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O presente estudo trata da adequação da contabilidade 
dos municípios que fazem parte do Corede Rio da 
Várzea (RS) às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, buscando a convergência aos 
padrões internacionais. Teve-se como finalidade analisar se 
as prefeituras estão realmente aderindo aos procedimentos 
exigidos pelas normas. No que se refere à metodologia, 
esta pesquisa se classifica como diagnóstico, com objetivo 
descritivo, abordagem quantitativa e realizada na forma de 
levantamento, abrangendo 20 municípios da região. A coleta 
de dados foi realizada por meio de questionário formatado em 
dois blocos de questões e enviado, através de e-mail, para os 
profissionais da contabilidade das prefeituras durante o mês de 
outubro de 2015. O estudo deixou claro que, apesar de grande 
parte dos procedimentos exigidos pelas normas já estar sendo 
realizado, ainda há muito a fazer para alcançar uma completa 
convergência aos padrões internacionais. A implantação 
do sistema de custos, a reavaliação e o ajuste de ativos são 
exemplos do que ainda deve ser melhorado.
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1 Artigo apresentado no 1º Congresso de Gestão e Controladoria da Unochapecó (SC) 
(Cogecont), realizado no período de 22 a 24/6/2016, em Chapecó (SC).


