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Em 07 de dezembro de 2021, às nove horas e quarenta minutos, foi iniciada 1 
a trecentésima primeira reunião ordinária da Câmara Técnica que contou 2 
com as participações dos Conselheiros: Aloísio Rodrigues da Silva, Ângela 3 
Andrade Dantas Mendonça, Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior e Joaquim 4 
Carlos Monteiro de Carvalho. Os Conselheiros Idésio da Silva Coelho 5 
Júnior, Antônio de Pádua Soares Pelicarpo, Leonardo da Silveira do 6 
Nascimento, Silva Mara Leite Cavalcante e Ticiane Lima dos Santos 7 
justificaram suas ausências. ORDEM DO DIA: 1. Introdução:  O 8 
conselheiro Aloísio Rodrigues da Silva presidiu a reunião e a iniciou 9 
agradecendo a participação de todos. 2. Grupo Assessor da 10 
Contabilidade Pública: 2.1. Regimento Interno.  O Sr Felipe Bastos 11 
informou do trabalho de elaboração do Regimento Interno do Comitê 12 
Permanente CP CASP, que será feito um cotejamento com a Resolução 13 
CFC n.º 1.638/21. O Conselheiro Antônio Carlos sugeriu o cotejamento 14 
também com o Regimento Interno do CFC. 2.2 Plano de Fiscalização.  15 
Felipe Bastos, coordenador técnico do Conselho Federal de Contabilidade, 16 
informa as dificuldades encontradas no momento da atualização do plano 17 
de fiscalização, em especial no que diz respeito a fiscalizar pequenas 18 
prefeituras no território nacional, e alerta que distorções presentes nas 19 
demonstrações contábeis dos municípios podem alterar o balanço da 20 
União. 2.3 SBCASP.  O Conselheiro Antônio Carlos Sales registrou aos 21 
demais a grande representatividade da participação do CFC no Seminário 22 
Internacional de Custos Aplicados ao Setor Público e ressaltou a magnitude 23 
do evento. 3. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  O Sr. Felipe 24 
Bastos informou aos demais que o CPC está alinhado à emissão das 25 
normas internacionais, bem como tem apresentado contribuições às 26 
minutas de normas dispostas por órgãos internacionais. Além disso, Felipe 27 
informou aos participantes os novos projetos e iniciativas do CPC. 4. 28 
Contabilidade para Entidades Desportivas.  No último mês o grupo não 29 
apresentou atividades, pois ainda se encontra em processo de discussão 30 
sobre ativos intangíveis na contabilidade de entidades desportivas. A 31 
Conselheira Ângela Dantas sugeriu que o grupo convide o Comitê Olímpico 32 
Brasileiro (COB) nas discussões sobre a matéria, indique membro para  o 33 
grupo e informou que enviará o contato do Comitê ao Sr. Felipe Bastos. 5. 34 
Circuitos Técnicos.  No último mês houve uma única edição do evento, a 35 
qual tratou sobre Relato Integrado, com participação do Sr José Luiz 36 
Lizcano, diretor da AECA, na Espanha, e da María Angélica Farfán Lievano, 37 
Membro da Comissão Técnica de Pesquisa Contábil da AIC. Conselheiro 38 
Aloísio destacou a importância da aplicação do Relatório Integrado também 39 
em pequenas e médias empresas. Até o momento foram realizadas 17 40 
(dezessete) edições do evento, tendo como meta a realização de 20 (vinte) 41 
edições até o final do ano de 2021. 6. Digitalização das Obrigações 42 
Assessórias. A conselheira Ângela Dantas informou que um dos principais 43 
temas que estiveram presentes nas tratativas recentes junto à Receita 44 
Federal do Brasil (RFB) foi a dificuldade enfrentada pelos profissionais da 45 
contabilidade com a inclusão do módulo sobre Saúde e Segurança no 46 
Trabalho (SST) no sistema eSocial. Segundo a Conselheira, o profissional 47 
da contabilidade não possui competência para o preenchimento de tal 48 
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módulo, todavia, da forma em que o sistema está disposto, em especial 49 
para empresas de pequeno porte, o preenchimento acaba adentrando as 50 
obrigações do profissional da contabilidade. Em tratativas mais recentes, o 51 
Ministério da Economia (ME) decidiu que, em empresas pequenas (até 10 52 
funcionários), que não apresentem riscos ambientais de SST, o próprio 53 
empregador irá preencher o módulo sobre o tema e autodeclarar sua 54 
responsabilidade sobre a inexistência de riscos aos colaboradores. A ideia 55 
é que o módulo seja exigido para preenchimento de empresas maiores, as 56 
quais deverão contar com o auxílio de profissionais especializados em SST. 57 
Além do módulo de SST, outro problema enfrentado pelos profissionais da 58 
contabilidade é o acesso ao portal e-CAC, uma vez que a RFB tem 59 
bloqueado o acesso de robôs ao sistema (500 acessos por segundo) e 60 
inviabilizado o acesso simultâneo de sistemas de grandes escritórios. O 61 
CFC, em conjunto à RFB e ao Serpro, segue em tratativas constantes a fim 62 
de minimizar tais instabilidades. 6. International Federation of 63 
Accountants (IFAC).  O Sr. Felipe Bastos informou aos demais 64 
participantes o interesse do CFC em manifestar sua contribuição a uma 65 
audiência pública aberta pela IFAC, acerca de minuta de norma de auditoria 66 
para entidades menos complexas (Less Complex Entities, em inglês). 67 
Informou da participação em mesa redonda de países da América Latina 68 
promovido pela IFAC em conjunto com a Associação Interamericana de 69 
Contabilidade (AIC). Participaram: Conselheiro Antônio de Pádua, Felipe 70 
Bastos, André Augusto e Adriano Thomé. A principal discussão é o escopo 71 
de aplicação dessa proposta de norma, se será aplicável a grupos. Outro 72 
ponto é se poderá ser aplicada no Brasil em Sociedades de Grande Porte. 73 
7. Assuntos Gerais.  O Conselheiro Aloísio relatou a participação na 74 
Conferência Interamericana de Contabilidade. Foi destacado o painel de 75 
inovações nos CRCs. O Conselheiro Joaquim Monteiro destacou a 76 
necessidade dos CRCs atuarem em conjunto para otimizar os recursos. No 77 
dia 8 de dezembro, os Conselheiros participaram da Reunião de 78 
Presidentes dos CRCs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 79 
às 16h, no dia sete de dezembro de 2021. A presente ata foi lavrada por 80 
mim, Felipe G. Bastos, e, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 81 
participantes via Sei. 82 
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