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APRESENTAÇÃO 

 
O Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto 

no Setor Público busca estimular a criação e a consolidação de um ambiente 
de debate focado no desenvolvimento e implantação de um modelo inovador e 
ousado de Sistema de Informação de Custos - SIC para Estados e Municípios, 
além de divulgar o SIC do Governo Federal destacando sua interação com 
seus sistemas estruturantes e a necessidade de implantar setoriais como fator 
agregador de valor no que se refere à informação de custos para o setor 
público. 

Tendo como realizadores o Conselho Federal de Contabilidade e o 
Instituto Social Iris apoiadores institucionais a Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN e a Escola de Administração Fazendária - ESAF,  e Conselhos Regionais 
de Contabilidade, buscando atender os objetivos seguintes: 

 
• Difundir a cultura da gestão de custos no setor público, através de apoio 

as ações e as práticas realizadas pela União, Estados e Municípios; 
 

• Incentivar a produção e a pesquisa científica sobre informações de 
custos e a qualidade do gasto no setor público, nas Instituições de 
Ensino do País, estimulando a inclusão dessa disciplina no currículo dos 
Cursos de Ciências Contábeis; 
 

• Consolidar os eventos regionais de disseminação, no Congresso 
Internacional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor 
Público e o Prêmio Chico Ribeiro, como catalisadores e dinamizadores 
de um ambiente para exposição e troca de experiências de custos 
nacional e internacional; 
 

• Incentivar e apoiar a implantação das Setoriais de Custos da União, e a 
implantação de sistemas de informação de custos nos Estados e 
Municípios, bem como a troca de experiências e de conhecimento sobre 
essas aplicações no intuito de fortalecer, no setor público, a cultura de 
custos como ferramenta de gestão para a melhoria do gasto público. 
 
Todos os participantes inscritos irão receber certificados e serão 

pontuados no Programa de Educação Profissional Continuada do sistema 
CFC/CRCs. 

 
Para maiores informações, os interessados deverão acessar a página do 

Instituto Social Iris: www.socialiris.org/seminarios/sudeste. 
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TEMÁRIO E PROGRAMAÇÃO 

 
O I SEMINÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS E 

QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO – Região Sudeste tem a 
seguinte programação: 

 
 
14 de Agosto 2014 – Quinta-feira 

• 15:00 às 16:00 - Credenciamento 
• 17:00:  Abertura – Solenidade (Hino do Brasil) 
• 17:30: Palestra Magna: Custos  e Qualidade do Gasto no Setor Público: 

Membro Grupo Assessor  
• 18:30: Coquetel e sessão de autógrafos. 

 
15 de Agosto 2014 – Sexta-feira 

• 08:30: Oficina 1:  SIC – Visão da STN 
• 10:00 INTERVALO  
• 10:15: Oficina 2: Interação entre a Contabilidade Patrimonial e o Sistema 

de Informação de Custos 
• 12:00: INTERVALO – ALMOÇO LIVRE 
• 14:00: Oficina 3: Oficina Local 
• 16:00 INTERVALO 
• 16:30: Oficina 4: Oficina Local 
• 18:00 ENCERRAMENTO  

 
 
 

PARCERIAS E APOIOS 
 

Será oferecida aos parceiros a oportunidade de realizar trabalho social 
com os Estados e Municípios e expor seus serviços e produtos diretamente a 
esse considerável número de participantes, que representam os profissionais 
da Contabilidade no Brasil, e, em potencial, poderão gerar consumo/demanda 
num futuro próximo. 
 

Assim sendo, será franqueada a divulgação dos parceiros, da seguinte 
forma: 

 
Logotipo em todos os materiais promocionais do I SEMREG – CQ - I 

Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor 
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Público – Região Sudeste/Rio de Janeiro/RJ, ou seja, cartazes, folders, painéis, 
outdoors, faixas, etc. 
 
1. Banner na home page do I SEMREG – CQ - I Seminário Regional de 

Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público  
2. Logotipo nas pastas que serão distribuídas aos participantes. 
3. Banner nos auditórios/salas utilizadas e na área de circulação/coquetel. 
4. Distribuição de material institucional e de propaganda do patrocinador nas 

pastas. 
 

PÚBLICO ALVO E PARTICIPAÇÃO 
 
O Seminário está planejado para todos os profissionais com atuação no 

setor governamental e para os acadêmicos, podendo participar em uma das 
duas modalidades ofertadas: 
 
a) Presencial, mediante inscrições pré-agendadas, com pagamento de uma 
pequena taxa de inscrição para profissionais de R$ 100,00 e Estudantes de R$ 
50,00. 
 
b) À Distância, através de polos de transmissão nos CRCs, Centros Regionais 
da ESAF e IES (transmissão pela internet e para salas com monitores). Isento 
de taxa de inscrição. 
 

ESTRATÉGIAS DE AÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
Estrutura do evento 
 

Matriz de atividades e responsabilidades 
Site do evento 

INSTITUTO SOCIAL IRIS 

Inscrições 
Divulgação (produção de material gráfico 
e contato com entidades parceiras ) 
Estrutura da rede de retransmissão 
(através do Serpro) 
Certificados (via Área do Participante) 
Logística 
Locação de auditório Apoio entidades parceiras: Governo do 

Estado, Tribunal de Contas, Secretarias, 
Fundações, Federações, Universidades, 

etc 
 

Patrocínio empresas privadas 

Pessoal de apoio (recepção e 
credenciamento, mestre de cerimonias) 
Coquetel 
Coffe Break (básico) 
Garrafas com café e agua 
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Sonorização de ambiente 
Microfones 
Material de consumo (pastas, blocos de 
anotação, canetas) 
Filmagem  
Fotógrafo 
Ornamentação 
Passagens aéreas e hospedagem 
Passagens aéreas e hospedagem 
(palestrantes membros do grupo GE) Conselho Federal de Contabilidade 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO EM 2013 

 
O III Congresso de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no 

Setor Público, que ocorreu nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2013, no 
Auditório da Escola de Administração Fazendária, em Brasília/DF, foi uma 
realização da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Fundação 
Getulio Vargas, Embaixada da França no Brasil e Instituto Social IRIS, 
contando com o apoio do SERPRO. 

 
O evento foi oferecido gratuitamente e contou com mais de 600 

participantes presenciais, tendo como público-alvo: 1) dirigentes e gestores da 
área pública; 2) comunidade acadêmica brasileira, professores, pesquisadores 
e alunos e 3) entidades do terceiro setor.  

 
Retransmitido pela internet, o evento contou com mais de 3.000 

participantes virtuais. Através da Rede de Retransmissão do evento, 71 
Núcleos de Retransmissão oficiais participaram deste movimento virtual-
presencial (transmitindo as palestras para entidades e órgãos da administração 
pública de 22 estados da federação).  
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REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 

 
Realização: 

• Conselho Federal de Contabilidade – CFC  
• Instituto Social Iris 

 
Apoio: 

• Secretaria do Tesouro Nacional – STN,  
• Escola de Administração Fazendária – ESAF,  

 
Coordenação Geral: 

• Instituto Social Iris 
 

Coordenação Local 
• A definir 

 
Parceiros locais 

• Conselho Regional de Contabilidade, Centresaf-MS, Serpro-MS 
 
Apoiadores e patrocinadores 

• Outros Órgãos locais 
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