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Ata de Reunião 
 

2º Reunião do Conselho Nacional de Contabilidade Municipal 
 

Nº Temas conforme pauta 
1 Abertura 
2 Alterações regimento interno para acomodar situações excepcionais 
3 Recomendação do MPF nº 09 – Organizações Sociais 
4 Pedido de Reconsideração - Alterações MDF - 13ª ed. - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 
5 Revisão do Anexo de Metas Fiscais do MDF 
6 Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
7 Revisão IPC 14 - RPPS 
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ALTERAÇÕES PROPOSTAS 
 

1. Como o conselho não é deliberativo, qualquer quórum pode dar início aos trabalhos no dia e horário marcado. 
2. Na eventual ausência de profissional contábil que represente a capital do Estado, um outro profissional contábil que 

faça parte de um município de grande porte do mesmo Estado pode vir a compor o Conselho para trazer a referida 
experiência local, desde que atenda as demais exigências do regimento do CNCM. 
 

Item 1 - Abertura 

Em 10 de outubro de 2022, com início às 9h00, foi realizada a segunda reunião do Conselho Nacional de Contabilidade 

Municipal – CNM na plataforma ZOOM, sendo transmitida também via YouTube, coordenada pela Professora Diana Vaz de 

Lima (Presidente do CNCM) e pelo analista de contabilidade da CNM Marcus Cunha Santos (Vice-Presidente do CNCM), 

membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da 

Federação (CTCONF), Compareceram à reunião: 22 membros do conselho, nominados anteriormente. 

Foi realizada a abertura da reunião, com as palavras iniciais do Vice-Presidente do Conselho, Marcus Cunha, e da Presidente 

do CNCM, a professora Diana Lima, introduzindo o público ao que se tratava o Conselho e da razão da sua criação e sua 

filosofia de trabalho. Ressaltando que o objetivo é levar a visão municipalista para a contabilidade para a CTCONF e também 

para os órgãos de controle, contribuindo para normas contábeis efetivas para todo o Brasil, respeitando seu pluralismo. 

A professora Diana Lima reforçou que o Conselho é composto por dois membros de cada Estado, sendo um de municípios 

capitais e um de município de pequeno porte, destacando ainda que existe uma dificuldade de encontrar profissionais 

contábeis do quadro nos municípios de pequeno porte. 

Item 2 – Alterações do regimento interno para acomodar situações excepcionais 

O primeiro item da reunião, trazido pela professora Diana Lima, foi a proposta de alteração do regimento interno, propondo 

duas alterações. A primeira delas seria sobre o quórum do Conselho, reforçando que o CNCM não é um Conselho deliberativo, 

e dessa forma as reuniões podem ser iniciadas com qualquer quórum, ainda mais considerando a realidade da contabilidade 

municipal, em que o contador possui diversas demandas e que pode ocorrer do mesmo não poder participar de algumas 

reuniões. 

A segunda mudança é sobre a ausência dos profissionais contábeis que represente a capital do Estado, um outro profissional 

contábil que faça parte de um município de grande porte do mesmo Estado pode vir a compor o Conselho para representar o 
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Estado, desde que atenda as demais exigências do regimento, dessa forma mantendo a possibilidade de representação das 

duas realidades por Estado. 

As alterações serão incluídas no regimento interno e disponibilizadas para os membros do CNCM. 

Item 3 – Recomendação do MPF nº 9 – Organizações Sociais 

Antes de iniciar a leitura dos documentos, a professora Diana Lima discursou sobre a importância da conversa entre os 

representantes dos municípios para compreender suas respectivas realidades, para que a equipe da CNM possa de fato 

compreender o que ocorre dentro dos municípios, para ampliar a visão sobre os temas e levar todas essas perspectivas 

para o Tesouro. Para propor mudanças que melhorem a contabilidade municipal no Brasil. 

Os membros do Conselho foram se apresentando conforme solicitados, primeiramente ligando a câmera e em seguida 

falando o nome completo e depois com o município o qual representam, e se trata-se de um município de capital ou de 

interior. 

Marcus Cunha trouxe o primeiro tema, explicando brevemente sobre as recomendações referentes às Organizações Sociais, 

como por exemplo a possível inclusão desses valores incorporados à Despesa de Pessoal no futuro. Foi solicitado que os 

membros compartilhassem a realidade de seus municípios. 

A professora Diana Lima mencionou que em uma reunião do Tesouro Nacional que ela participou foi colocado que a pauta da 

despesa de pessoal não será discutida, e que a preocupação do MP é sobre a prestação de contas da quantidade do que foi 

gasto com OSs. Ou seja, na reunião do dia 25 não será discutido essa pauta de Organizações Sociais na Despesa de Pessoal, 

sendo a prestação de contas o foco da discussão, prezando pela transparência. 

A conselheira Luciana Borges, de Salvador, que também esteve presente na reunião da STN, reforçou que a preocupação é 

de fato a transparência dos gastos, para saber o que os entes gastam com OSs, separando esses pelas suas naturezas 

relevantes. Dessa forma, separar quais são os recursos para educação, para saúde, serviços sociais, dentre outros. Luciana 

acredita que no futuro a pauta do índice de pessoal deverá ser retomada, pois a forma que o índice de pessoal é calculado no 

país não comporta mais a forma da execução da despesa, que mudou ao longo do tempo. A terceirização de serviços se 

tornou uma realidade e o terceiro setor também, nesse sentido, a legislação antiga não se encaixa nessas novas formas. 

Claudinei Nogueira, de Curitiba, expôs uma dúvida referente ao posicionamento do Ministério Público, que “quer promover 

ações de divulgação de transparência dos recursos vinculados à União”, e se dessa forma é apenas da parte das 



 

4 
 

transferências da União, ou todo o recurso destinado a OSs. A dúvida baseou-se na realidade no município, que 13% é 

aplicado em OSs da saúde, oriundos de transferência, e 85% sendo de recursos próprios da Entidade. 

A professora Diana disse que o seu entendimento é que, como a regra é de alcance nacional, a regra irá valer para tudo, e 

não só os repasses. Luciana também demonstrou o mesmo entendimento, pois a proposta inicial da STN é de tratar como 

conta de controle, e nem todos os entes estão instrumentalizados em uma prestação de contas que separe o gasto por 

fontes, então a transparência deve englobar todos os gastos com OSs. O Tesouro busca tratar a questão da forma menos 

complexa, para que os entes façam uma primeira implantação da rotina de prestação de contas, antes de evoluir para níveis 

mais complexos. 

Emerson Pereira, de São Paulo, compartilhou que em seu município foram contabilizadas até o primeiro quadrimestre, e que 

algumas secretarias enviaram os dados abertos com os contratos de gestão, e depois, quando o decreto legislativo sustou a 

Portaria, o município deixou de considerar, aguardando futuros posicionamentos da STN. Emerson diz “Há um entendimento 

aqui no município de que a STN inovou além da legislação em tentar exigir que isso faça parte do percentual de gastos com 

pessoal. Aqui no município não se cogita a gente não controlar isso, inclusive a gente tentou emplacar uma lei aqui, não 

passou, parece que vão tentar de novo, para fazer o controle, um acompanhamento desses gastos nas OSs. Mas longe do 

município querer comprometer o percentual de gasto de pessoal que está na LRF com essa manobra, uma manobra contábil 

da STN, a gente entende que é errado esse posicionamento da Secretaria do Tesouro”.  Também fizeram uma proposta de 

fazer um quadro anexo da despesa de pessoal, sem comprometer o percentual, mas destacando o quanto se gasta com as 

OSs. No caso de São Paulo, caso as despesas com OSs sejam incluídas no gasto de pessoal, o município iria atingir o limite de 

alerta no primeiro ano. 

Elisangela Fernandes traz uma perspectiva de municípios de interior, sendo um ponto importante a existência de uma 

normatização específica para prazos de prestação de contas mensal. A Bahia possui uma resolução emitida pelo Tribunal que 

define o prazo para 90 dias após o encerramento do exercício, de forma que não existe a rotina da prestação de contas 

mensal. A falta de definição resulta em pequenos municípios sem estrutura para realizar essa prestação de contas mensal, e 

as empresas quando questionadas alegavam que não havia a obrigatoriedade dessa prestação de contas mensal, pois não 

estava definido na norma. Foi criado, então, um regimento específico para tratar do assunto, e hoje a prestação é entregada 

mensalmente. Elisângela reforçou, portanto, a importância de um normativo que traga a obrigatoriedade da prestação 

mensal e o que deve conter nas mesmas, para que os municípios possam consolidar e apresentar as informações. 

A professora Diana mencionou que essa foi uma sugestão dada por ela e pela contadora Luciana Borges para o Tesouro, 

para que criassem essa padronização, para que fosse incluída no MDF futuramente, e que poderiam trabalhar em conjunto 
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para criar uma proposta de modelo que atenda aos municípios. Esse modelo também seria incluído nos contratos que o 

município venha a fazer com as OSs, para que não haja perda de informação. 

Item 4 - Pedido de Reconsideração - Alterações MDF - 13ª ed. - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 

A professora Diana Lima questionou, primeiramente, sobre a relevância do assunto nos municípios. Os documentos 

disponibilizados pela STN foram compartilhados e lidos, para compreensão de todos os participantes. 

Melissa Rocha expôs que no município de Teresina foi percebido uma grande distorção das metodologias abaixo e acima da 

linha, e que em 2020 com a LC 173, muitas dívidas foram incorporadas ao saldo devedor da dívida, mas não existiu a execução 

orçamentária. Como a meta era acima da linha, não foi necessário o envio de uma revisão da meta ao legislativo, mas se o 

cálculo fosse abaixo da linha, essa medida seria necessária, pois o estoque da dívida teve um aumento considerável, pois 

houve a suspensão do pagamento das dívidas. Também foi mencionado que os estados estão pedindo a suspensão da dívida 

junto à União, então os estoques de dívida estão crescendo. Alguns municípios estão fazendo a mesma coisa. A falta de 

uniformidade também foi mencionada como importante para realidade dos municípios, ainda mais por tratar-se de um 

assunto de difícil entendimento. 

Luciana Borges mostrou-se contrária à proposta do Estado, pois quando a meta é descolada da forma de cálculo, a 

proposição é só da meta e a divulgação continuará sendo do resultado nominal abaixo da linha, portanto, acaba sendo criado 

um planejamento que se assemelha à uma peça de ficção e não à realidade, pois não há como calcular uma meta pensando 

num endividamento de longo prazo acima da linha se o município irá apresentar resultado nominal abaixo da linha. Outro 

ponto trazido por Luciana é que as vezes o endividamento cresce não por decisão do município, podendo ser uma suspensão 

de pagamento, ou variação cambial, ou até mesmo pelos índices de inflação, porém pensando em equilíbrio fiscal, se há o 

aumento do endividamento, também haverá, a longo prazo, o aumento das parcelas de pagamento. O resultado primário deve 

ser feito pensando em equilíbrio fiscal para suportar essas parcelas que serão mais altas no futuro. Luciana defendeu que, 

pensando em equilíbrio e na construção de uma situação fiscal mais favorável e estável, as metas devem ser mais 

convergentes com os cálculos feitos para apuração, e que esses objetos que são extrínsecos a execução da despesa são 

parte do endividamento, pois a dívida é paga também com atualização monetária, e que no ponto de vista de Luciana, a 

proposta do Tesouro é mais coerente do que a proposição do Estado, do ponto de vista do equilíbrio fiscal. 

A professora Diana Lima concluiu que essa alteração feita na 13º edição caracteriza-se como uma coisa boa para os 

municípios, pois colabora para um maior alinhamento da informação, uniformizando-a e tornando a discussão sobre os 

parâmetros abaixo e acima da linha menos complexa. 
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Item 5 - Revisão do Anexo de Metas Fiscais do MDF 

O documento do item foi disponibilizado e lido juntamente com os conselheiros, assim como feito anteriormente. Por tratar-

se de um assunto mais simples, como exposto pela professora Diana, além de ser um tópico de discussão para receber 

sugestões de alterações, a colaboração dos membros seria sobre sugerir mudanças no plano de trabalho. 

Marcus Cunha pediu para que os colaboradores que elaboram essa peça pudessem compartilhar e sinalizar oportunidades 

de melhoria dos demonstrativos, assim como a perspectiva na elaboração e cumprimento de metas e de como os 

demonstrativos são utilizados. 

Maria Lucimara, de Ribeirópolis, acredita que as demonstrações não são tão acessíveis ao principal usuário, que é a 

população, pois atualmente as ações do município dependem de determinação legal, de forma que só será colocado um 

demonstrativo bem explicado, ou com nota explicativa, se houver a determinada exigência da STN. A falta de compreensão 

dos demonstrativos ocorre até mesmo entre os próprios contadores, pois aqueles que trabalham na área privada também 

teriam dificuldade de compreensão por tratar-se de demonstrativos muito característicos da área pública. 

Diana concordou com o que foi exposto por Maria Lucimara, que os demonstrativos são de fato muito sofisticados e cada 

vez complexos e de difícil preenchimento, e em alguns casos há consultorias que se estruturaram para ajudar o contador 

municipal no preenchimento. E que essas informações são utilizadas de fato pelo órgão fiscalizador e regulador, e que o 

gestor pouco a utiliza para tomada da decisão, apesar de esse ser o propósito principal da contabilidade, e também não são 

utilizados para controle social, pois o cidadão não consegue ler devido a complexidade dos mesmos. Porém o projeto é de 

longo prazo, pois o Tesouro irá constituir a comissão que fará um plano de elaboração e essas mudanças irão entrar 

somente no MDF de 2025. 

Item 6 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

Marcus Cunha introduziu o tema, mencionando também que o item será tratado na CTCONF como discussão. Essa discussão 

tratará de um novo modelo para o demonstrativo de despesa de pessoal, exigido pela LRF, de forma a proporcionar mais 

transparência referente às despesas. Será apresentada a proposta de alteração do demonstrativo com o objetivo de 

apresentar informações mais detalhadas, assim como a despesa com pessoal não incluída na apuração do limite estabelecido 

na LRF. 
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Diana reforçou a importância de conhecer o modelo para que seja estudado e as sugestões de alterações sejam feitas antes 

do momento de deliberação na reunião seguinte da CTCONF. O documento disponibilizado no site do Tesouro foi apresentado 

na reunião para ciência de todos. Após a leitura conjunta, foi dada a palavra aos membros do Conselho. 

Diana acredita que a proposta é controversa, pois volta no questionamento “o que são outras despesas de pessoal?”, e que a 

partir disso faz parecer que os contadores não incluem o que deveria ser incluído. Marcus complementa que a proposta de 

trazer a abordagem que o tribunal de contas dá à determinada discussão traz a incapacidade de alinhar os entendimentos 

entre os tribunais e ao tesouro. A proposta do acordo de cooperação técnica entre tribunais e tesouro é a harmonização de 

conceitos, unificação de posicionamentos. Portanto, essa tentativa de trazer no próprio demonstrativo o posicionamento do 

tribunal de contas ao qual o município é jurisdicionado como uma forma de dar transparência para quem toma decisões 

representa a falta de alinhamento entre as instituições, prejudicando os municípios. 

Idimara, de Mamborê, se posiciona dizendo que o relatório de gastos de pessoal é um problema há muitos anos, fingindo 

dados e não é claro, e que esse momento é uma oportunidade de alinhar os posicionamentos e informações. E sugere que 

deveria existir um posicionamento da União sobre o assunto, e que reunir os contadores do Brasil para estabelecer o que 

entra ou não nesse anexo é necessário. 

Diana concordou com o que foi dito por Idimara, porém reforça que o que o Tesouro está tentando fazer é capturar o que 

cada tribunal considera como despesa de pessoal, porém a LRF não é clara sobre o que são as outras despesas de pessoal, e 

nisso o Tesouro tem interpretado o que se encontra nessa classificação, e os tribunais também. A professora considera 

louvável a atitude da preocupação de saber o que o tribunal de cada município considera ou não como despesa, mas que vê 

como uma armadilha, pois o município pode já contabilizar as OSs como subvenção social, e dessa forma, onde ele colocaria 

essa informação nesse demonstrativo? 

“O que era para ser considerado despesa você não coloca, o que não era para ser considerado despesa você coloca, o que 

não era para ser considerado... Você tem várias possibilidades. Não é só porque o tribunal não diz para colocar. Os 

demonstrativos refletem o que é registrado na contabilidade.” Disse a professora Diana. Ela reforça sua preocupação com a 

forma que essa proposição foi elaborada, pois terão de bater o martelo referente ao que está deixando de fora e não deveria 

deixar, declarando ao tribunal que está infringindo a lei e as normas contábeis. 

Elisângela traz a realidade da Bahia, que é a dificuldade com essa padronização, que por um lado querem seguir as 

instruções do MDF, publicar o RGF, alimentar o Siconfi, mas devem prestar contas ao Tribunal mensalmente, que avalia essa 

despesa, tanto diretas quanto outras despesas de pessoal. No caso da Bahia, a prestação de contas é feita mensalmente, 
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porém o tribunal realiza a avaliação semestralmente, e essa avaliação muitas vezes considera aspectos diferentes daqueles 

usados nos relatórios de gestão fiscal, o que faz com que o município tenha que ajustar as contas. Elisângela reforça a 

importância do alinhamento de metodologia e padrão único de apuração de limite de pessoal no aspecto de competência. 

Diana ressalta que houve alteração nos demonstrativos do MDF para incluir o reconhecimento pelo fato gerador da despesa 

de pessoal, pois na pandemia houve muitos casos que as despesas não foram pagas tempestivamente, mas o fato gerador 

ocorreu, uma vez que as pessoas estavam trabalhando. Dessa forma, surgiram discussões sobre um “alívio nos limites 

fiscais de pessoal” em caso de não pagamento das contribuições patronais ou outros, porém esse alívio não ocorreu porque 

o demonstrativo foi alterado.  

Paulinelly, de Dom Joaquim, posicionou-se via chat dizendo que essas apresentações distintas no mesmo demonstrativo 

(Tribunal e STN) vai deixar a informação mais confusa. Maria Lucimara também se posicionou no chat concordando com os 

relatos da conselheira Elisângela, e depois participou da discussão com a câmera ligada para defender que acredita que é 

necessária uma análise melhor dos municípios, trata-los iguais na medida de sua desigualdade, porque mesmo que retire 

algumas despesas do cálculo, alguns municípios não chegam a atingir por causa da receita. O gatilho é a receita, e muitas 

vezes acontece uma relação inversamente proporcional, em que as despesas aumentam e a receita não acompanha esse 

crescimento. Ela finalizou dizendo que deveria haver alguma forma de especificar no demonstrativo se houve ou não uma 

queda na receita. 

Marcus menciona que foi realizada um levantamento para verificar quantos municípios seriam beneficiados com a lei 178, 

garantindo a flexibilização de 10 anos para redução do percentual a cada ano. Esse levantamento, feito com dados 

declaratórios, mostrou que 917 municípios estariam habilitados a se valer da Lei 178. Porém, com a mudança de interpretação 

e inclusão de outras despesas que irão ocorrer neste ano de 2022, a perspectiva é de que esse número aumente, 

principalmente considerando os municípios que estão na condição do limite emergencial (de 51 a 54%). Caso esse número de 

fato cresça, então haverá um grande impacto na despesa de pessoal, o que pode mexer muito com a gestão do município. 

Diana reforça que a discussão do item diz respeito a adoção do quadro dentro do modelo proposto, e que o demonstrativo 

reflete os registros contábeis. O quadro, portanto, seria um resumo dos registros, assim como são as demonstrações 

contábeis. Porém nesse caso, a única coisa que o quadro pode evidenciar é que há dissonância conceitual entre tribunais e 

tesouro nacional. Apesar disso, Diana reforça que irá levantar todas essas propostas na reunião. 

Elisângela sugere que seja feito um levantamento com os participantes do grupo para saber como está sendo feito essa 

apuração em seu estado e em seu município, e fazer essa comparação entre o que está sendo cobrado e o que consta o MDF. 
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Dessa forma, um modelo mais claro poderá ser proposto, permitindo gerar informação consistente e também melhorar o 

processo de transparência, simplificando mais as informações para uso do cidadão.  

Item 7 – Revisão do IPC 14 - RPPS 

A professora Diana Lima iniciou o tópico explicando o que são as IPCs (Instrução de Procedimentos Contábeis), visto que 

mais de uma seria item de discussão da CTCONF e consequentemente da reunião. Ao longo da explicação, foi compartilhado o 

arquivo da IPC 14 e os tópicos a serem analisados. As IPCs são instruções que o Tesouro faz para ajudar na interpretação do 

MCASP. Diana também resumiu os regimes previdenciários brasileiros. O que foi proposto no documento são duas alterações 

no MCASP, uma mudança diz respeito ao tratamento dos empréstimos consignados concedidos em âmbito do RPPS e a 

segunda seria sobre compensação previdenciária. 

Paulinelly compartilha que o município de Dom Joaquim, anos atrás, possuía regime próprio de previdência, mas que não foi 

para frente por ser um município pequeno, e que uma boa gestão tem grande influência no regime, e dessa forma retornaram 

ao regime geral. 

Dessa forma, após o resumo dos itens discutidos no presente encontro e a apresentação dos assuntos a serem discutidos no 

dia seguinte, a reunião chegou ao fim. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafaela Giovana Eirado de Freitas, lavrei a presente 

ata. 

 


