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RESUMO: 

Introdução: Desde 2008, o Brasil vem passando pelo processo de convergência às Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NICASP). Esse novo padrão de 

contábil tem como objetivo aprimorar a transparência das finanças públicas em todos os 

aspectos, procurando evitar práticas de corrupção e gestão inadequada dos recursos públicos. 

Para tanto, faz-se necessário a qualificação dos servidores públicos que ocupam cargos de 

contadores, buscando a formação profissional que os tornem aptos a uma escrituração contábil 

de acordo com a nova legislação. Contudo, isso não vem ocorrendo, visto que os servidores 

públicos estão desatualizados para a efetiva convergência das normas contábeis aplicadas ao 

setor público. Objetivo: analisar a percepção dos contadores públicos do município de Monte 

Carmelo quanto à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. 

Metodologia: A pesquisa de campo foi realizada entre os meses agosto e outubro de 2017, no 

Município de Monte Carmelo/MG, por meio de um questionário contendo 17 questões 

estruturadas aplicado junto aos contadores responsáveis pela contabilidade da administração 

pública municipal. Utilizou-se a escala de classificação Likert, que permite que os participantes 

apresentem respostas discricionárias e afirmem se tem ou não uma opinião formada. O 

tratamento de dados foi realizado de duas formas, a primeira utilizando o cálculo do Ranking 

Médio (RM), para as questões específicas, a segunda é a estatística descritiva para as questões 

que tratam do perfil dos respondentes. Considerações finais: Os resultados da pesquisa 

mostram não está havendo ainda uma preparação para habilitar os contadores públicos para a 

adoção de fato desse novo padrão contábil tido como de qualidade. Além disso, esses 

profissionais do município de Monte Carmelo não acreditam que as NICASP proporcionarão 

uma contabilidade pública mais transparente. Ressalta-se ainda que eles não têm perspectivas 

favoráveis a sua adoção de fato, demonstrando a resistência a mudanças por parte desses 

contabilistas. Logo, para que essas novas normas contábeis sejam implantadas efetivamente 

faz-se necessário programas de conscientização de seus benefícios para a administração 

pública. É preciso também garantir a estrutura técnica para que os objetivos das NICASP 

possam ser cumpridos, dentre esses meios, estão além do conhecimento contábil (obtido por 
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meio de treinamento) investimento em sistemas de informática, e adequações quanto à 

transparência de informações. 
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