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RELATÓRIO DA 50ª REUNIÃO DO CP CASP – CFC 
 

 
Data: 09 e 10 de agosto de 2022 
Horário: 9h às 12h 
Local: Videoconferência – 
ferramenta Microsoft Teams 

 
Participantes: 
1. Wellington do Carmo Cruz 
2. Antonio Carlos Sales Ferreira Junior 
3. Renato da Costa Usier 
4. Ayres Fernandes da Silva Moura 
5. Bruno Pires Dias 
6. Gabriela Leopoldina Abreu 
7. Manuel Roque dos Santos Filho 
8. Leonardo Silveira do Nascimento 
9. Felipe Severo Bittencourt 
10. Flávio George Rocha 
11. Lucy Fátima de Assis Freitas  
12. Ricardo Rocha de Azevedo 
13. Valmir Leôncio da Silva  
14. Janyluce Rezende Gama 
15. Cintia Pimentel  
16. Felipe Bastos  

 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

1 

 
Abertura, aprovação da ata da 
reunião anterior, apresentação da 
pauta e assuntos gerais 
 
Responsável: Valmir Leôncio 

1.1 Abertura e apresentação de eventuais ajustes na 
ata anterior e apresentação da pauta (10min). 

1.2 Status de assuntos relevantes ao CPCASP (20min): 

1.2.1 Projeto de Orientações Técnicas – Posição do 
CFC. 

1.2.2 Fiscalização do cumprimento das NBC TSP pelos 
profissionais de contabilidade – Posição CFC 

2 

Regimento Interno CPCASP 

Responsáveis: Janilson Suzart 

Apresentação da proposta de regimento interno para o 

CPCASP, devido às recentes alterações de estrutura 

do Comitê. 

3 

Avaliação periódica dos membros do 

CPCASP 

Responsáveis: Janilson Suzart 

Apresentação da proposta de avaliação periódica dos 

membros do CPCASP, devido às recentes alterações 

de estrutura do Comitê. 

4 

2º Workshop CASP 

Responsáveis: Felipe Bittencourt e 

Renato Usier 
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Consultation Paper - Advancing 

Public Sector Sustainabiity Reporting 

Responsáveis: Ricardo Rocha 

 

 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES 

 

1. Abertura, aprovação da ata da reunião anterior, apresentação da pauta e assuntos 
gerais 
 

O Vice-presidente Wellington iniciou a reunião agradecendo a participação de todos os 
membros no empenho para a entrega, dentro do prazo, do Exposure Draft 82. Informou a 
saída do Sr. Renato Pucci e ficará no aguardo para uma nova indicação ao cargo. 
Acrescentou que os Srs. Valmir Leôncio e o Antônio Carlos ficaram à frente dando um 
apoio ao grupo no seguimento da pauta. 

O Sr. Valmir agradeceu a participação no grupo e iniciou com a apresentação da última ata 
aos membros, para aprovação. Ata 49ª aprovada. 

O VP Wellington informou das tratativas internas que estão sendo organizados para os 
andamentos dos trabalhos. Solicitou uma nota de divulgação dessa 50ª reunião e verificar 
as atualizações das informações no site. 

O Sr. Valmir deu continuidade nos assuntos da pauta, iniciando pelo projeto de 
orientações técnicas, e o Sr. Felipe informou que o grupo propôs comunicados técnicos e 
a elaboração de um comunicado sobre provisões, liderado pela Sra. Lucy. Precisa verificar 
se será aprovado na Câmara e se vai manter nesse formato. 

O VP Wellington solicitou esclarecer os instrumentos da Resolução n.º 1.328 do CFC. E o 
Sr. Felipe Bastos citou os principais instrumentos que são: as normas brasileiras de 
contabilidade (NBC TSP), as interpretações e os comunicados técnicos. 

O VP Wellington comentou sobre a fiscalização do cumprimento das NBC TSP pelos 
profissionais de contabilidade que está sendo tratado com o Presidente Aécio e a VP de 
fiscalização e que irá verificar como está sendo abordado na fiscalização. Informou que 
será alinhado com o pessoal da fiscalização e feito um resumo no que pode contribuir para 
auxiliar os fiscais do CRC, e colocar materialmente as evidências de cometimentos de 
faltas de acordo com o regulamento profissional de fiscalização, se tem conduta ética ou 
não. Precisa fiscalizar, também, o profissional da área pública, assim como os que não são 
registrados e exercem a função. É necessário que o grupo crie meios de divulgação, 
treinamentos, fiscalização educativa e coercitiva. Criar ações para ir desenhando a 
abordagem de fiscalização. 

O Sr. Valmir complementou a imagem da divulgação dos relatórios do STN. Atualizou os 
contadores no estado de SP, sendo apenas 22 contadores, e outros tipos de profissionais 
que atuam os papéis dos contadores na área pública. Citou que os municípios que fazem 
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parte do Estado de SP, onde muitos prefeitos citam que não é obrigatório aplicar a norma. 

O Sr. Manuel Roque citou os profissionais que são contadores, mas não trabalham na 
área de contabilidade, e por esse motivo, não necessitam estar registrado no CRC, sendo 
que não assinam e não são os responsáveis pelo balanço. Complementou que precisa 
buscar que o órgão tenha alguém responsável pela assinatura. 

A Sra. Gabriela comentou que os entes encaminham as informações, sendo uma 
obrigatoriedade via Sistema de Integração Comercial e Financeira (Sicof), porém quando 
observa o ranking da qualidade da informação, verifica que é mais restrito. Citou que tem 
de haver um chamamento, principalmente nos estados maiores, e tem que dar visibilidade 
e mostrar o link das informações. Citou que entre os estados, São Paulo ficou em 23° lugar 
no Ranking da Qualidade da Informação Contábil, referente ao exercício de 2021. 

O Sr. Flávio Rocha comentou que o responsável pela execução orçamentária precisa ser 
um profissional formado e com o registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC).  

O Sr. Valmir complementou que tem que ver o número mínimo do profissional contábil e 
quais são os trabalhos que tem que ser desenvolvido pelo profissional. 

O VP Wellington comentou de tentar construir a aplicação das normas e colher 
informações, seguindo um propósito. Há uma necessidade de fiscalizar os contadores na 
contabilidade pública. 

O Sr. Manuel Roque informou que recebeu uma notificação da emissão do livro diário e 
registro no órgão competente. Sugeriu fazer o mesmo que o setor privado para o envio das 
informações. 

O VP Wellington comentou que pode ter uma construção, junto com a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e demais órgãos, bem como a STN, 
se seria possível quando recebesse tempestivamente as informações de todos os entes, 
conseguir registrar. Acrescentou de incluir dois itens de pauta abordados na reunião, 
sendo o registro diário e o compartilhamento com a fiscalização dentro das inquietudes 
que foram citados quanto ao profissional da contabilidade. Fazer um plano de ação em 
relação a esses dois itens. 

O Sr. Manoel Roque se colocou à disposição para a questão do livro diário. 

A reunião foi finalizada e os próximos itens da pauta serão tratadas no dia seguinte 
(10.08.2022). 

2. Regimento Interno CPCASP 
 
Este item será tratado oportunamente em outra reunião, que será marcada posteriormente. 

 

3. Avaliação periódica dos membros do CPCASP 

Este item será tratado oportunamente em outra reunião, que será marcada posteriormente. 
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4. 2º Workshop CASP 

O Sr. Antonio Carlos iniciou a abertura da reunião informando os itens que serão tratados 
no segundo dia de reunião. 
 
O Sr. Felipe Severo informou que as reuniões desse ano de 2022 continuarão on-line. 

Verificar, no caso do Workshop, se será online ou virtual. Iniciou a apresentação dos slides 

com a proposta do 2º Workshop. Apresentou o objetivo, sugestões de 

metodologia/funcionamento, sugestões de datas, assuntos e tempos de cada de 

apresentação.  

O VP Wellington comentou que as reuniões para esse ano seriam online. E até final do 

ano, programar uma reunião presencial. Sugeriu incluir uma matéria e ampliar com outros 

grupos estruturados (municípios, estados, tribunais). 

O Sr. Antônio Carlos acredita que deva encaminhar as reuniões no formato online. Sugeriu 

incluir a chamada dos eventos sobre a questão da visão dos Tribunais está tendo, e 

precisa da participação dos contadores que estão no tribunal de contas. Comentou de 

itensificar a metodologia de divulgação. 

O Sr. Renato Usier comentou dos tempos de divulgação dos eventos serem muito curtos. 

O Sr. Antonio Carlos sugeriu de alinhar os projetos para atingir o tempo das divulgações.  

O VP Wellington comentou do programa de governança, como forma de reciprocidade e 

aproximação do grupo. E ressaltou o tema de fiscalização do setor público e o registro do 

diário. 

O Sr. Ricardo Rocha comentou sobre dois pontos do workshop, o primeiro é sobre o papel 

dos tribunais de conta, e o segundo ponto é sobre o ranking do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Antônio Carlos sugeriu ter o Marco de Medição de Desempenho (MMD) dos tribunais 

de conta, onde os dados são apresentados de uma forma geral. Exemplificou que o 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), que cuida dos municipios, 

não realizam auditoria financeira, e o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), pela 

primeira vez foi inserido nas contas de governo um trabalho de revisão limitada. 

O Sr. Valmir comentou da participação do tribunal de contas, a título de contribução citou 

dois pontos importantes: 1) uma participação dos Tribunais de Contas, onde os municipios 

possam participar, e 2) onde os conselhos regionais de contabilidade que fazem eventos 

para área pública, dentro dos próprios estados, possam colocar esse pessoal em algumas 

comissões para participar. 

O Sr. Felipe Bittencourt se prontificou fazer um roteiro completo e um formulário com as 

questões principais, com um prazo curto para as respostas. Assim que, concluir o resultado 
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das respotas, marcar a reunião para a próxima semana.  

O VP Wellington lembrou que tem que haver uma reunião de alinhamento de 3 a 4 dias 

antes do workshop. 

5. Consultation Paper - Advancing Public Sector Sustainability Reporting 

O Sr. Ricardo Rocha ficou responsável da Consultationn Paper, o VP Wellington, 

juntamente com o Felipe Bittencourt irão auxiliar nas tratativas do ED. Lembrando que o 

prazo para as respostas é dia 9 de setembro de 2022.  

O Sr. Ricardo comentou que ainda não definiu uma resposta e chamou atenção para a 

última pergunta, onde acredita que seja para o próprio conselho., sendo uma questão 

estratégica. E as outras questões giram em torno do texto que foi proposto. Há discussões 

por meio de pressões que o setor privado recebeu, para mudar ações e todo o movimento 

de como fazer o reports, como divulgar, fazer os disclosure das ações que as empresas 

tomam. O ED está propondo ideias, para que verificar se o grupo concorda ou não e 

responder a visão e posição do CFC. 

Assuntos Gerais: 

O Sr. Antonio informou que os dias 21 e 22 setembro para as reuniões, possivelmente 

presencial. 

O Sr. Felipe Bittencourt comunicou do Consultation Paper, Natural Resources, que tem o 

prazo para 17 de outubro, e que tem interesse de participar. 

O VP Wellington comentou do Comunicado Técnico de Provisões para revisar, verificar a 

atualização da versão e colocar para aprovação na Câmara Técnica de setembro. Verificar 

para colocar em audiência voluntária. Incluir na próxima pauta. 
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ASSINATURAS 

Wellington do Carmo Cruz  

Antonio Carlos Sales Ferreira Junior  

Renato da Costa Usier  

Valmir Leôncio da Silva  

Leonardo Silveira do Nascimento  

Felipe Severo Bittencourt  

Flávio George Rocha  

Ayres Fernandes da Silva Moura  

Janyluce Rezende Gama  

Bruno Pires Dias  

Ricardo Rocha de Azevedo   

Ayres Fernandes da Silva Moura  

Manuel Roque dos Santos Filho  

Lucy Fátima de Assis Freitas   

Felipe Gonçalves Bastos  

Cintia Pimentel Pereira  
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