
 

CONSELHO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL – CNCM 

REGIMENTO INTERNO 

 

Dispõe sobre o regimento interno do 
Conselho Nacional de Contabilidade 
Municipal - CNCM.  

O Conselho Nacional de Contabilidade Municipal (CNCM), iniciativa da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) visando o fortalecimento dos Municípios na temática 
contábil a partir de discussões envolvendo o processo de convergência da contabilidade 
municipal aos padrões contábeis internacionais e as questões orçamentárias, contábeis 
e fiscais deliberadas pelos órgãos reguladores, de fiscalização e de representação 
profissional, APROVA seu regime interno nos seguintes termos: 

CAPÍTULO I  

DA COMPOSIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES  

Art. 1º O CNCM é formado por 57 (cinquenta e sete) membros, sendo 26 (vinte e seis) 
profissionais contábeis de Municípios de Grande Porte, 26 (vinte e seis) profissionais 
contábeis de Municípios de Pequeno Porte, 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente e 
3 (três) assessores técnicos, indicados pela CNM. 

§ 1º Para fins da composição do CNCM, serão considerados Municípios de 
Grande Porte aqueles com mais de 100 mil habitantes, preferencialmente Capitais; 

§ 2º Para fins da composição do CNCM, serão considerados Municípios de 
Pequeno Porte aqueles com até 50 mil habitantes. 

§ 3º O presidente e vice-presidente do CNCM são aqueles que atuam, 
respectivamente, como membro titular e como membro suplente representantes dos 
Municípios em nome na CNM na Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 
Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), acompanhados de seus respectivos 
assessores técnicos. 

§ 4º Cada UF será representada por um(a) profissional contábil de Município de 
Grande Porte e um(a) profissional contábil de Município de Pequeno Porte. 

Art. 2º Todos os 57 (cinquenta e sete) membros do CNCM devem possuir registro ativo 
no Conselho Regional de Contabilidade em que se encontra jurisdicionado 
profissionalmente, e não podem encontrar-se respondendo a processo administrativo por 
ato infracional decorrente de sua profissão. 

Parágrafo único. No caso dos 26 (vinte e seis) profissionais contábeis de 
Municípios de Grande Porte e dos 26 (vinte e seis) de Municípios de Pequeno Porte, 



 

todos devem ser profissionais contábeis ocupantes de cargo ou emprego público 
(provido por concurso ou em comissão), lotados e responsáveis pela assinatura das 
demonstrações contábeis nos Municípios onde atuam profissionalmente. 

Art. 3º Os profissionais contábeis representantes dos Municípios de Grande Porte e dos 
Municípios de Pequeno Porte só ficarão vinculados ao CNCM enquanto mantiverem a 
condição prevista no art. 2º e respectivo parágrafo único, e serão substituídos em 
sistema de rodízio envolvendo os demais Municípios brasileiros, cujos profissionais 
também deverão atender as mesmas condições. 

Art. 4º A CNM se reserva ao direito de proceder ao desligamento do membro do CNCM 
que não comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas ou, ainda, a 3 (três) alternadas a 
cada 6 (seis) reuniões realizadas. 

§ 1º O membro do CNCM que for desligado não poderá investir-se dessa condição 
no CNCM por um período de 2 (dois) anos, a contar da data do desligamento. 

§ 2º A Coordenação dos trabalhos do CNCM notificará por escrito o membro do 
CNCM que venha a se enquadrar na condição de desligamento, comunicando 
formalmente esse fato ao Município de sua atuação. 

Art. 5º A comprovação de presença à reunião do CNCM dar-se-á somente se o membro 
comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total, 
mediante aferimento por mecanismos de controle de presença, conforme formato 
definido pela Coordenação dos trabalhos do CNCM, sendo dada ampla divulgação. 

Art. 6º São atribuições do CNCM: 

I. Discussão sobre os assuntos pautados; 

II. Apreciação da documentação enviada previamente à luz da realidade municipal 
relativa aos assuntos pautados; 

III. Contribuição para elaboração dos pareceres em razão dos resultados alcançados 
a partir das discussões feitas; 

IV. Aprovação das atas. 

CAPÍTULO II  

DO PLENO E DAS DISCUSSÕES 

Art. 7º A instância máxima de encaminhamento das discussões do CNCM é o Pleno, 
composto pelos seus 57 membros. 

Art. 8º As decisões emanadas pelo Pleno do CNCM acerca das atribuições constantes 
do art. 6º serão registradas por intermédio de recomendações consignadas nas atas das 



 

reuniões, terão caráter técnico e consultivo e irão subsidiar a elaboração dos pareceres 
em razão dos resultados alcançados com as discussões aprovadas. 

CAPÍTULO III  

DAS REUNIÕES 

Seção I 

Da Periodicidade, Forma de Realização e Agenda  

Art. 9º O CNCM se reunirá em caráter ordinário, no mínimo, duas vezes por ano, em data 
a ser definida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, seguindo a agenda de 
reuniões estabelecida pela Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos 
Fiscais da Federação (CTCONF). 

Art. 10 As reuniões do CNCM serão realizadas, preferencialmente, por meio de 
videoconferência.  

§1º Pelo menos, será realizada uma reunião anual presencial ordinária do CNCM 
preferencialmente em Brasília, sendo que as despesas de viagem dos membros, 
incluindo passagem aérea, hospedagem e alimentação, dentre outras, não serão 
custeadas pelo CNCM e nem pela CNM. 

§2º As reuniões do CNCM obedecerão à seguinte ordem: 

I. Chamada e apresentação de pauta prévia para avaliação dos membros e 
eventuais ajustes; 

II. Divulgação da pauta definitiva aos membros e ao público em geral, com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias; 

III. Chamada e verificação do quórum para abertura dos trabalhos; 

IV. Informes gerais; 

V. Apresentação e discussão das matérias;  

VI. Encaminhamentos e considerações finais.  

Seção II 

Das sessões virtuais e mistas 

Art. 11 As reuniões do CNCM ocorrerão, preferencialmente, por intermédio de sessões 
em plataforma virtual de videoconferência, sendo que os membros que desejarem 
participar presencialmente deverão manifestar-se no prazo estipulado pela Coordenação 
dos trabalhos do CNCM quando da convocação para a reunião subsequente. 



 

§ 1º À critério da Coordenação do CNCM, as reuniões poderão ocorrer na 
modalidade mista, em que as sessões podem ter, simultaneamente, por 
videoconferência e presenciais.  

§ 2º Nas sessões integralmente virtuais, fica facultada à Coordenação dos 
trabalhos do CNCM a autorização da participação de convidados, sendo que, quando 
autorizados, somente terão direito à manifestação mediante serviços de mensagens, 
fóruns ou ferramentas congêneres, a serem definidas pela Coordenação.  

§ 3º As sessões integralmente virtuais não poderão exceder ao período de um 
turno, matutino ou vespertino, por dia de reunião, sendo que o tempo máximo de cada 
turno será limitado a três horas, com tolerância de trinta minutos, e com pelo menos um 
intervalo de quinze minutos, em horário estabelecido pela Coordenação dos trabalhos do 
CNCM.  

Seção III 

Da instalação dos trabalhos 

Art. 12 A Coordenação do CNCM deverá abrir a reunião mediante chamada de todos os 
membros e verificação de presença dos mesmos.  

Art. 13 Após a abertura dos trabalhos, os representantes do CNCM deverão informar 
tempestivamente caso haja a necessidade de ausentar-se em parte ou no restante da 
reunião, devendo este fato ser lavrado em ata no caso de ocorrerem votações. 

Art. 14 A Coordenação dos trabalhos do CNCM deverá informar aos presentes, a 
qualquer momento e devidamente motivadas, quaisquer inversões ou exclusões de 
pauta que se fizerem necessárias na reunião.  

Art. 15 Não haverá pagamento a qualquer título pela participação dos membros nas 
reuniões do CNCM. 

Seção IV 

Da discussão das proposições e matérias 

Art. 16 Serão submetidas à discussão do Pleno do CNCM, em caráter consultivo, as 
proposições técnicas pautadas pela Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 
Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) e outros temas envolvendo o processo 
de convergência da contabilidade municipal aos padrões contábeis internacionais e as 
questões orçamentárias, contábeis e fiscais que tenham repercussão nas contas 
municipais. 

 

 



 

Seção V 

Dos convidados e Aferição de Presença 

Art. 17 Poderão participar das reuniões do CNCM convidados, desde que tenham 
manifestado interesse em participar e cuja inscrição tenha sido homologada pela 
Coordenação dos trabalhos do CNCM, que se reserva ao direito de limitar o número de 
convidados, em razão da capacidade do local da reunião, utilizando como critério a 
ordem de solicitação de inscrição.  

§ 1º A aferição de presença dos convidados, para fins de certificação relativa ao 
período integral da reunião se dará da mesma forma aplicável aos membros efetivos.  

§ 2º A critério da Coordenação dos trabalhos do CNCM, o direito à voz dos 
convidados poderá ser limitado em razão do tempo ou de outro fato que possa 
comprometer a discussão de todos os assuntos pautados nas reuniões. 

§ 3º À coordenação dos trabalhos do CNCM é reservado o direito de, 
eventualmente, convocar profissionais e representantes de órgãos reguladores, de 
fiscalização e de representação profissional para compor grupo de trabalho para 
discussão de temas específicos. 

CAPÍTULO IV 

DOS ENCAMINHAMENTOS DOS TRABALHOS 

Art. 18 Após as discussões referentes a cada assunto, serão feitos os encaminhamentos 
pela Coordenação dos trabalhos do CNCM dirigido a todos os participantes da reunião, 
sendo necessário a devida lavratura em ata.  

Art. 19 Após a finalização dos trabalhos em cada reunião, será lavrada uma minuta de 
ata que será submetida para discussão e aprovação dos membros do CNCM em até 20 
(vinte) dias, preferencialmente por meio eletrônico.  

Parágrafo Único. É permitida a publicação dos encaminhamentos das reuniões 
sob a forma de ata reduzida preliminar ou outro meio de apresentação, em meio 
eletrônico de ampla divulgação, sendo que a ata completa e detalhada somente poderá 
ser publicada quando aprovada pelos membros do CNCM na forma deste Regimento.  

Art. 20 Ao final de cada reunião, deverão ser apresentados pela Coordenação dos 
Trabalhos do CNCM para o conhecimento dos membros titulares e demais presentes:  

I. Sob forma resumida, os encaminhamentos de todos os assuntos tratados na 
reunião;  

II. Pré-pauta para a próxima reunião, sujeita a alterações futuras a critério da 
Coordenação dos trabalhos do CNCM;  



 

III. Data prevista para a próxima reunião do CNCM, quando possível.  

Art. 21 Como último ponto da pauta de cada reunião, a palavra será franqueada aos 
membros da Coordenação dos trabalhos do CNCM para avaliação dos trabalhos, 
proposições de aprimoramentos às futuras reuniões e considerações finais. 

Art. 22 Ao final de cada reunião do CNCM será gerado um parecer com posicionamento 
do CNCM sobre as pautas discutidas, a ser encaminhado à diretoria da CNM e aos 
órgãos reguladores, de fiscalização e de representação profissional.  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação dos trabalhos do CNCM, 
ouvidos os membros do Conselho.  

Art. 24 Este Regimento Interno do CNCM entra em vigor da data de sua publicação, 
eventuais alterações deverão ser previamente discutidas e aprovadas pela maioria 
simples de seus membros e serão amplamente divulgadas. 

 

Brasília, 17 de outubro de 2022. 
 


