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ASSUNTOS DA PAUTA 

1 

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

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

1.2 Status de assuntos relevantes ao GA (25min): 

1.2.1 Feedback do I Workshop CASP. 

1.2.2 Demais assuntos gerais e acompanhamento do 

calendário do GA/NBC TSP. 

2 

Proposta de calendário da segunda 

fase do Projeto de Convergência  

Responsáveis: 

Leonardo e Renato Pucci 

 

Apresentação da proposta de calendário da segunda 

fase do projeto de convergência. 

 

3 Discussão sobre os Projetos de Lei – Apresentação e definição da proposta final do GA a ser 
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CGF e PLP 295 

Responsável: Ricardo Rocha 

submetida ao CFC. 

4 

Proposta de Relatório Final de 

Consulta Pública 

Responsável: Renato Pucci 

Apresentação de proposta de relatório final como 

resultado da consulta pública das normas. 

5 

Respostas às consultas do IPSASB – 
ED 76 e 77 
 
Responsáveis: Leonardo, Jorge e 
Rosilene  

Apresentação das questões relacionadas aos 
EDs 76 e 77 – Estrutura Conceitual e 
Mensuração pelos responsáveis. 

6 

Respostas às consultas do IPSASB – 

ED 78 - Imobilizado 

Responsáveis: Ricardo Rocha, 

Manuel e Felipe 

 
Apresentação das questões relacionadas ao ED 
78 – Imobilizado pelos responsáveis. 

7 

Respostas às consultas do IPSASB – 
ED 79 – Ativos Não-Circulantes 
Mantidos para Vendas 
 
Responsáveis: Janyluce e Flavio  

Apresentação das questões relacionadas ao ED 79 – 

Ativos Não Circulantes Mantidos para Vendas pelos 

responsáveis. 

8 
Guias de Implementação das NBC 
TSP 
Responsável: Lucy Freitas  

Apresentação da versão atualizada da minuta da 

primeira guia em formato de orientação técnica. 

9 

Projeto de avaliação periódica dos 
membros do GA 
 
Responsável: Janilson Suzart 

Apresentação da metodologia de avaliação periódica 

dos membros do GA, com objetivo de definir a proposta 

final a ser submetida ao CFC. 

10 

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

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. 
 
O Sr. Idésio deu início à reunião destacando o evento da AIC em que o Sr. Heriberto 
e o Sr. Leonardo também participarão. Ressaltou o processo da mudança de grupo 
assessor para comitê. Informou que o Conselho Diretor pediu mais detalhes do 
projeto e por isso ainda está em análise. A Sra. Gildenora se colocou à disposição 
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para elucidar quaisquer dúvidas do Conselho Diretor, se for o caso. A Sra. Gildenora 
colocou a ata anterior em aprovação e foi aprovada. A Sra. Gildenora abriu o tema 
do workshop. O Sr. Leonardo e o Sr. Renato Pucci destacaram os retornos 
recebidos. O Sr. Felipe Bittencourt destacou a recepção das experiências dos 
municípios. O Sr. Ricardo destacou a importância da participação do município 
pequeno, destacou também que as informações coletadas durante o workshop 
poderiam fazer parte de um relatório para estudo do grupo. A Sra. Gildenora 
destacou que ficou bastante satisfeita com os resultados. A Sra. Rosilene 
parabenizou pelo desempenho do Workshop, agradeceu também o espaço para 
falar sobre a norma de custos. Destacou que foi convidada para participar de alguns 
eventos em função da Norma de custos por ser da STN e membro do GA. 
Compartilhou ainda, alguns eventos que participou e irá participar. O Sr. Renato 
Pucci passou a palavra para o Sr. Jorge Carvalho, pois tem feito eventos para 
compartilhar de forma simples alguns temas sobre as normas de contabilidade 
pública. O Sr. Jorge compartilhou as experiências fruto dessa tentativa de exposição 
de forma simples das normas complexas. 

2. Apresentação da proposta de calendário da segunda fase do projeto de 
convergência. 
 
O Sr. Renato Pucci deu início ao tema e passou a palavra para o Sr. Leonardo que 
contextualizou o projeto de convergência das IPSAS às NBC TSP. Destacou que a 
revisão das normas é crucial e que será um trabalho bastante trabalhoso, mas que 
será um trabalho de realinhamento importante. O Sr. Renato Pucci compartilhou a 
proposta do plano de trabalho do projeto de convergência, apresentou ainda o 
projeto inicial e sua referida atualização. O Sr. Jorge acrescentou que gostou muito 
da proposta. O Sr. Leonardo sugeriu que os futuros relatores sejam escolhidos nesse 
momento para que seja possível avaliar a revisão com mais tranquilidade. O Sr. 
Renato Pucci franqueou a palavra e o Sr. Jorge manifestou interesse pela NBC TSP 
01. 

3. Apresentação e definição da proposta final do GA a ser submetida ao CFC. 

O Sr. Ricardo passou aos principais itens do PLP 295 e destacou as sugestões ao 

art. 58. O Sr. Renato Pucci chamou a atenção para o item VI do artigo, pois trata do 

desempenho consolidado. O Sr. Mazerine considerou que essa expressão 

“desempenho consolidado” pode gerar confusão. A Sra. Janyluce, também chamou a 

atenção a essa expressão na norma. O Sr. Ricardo comentou sua percepção sobre 

desempenho e apresentou um ajuste ao item com inclusão do termo perspectiva 

patrimonial. O Sr. Ricardo sugeriu alteração no item V, alterando o termo 

padronização por consistência e o item passaria a ser assim descrito: Consistência 

de políticas contábeis entre os entes e entre os órgãos públicos. A Sra. Janyluce 

sugeriu a retirada do item; o Sr. Ricardo entende que o item pode ser retirado, uma 

vez que não houve consenso. O Sr. Mazerine sugeriu alteração no paragrafo primeiro 

do art. 58, para dar mais ênfase. O Sr. Ricardo apresentou sua sugestão ao item IV 

do art. 59. O Sr. Ricardo passou ao paragrafo primeiro do art. 61 e sugeriu a não 

alteração, mas explicar o que são órgãos e entidades do setor público, então passou 
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a detalhar o item XXI, que descreve e detalha órgãos e entidades do setor público. O 

Sr. Ricardo passou ao art. 62, paragrafo terceiro. Sugeriu também a inclusão do item 

III do art. 73, com a intenção de se verificar o cumprimento do paragrafo primeiro do 

art. 51 da Lei Complementar 101/2000, pois tem a intenção de apreciar as contas 

anualmente. O Sr. Ricardo Pucci sugeriu que o texto desse artigo seja melhor 

trabalhado para encaminhar à câmara técnica do CFC e sugeriu ainda a confecção 

de um relatório de contextualização para fins de entendimento das sugestões à 

Câmara do CFC. 

4. Apresentação de proposta de relatório final como resultado da consulta pública 

das normas 

A Sr. Renato Pucci fez a apresentação do tema destacando que contou com a 

participação do Sr. Janilson, pois anteriormente essa atividade era executada por ele. 

Comentou ainda, que o relatório das normas que ainda não foram publicadas deve 

ser publicado e passou a apresentar o modelo. Destacou a sugestão do corpo do 

modelo em 3 (três) grandes grupos: introdução, resumo e análise das sugestões 

recebidas e as considerações finais. A Sra. Janyluce fez suas considerações 

apresentando a experiência nos casos de audiências públicas do CPC. O Sr. Renato 

Pucci apresentou suas considerações sobre os apontamentos da Sra. Janyluce e 

destacou que o processo de compartilhamento e a transparência das constituições 

seja o foco do trabalho. O Sr. Renato se comprometeu em refazer a minuta com as 

contribuições que serão disponibilizadas no Drive do GA.  

5. Apresentação das questões relacionadas aos EDs 76 e 77 – Estrutural 
Conceitual e Mensuração. 
 
O Item foi retirado de pauta a pedido dos responsáveis, pois não foi possível evoluir 
significativamente nas discussões em função das agendas dos envolvidos.  

6. Apresentação das questões relacionadas ao ED 78 - imobilizado 
 
O Sr. Ricardo Azevedo informou que é bem extensa e que deve ser bem avaliada, 
informou que são 7 (sete) perguntas. Informou que não há uma apresentação formal, 
porém apresentou o ED 78 e as suas dúvidas e avalições e contou com as 
contribuições da Sra. Patrícia e do Sr. Jorge quanto a linha de entendimento na sua 
elaboração e apresentaram também suas considerações. O Sr. Ricardo apresentou 
os 7 (sete) questionamentos realizados no Consultation paper - ED 78 e apresentou 
as suas minutas de respostas a eles. O Sr. Janilson, o Sr. Felipe e a Sra. Patrícia 
apresentaram algumas considerações às respostas elaboradas pelo Sr. Ricardo. O 
Sr. Ricardo se comprometeu em realizar alguns ajustes juntamente com o Sr. Manuel 
e Sr. Felipe para a próxima discussão do tema. 

7. Apresentação das questões relacionadas ao ED 79 Ativo não Circulante 

mantidos para Vendas. 

 

O Sr. Flávio fez um preâmbulo comparando o ED 79 com a IFRS 05. Houve sugestão 
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de alterações de texto, destacou a prazo para contribuição que é até 25 de outubro 
de 2021. Apresentou o item 52 da norma como o principal item para discussão.  “uma 
entidade divulgará nas notas, o valor justo do ativo não circulante (ou grupo de 
ativos) classificado como mantido para venda quando esse ativo não circulante (ou 
grupo de ativos) for mensurado a um valor contábil materialmente menor do que o 
valor justo.” A Sra. Janyluce apresentou suas considerações quanto o que seria 
materialmente menor nesse ED. A Sra. Patrícia comentou sobre o valor justo e 
avaliação do valor contábil. O Sr. Flávio comentou como normalmente ocorre o 
procedimento de leilão. O Sr. Jorge complementou sobre o procedimento de Leilão, 
destacando que não há espaço para venda de imóvel abaixo da avaliação. O Sr. 
Janilson reforçou a posição do Sr. Jorge, quanto sua obrigatoriedade. O Sr. Flávio 
apresentou também o item 13 para a discussão, que trata do plano de venda do 
ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e 
concluir o plano. O sr. Janilson e o Sr. Jorge apresentaram alguns exemplos e casos 
concretos de venda. A Sra. Janyluce compartilhou o que observou em um caso 
realizado no estado de Rondônia e questionou se esse prazo apresentado seria 
viável ao cenário brasileiro atual, pois 12 (doze) meses incluiriam o processo todo. O 
Sr. Janilson apresentou que esse prazo deve ser considerado a partir da conclusão 
do edital. O Sr. Flávio apresentou o item 40 que trata da apresentação de operação 
descontinuada. A Sra. patrícia informou que esse item não trata de ativos não 
geradores de caixa e acredita que isso deve ser aprofundado e deu como exemplo a 
descontinuação de uma escola pública e reforçou que esse item não faz previsão a 
esse ponto. O Sr. Janilson informou que esse item deve ser observado na norma e 
deu como exemplo de uma escola pública descontinuada em área nobre de 
Salvador. A Sra. Patrícia informou que entende que se o caminho adotado for esse a 
argumentação deve ser bastante concisa. O Sr. Flávio apresentou ainda o item 41. O 
Sr. Flávio complementou que trará nas próximas reuniões as considerações ao ED 
79. 

8. Guias de implementação das NBC TSP. 3 
 

A Sra. Lucy apresentou os encaminhamentos dados na reunião de abril de 2021, 
com o formato de comunicado técnico e que deve ter a apresentação de NBC CTSP 
– Comunicado Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Apresentou os 
desafios da tradução e adequação dos Apêndices/IG das IPSAS não convergidas 
pelas NBC TSP. Apresentou ainda, o que a Resolução do CFC n.º 1.328 de 
18/03/2021, traz em seu artigo 6º sobre o comunicado técnico que é esclarecer 
assuntos de natureza contábil, com a definição de procedimentos a serem 
observados, considerando os interesses da profissão e as demandas da sociedade. 
Apresentou também as atividades de maio e junho de 2021, com a elaboração da 
minuta, tradução, incorporação dos exemplos. Apresentou aos membros do 
subgrupo e posteriormente aos demais membro do GA. Informou que recebeu 
algumas considerações. Apresentou a informação que se valeu de algumas 
definições como as NBC TSP 03. Compartilhou que os próximos passos serão: 
adequação do texto (revisão ortográfica e adequação da tradução) e que é 
importante a definição e aplicação da NTSP. Compartilhou as contribuições 
recebidas até o dia 21/06/2021, dentre elas a necessidade de definir ou não sua 
obrigatoriedade; o texto padrão para todas as NT; Conceitos da NBCTSP 03 de 
forma resumida; não citar entes específicos nos exemplos, tais como governo 
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estadual e federal, bem não citar os instrumentos da STN, como MCASP. Recebeu a 
contribuição de apresentar tabelas/árvores de decisão antes dos exemplos. O Sr. 
Bruno Dias comentou que teve a oportunidade de ler e entende que ter como 
referência a exemplos práticos é importante para entendimento. A Sra. Lucy 
concordou com sua posição. O Sr. Felipe Bittencourt falou sobre os conceitos e 
manifestou estar de acordo com a posição do Sr. Bruno, acrescentou ainda sobre 
ações judiciais que seriam um tema para ser observado com bastante atenção. A 
Sra. Lucy apresentou ainda a adequação dos exemplos. A Sra. Janyluce fez as 
considerações em relação ao exposto, onde disse que achou bastante enxuto e falou 
da necessidade do contador de pequenos municípios e com estruturas menores e 
sugeriu a necessidade de apresentar algumas definições do MCASP. A Sra. Lucy 
solicitou que na próxima reunião fosse disponibilizado ao menos duas horas para 
discussão do tema e que na próxima reunião que ocorrerá em agosto de 2021 seria 
importante para o andamento do projeto. O Sr. Renato Pucci informou que se 
esforçará para disponibilizar mais tempo, todavia sugeriu ao grupo tentar vencer os 
itens fora da reunião. 

9. Apresentação da metodologia de avaliação periódica dos membros do GA, com 

objetivo de definir a proposta final a ser submetida ao CFC. 

O Sr. Janilson contextualizou o cenário da elaboração da avaliação periódica. 
Apresentou uma visão geral, que tem como objetivo identificar os avaliadores e 
avaliados e assim passou a explanar o formato. Com descrição dos indicadores de 
eficiência, eficácia e qualidade. Explicou ainda, que haverá avaliação ao final do 
projeto caso termine antes do fim do ano e ao final do ano caso esse projeto passe 
para o ano subsequente. Passou a apresentação de como identificar as tarefas a 
serem avaliadas (coordenação de atividades, liderança de projeto e participação nos 
projetos). Detalhou a mensuração das áreas de frequência, eficiência, eficácia e 
qualidade. Apresentou a segunda parte que trata sobre a aplicação do questionário. 
Avaliação dos membros e sua auto avaliação, apresentou também um exemplo de 
avaliação. O Sr. Renato Pucci sugeriu que na próxima reunião o tema já pode ser 
concluído. O Sr. Idésio comentou que uma avalição muito criteriosa em um grupo 
pequeno em que a participação é voluntária pode gerar desmotivação. Sugeriu que a 
avaliação não seja implementada esse ano, pois entende que deve compreender um 
ciclo completo. O Sr. Renato Pucci sugeriu que o Sr. Janilson disponibilize todo o 
material no drive do GA para que todos os membros avaliem o material.     

10. Acompanhamento do Plano Estratégico e Encaminhamento do Projeto de 

Convergência. 

 

O Sr. Renato Pucci apresentou o andamento, os prazos dos projetos na 7º release. 
Compartilhou também o plano de ação. Apresentou o calendário do segundo 
semestre. 
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