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Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA
TRARÁ TRANSPARÊNCIA, MAS HÁ
DESAFIOS
Treinamento de pessoal, mudança de cultura e um trabalho
operacional monumental. Não são poucos os desafios que os entes
federativos brasileiros terão que enfrentar para adoção das
normas internacionais de contabilidade do setor público,
conhecidas pela sigla em inglês Ipsas.
A data de adoção obrigatória já foi adiada mais de uma vez e o
prazo atual previsto é o exercício de 2014, conforme portaria da
Secretaria do Tesouro Nacional.
Os especialistas entendem que o principal benefício das Ipsas é
permitir que se conheça melhor a situação patrimonial do setor
público, com ativos e passivos sendo reconhecidos no balanço por
seu valor justo.
A norma internacional prevê que no ativo sejam contabilizados
pelo valor justo não só bens móveis e imóveis, mas também os bens
de uso público, como praças e estradas. No passivo, uma das
principais mudanças será o reconhecimento das obrigações futuras
com aposentadorias a valor presente como dívida.
Em tese, os Estados e municípios que não se adaptarem a tempo
terão restrições para tomar empréstimos e perderão também o
direito de receber repasses voluntários da União, via convênios.
Tendo como base a experiência do setor empresarial, que passou
nos últimos anos pelo processo de mudança de padrão contábil
para o modelo internacional, conhecido como IFRS, o professor
Eliseu Martins chama atenção para a questão do comportamento
humano durante esses períodos de transição. “A contabilidade
pública não vai mudar porque mudou a norma”, diz ele.
Esse processo requer uma mudança cultural dos profissionais de
contabilidade, o que envolve tanto treinamento como convencimento de que o novo sistema proporcionará uma informação mais
útil para a sociedade.
Fonte: Fernando Torres / Valor Econômico

SINDICONTA-RS PROMOVERÁ
CURSO DIA 13 DE JUNHO
Estão abertas as inscrições para o curso de Regime de Transição – DIPJ
– Com Informações FCONT- Controle Fiscal Contábil de Transição –
Com as Instruções e Fichas do DIPJ.
O curso será ministrado pelo professor Sérgio Renato Reolon Martins
e acontecerá no auditório do SINDICONTA-RS no dia 13 de junho,
das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, totalizando 8 horas de
curso.
O investimento para estudantes associados no Sindicato é de R$ 70,00.
Para associados do SINDICONTA o valor é de R$ 150,00. Demais
participantes o valor é de R$ 230,00.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346
6362, no portal www.sindiconta.com.br ou pelo e-mail
sinidconta@sindiconta.com.br.
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