormente, sejam apresentados os
resultados com as contribuições.
5. Estudos de caso de instrumentos Financeiros (caso 7 – Empréstimos antigos
do BNH)
O Sr. Felipe Bittencourt iniciou a apresentação do tema informando que o objetivo foi
trazer casos práticos de Instrumentos financeiros. Registrou que a Sra. Lucy, o Sr. Flávio
e o Sr. Jorge já haviam apresentado ao GA outros casos relativos ao tema, citando como
exemplo o já extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) e por isso resolveu trazer ao
grupo o caso do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul (IPERGS). Apresentou o
cenário e o tratamento dado às dívidas, inclusive a venda dos títulos. Discorreu sobre o
FCVS e sobre o fluxo de empréstimos ocorridos no âmbito do BNH e IPE PREV e o atual
fluxo. Apresentou também, os valores e os atuais registros na contabilidade. Ao final, os
integrantes do grupo que estão participando do curso de instrumentos financeiros,
ministrado pelo FIPECAFI, tiveram oportunidade de interagir sobre os módulos,
dificuldades e percepções.
6. Guias de implementação das NBC TSP
Foi apresentado pela Sra. Lucy, que informou que pode trazer uma minuta de ITSP,
porém solicitou ajuda dos demais membros. Informou, ainda, que existe uma minuta
disponível no Drive do GA. Foi questionado o que seria taxa de serviços, serviço
compulsório. Então foi discutido qual seria a melhor alternativa, uma Instrução Técnica
(IT) ou Orientação Técnica (OT). O Sr. Idésio apresentou as diferenças entre IT e OT e
concluiu que nesse caso acredita que poderia ser uma Orientação Técnica. Todavia o
GA pode se valer dos dois instrumentos para submeter à Câmara Técnica do CFC. O
Grupo sugeriu que seja qual for o instrumento que contenha a sigla SP. Passou-se à
escolha do tema, o qual foi realizado por meio de uma enquete, respondida pelos
integrantes do GA, sendo o assunto mais foi pontuado e será o primeiro tema a ser
trabalhado - Provisões. A Sra. Lucy informou que irá apresentar a minuta na próxima
reunião.
7. Discussão sobre o PLP 295 (Nova Lei de Finanças) e criação do CGF
O tema foi apresentado pelo Sr. Ricardo Rocha. O Sr. Jorge, o Sr. Mazerine e o Sr.
Renato Pucci comentaram o tema. A Sra. Gildenora pediu a contribuição de todos, pois
poderão ser levadas à discussão com a Casa Civil. Por fim, a Sra. Gildenora solicitou
que as contribuições sejam encaminhadas ao Sr. Ricardo. Pediu ainda que o Sr. Ricardo
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traga na próxima reunião o consolidado dessas contribuições. O Sr. Ricardo concluiu
dizendo que não trouxe a apresentação do CGF, mas que trará na próxima reunião.
Haverá ponto de controle em todas as reuniões.
8. NBC TSP 27 – Informação por Segmento / IPSAS 18 – Segment Reporting
O Sr. Janílson conduziu a apresentação da norma página a página com a avaliação
pormenorizada. Após a votação ocorrida no 3º dia de reunião, a vigência da norma ficou
para 2022.
9. NBC TSP 28 – Divulgação de Informação do Setor Governo Geral/
of Information about the General Government Sector

Disclosure

Inicialmente, o item de pauta foi transferido para o 3º dia de reunião, em decorrência do
avançar da hora. O Sr. Renato apresentou a norma, pois os Srs. Leonardo e Bruno
estavam com problemas técnicos. A norma não continha pontos polêmicos e não houve
intervenção com objetivo de alterar itens da norma. Ao final houve votação para definição
das vigências das normas discutidas, e por unanimidade houve a alteração da vigência
da NBC TSP 28 para 2022.
10. NBC TSP de Informação de Custos (substituição da NBC T 16.11)
A Sra. Rosilene conduziu a apresentação, agradeceu ao grupo as respostas dos
questionários. A Sra. Rosilene compartilhou a apresentação do tema com o Sr. Giuliano
Cardoso, (convidado/STN). O Professor Wellington Rocha (convidado/Fipecafi) também
fez considerações em relação ao tema. A Sra. Rosilene informou que na próxima reunião
trará uma minuta com foco no texto da norma.
11. NBC TSP 29 – Benefícios Sociais/ IPSAS 42 – Social Benefits
O Sr. Felipe Bittencourt apresentou item a item da norma. Em decorrência da vigência da
norma internacional (2023), a vigência da NBC TSP 29 será a partir de 2024. Foi
informado que essa norma vai ser a primeira norma convergida trazendo referências no
corpo aos application guidance.
12. Exposure Drafts 70, 71 e 72 do IPSASB (Relator ED 70: Ricardo; Relator ED 71:
Bruno Dias; Relator ED 72: Janílson)
O Sr. Ricardo realizou a apresentação do ED 70, o Sr. Bruno Dias do ED 71 e o Sr.
Janílson do ED 72. Em função do grande volume de informação, ficou acertado uma
reunião extraordinária para tratar dos ED. Foi definido que ocorrerá no dia 15 de outubro
de 2020. A Sra. Gildenora sugeriu a incorporação de exemplos e o prazo para envio ao
grupo será 2 de outubro de 2020.
13. Reporte dos trabalhos do IPSASB
A Sra. Patrícia apresentou que os trabalhos estão intensos e complexos e na última
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reunião foi apresentado as prorrogações de prazos, o andamento das IPSAS 41,42 e 36.
Fez um breve relato sobre os custos de empréstimos, emissão de EDs, início da vigência
dos instrumentos financeiros com impactos na IPSAS 41. Por fim, comentou sobre a
emissão do ED 79, e concluiu informando que a próxima reunião do IPSASB ocorrerá em
outubro.
14. Acompanhamento do Plano Estratégico e Encaminhamentos do Projeto de
Convergência
O Sr. Renato Pucci apresentou o andamento do Plano Estratégico 2019 - 2023. A data
da reunião de dezembro foi alterada para os dias 2 a 4. A Sra. Patrícia solicitou a
substituição na relatoria da NBC TSP 31, pois estava com muitas demandas. Foi definido
que o Sr. Janílson será o Relator e o Srs. Ayres e Ricardo Rocha serão os revisores. As
normas da release 7 terão como base no Handbook 2019. O prazo p/ elaboração da M1
e submissão aos revisores pelo relator foi alterada do dia 28 de setembro de 2020 para 5
de outubro de 2020.

ASSINATURAS
Idésio Coelho da Silva Júnior
Gildenora Batista Dantas Milhomem
Leonardo Silveira do Nascimento
Ayres Fernandes da Silva Moura
Antônio Carlos Ferreira Sales Junior
Bruno Pires Dias
Felipe Severo Bittencourt
Flávio George Rocha
Heriberto Henrique Vilela do Nascimento
Janilson Antônio da Silva Suzart
Janyluce Resende Gama
Jorge Pinto de Carvalho Júnior
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Patrícia Siqueira Varela
Renato da Costa Usier
Renato Perez Pucci
Ricardo Rocha de Azevedo
Rosilene Oliveira de Souza
Felipe Gonçalves Bastos
Carlos Frederico Carvalho de Melo

