RESUMO
“INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O IX CONGRESSO
INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE
DO GASTO NO SETOR PÚBLICO”
O Congresso CQ propõe o diálogo entre estado, governo e sociedade na busca de estratégias e
soluções para a melhoria da qualidade nos gastos públicos através da parceria entre importantes
instituições atuantes nas áreas de Contabilidade, Finanças, Orçamento, Controles e Governança
aplicados ao Setor Público. O evento já caminha para sua 9ª edição contando com mais de
17.500 participantes ao longo dos 9 anos de existência. Em sua vertente acadêmica, o congresso
inclui o Prêmio Chico Ribeiro sobre Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público
- instituído em 2010 com o objetivo de fomentar a discussão da temática de informação de custos
e melhoria da qualidade do gasto público, premiando trabalhos, artigos científicos e relatos de
experiências. Além disso, inclui a feira de soluções em tecnologias para governos que reúne
boas ideias aliadas ao uso da tecnologia em prol da maior eficiência na gestão pública.
O evento é uma realização da 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), tendo por objetivo 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.
Alguns dos temas abordados no congresso são: 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.

Informações e Inscrições: http://www.congressocq.net

