RELEASE INFORMATIVO
“INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O IX CONGRESSO
INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE
DO GASTO NO SETOR PÚBLICO”
O Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor
Público abre inscrições para sua 9ª edição, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de Outubro
de 2019 em Natal/RN.
Realizado em parceria com a Associação Brasileira de Contadores Públicos (ABCP), Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte (CRC-RN), Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), Instituto Social Iris e Rede de Contabilidade, Informação de Custos e
Qualidade do Gasto no Setor Público (REDE CQ), o Congresso Internacional CQ tem a finalidade
de difundir a cultura de gestão de custos no Setor Público, além dos temas gerais da
administração pública, tais como: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP),
convergência aos padrões internacionais, implantação de Sistema de Custos para governos
promovendo a capacitação de servidores públicos.
Durante o congresso serão abordados temas como: a “internacionalização” da Contabilidade e
sua aplicação no setor Público brasileiro; Gestão Orçamentária e Financeira em Contextos de
Crise; Governança e Controle Interno; as repercussões da nova lei das estatais; Qualidade do
Gasto, Efetividade e Controle na Administração Pública; Impactos da nova Lei de Finanças
Pública; Fórum Nacional dos Diretores de Contabilidade e Finanças das Universidades Federais
e apoio na busca da eficiência e eficácia no setor público; Qualidade do Gasto aplicado aos
setores finalísticos: Saúde, educação e segurança; o impacto que as mudanças na lei 4320/64
terão sobre a qualidade do gasto; dentre outros.
Caminhando para sua 9ª edição, o evento tem como público alvo profissionais da contabilidade,
gestores, professores, pesquisadores e estudantes relacionados as áreas de contabilidade e
administração pública. Para ministrar as palestras e conduzir as discussões, o congresso conta
com um grupo seleto de autoridades e profissionais nacionais e internacionais reconhecidos em
suas áreas de atuação. Para saber mais sobre o evento basta acessar o site ou acompanhar as
notícias na página: www.facebook/congressocq.

Inscrições no site: http://www.congressocq.net

