ABM realiza segunda reunião do GTCP
A ABM realizou nos dias 13 e 14 de outubro em Brasília a segunda reunião do Grupo Técnico
de Contabilidade Pública.
O GTCP-ABM foi criado em setembro de 2011 com o objetivo de discutir com os municípios as
mudanças que vem ocorrendo na contabilidade aplicada ao setor público, além de colher as
sugestões e dúvidas para levar á STN.
O grupo, que é coordenado pelos consultores Cátia Maria Fraguas Veiga
(catia.gtcon@abm.org.br) e Ricardo Rocha de Azevedo (ricardo.gtrel@abm.org.br), é uma
importante ação criada pela ABM para ajudar os municípios a implantar as inovações e
também para poderem participar das decisões nesse momento de mudança.
Essa reunião contou com a participação de municípios de 7 estados da federação, e teve a
presença da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que ajudou nas discussões dos temas.
Nessa última reunião foram discutidos assuntos que estão em pauta nos Grupos Técnicos da
STN (GTCON, GTREL, GTSIS): discussão da nota técnica sobre os fundos públicos; últimas

alterações no plano de contas aplicado ao setor público em atendimento às necessidades
de melhores informações consolidadas; apresentação sobre proposta de alteração nas
naturezas de receita; adoção inicial e mensuração após o reconhecimento de ativo
imobilizado e intangível; contabilização dos consórcios públicos; regras para ordenar
despesas na LRF; relatório quadrimestral - art. 9º §4º LRF; despesas com pessoal nos
180 dias finais de mandato.
O material utilizado nas discussões poderá ser obtido diretamente no site da STN:
http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/grupos_tecnicos.asp
Orientações estratégicas para elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 da União
Os presentes aproveitaram para apresentar sugestões de temas para o fórum que a ABM
deve realizar em março de 2012 para discutir essas mudanças com os municípios.
Aos municípios que desejarem fazer parte desse grupo de discussão, solicitamos que
entrem em contato com a ABM no email secretaria@abm.org.br.
O calendário das próximas reuniões será divulgado aqui nesse canal.

