
 
 

PORTARIA CRC-GO Nº 021/16 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão 

Permanente de Estudos e 

Desenvolvimento da Contabilidade 

Pública.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS, no 

exercício de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO que a Contabilidade Pública é um ramo da atividade do contador de 

caraterísticas próprias e que necessita de profissionais especializados para seu exercício pleno, cujo 

campo de atuação está centrado nas pessoas jurídicas de direito público, quais sejam: a União 

(Governo Federal), Estados, Distrito Federal e Municípios, além das suas respectivas autarquias, 

fundações públicas e empresas públicas, 

CONSIDERANDO que esta atividade está revestida de particularidades que precisam 

ser estudadas, desenvolvidas com esmero e profundidade suficiente para que se torne um 

instrumento de perfeita eficácia no cumprimento de sua missão e, assim, externar transparência em 

sua execução e clareza dos resultados perante a sociedade; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº. 184/08, editada pelo Ministério da 

Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos 

procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las 

convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; 

CONSIDERANDO que o desenvolver desta atividade deve obrigatoriamente estar 

alicerçada nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, notadamente às 

NBCs T 16.1 a 16.11; 

CONSIDERANDO que a contabilidade é o principal instrumento na busca da eficiência 

da gestão pública e, 

CONSIDERANDO ser premente a necessidade de maior atenção a esse setor específico, 
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D E C I D E: 

Art. 1º CONSTITUIR a Comissão Permanente de Estudos e Desenvolvimento da 

Contabilidade Pública com as atribuições de: 

a) Promover estudos e aplicação das NBC dirigidas ao setor público; 

b) Promover estudos de aperfeiçoamento da regulamentação da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público; 

c) Sugerir ritos e metas de fiscalização do respeito às prerrogativas legais dos profissionais da 

contabilidade devidamente registrados junto a este Conselho Regional de Contabilidade; 

d) Sugerir ritos e metas de fiscalização dos profissionais no exercício da profissão contábil 

junto aos órgãos públicos ou na prestação de serviços especializados de contabilidade 

aplicada ao setor público; 

e) Sugerir, facilitar e promover a realização de palestras, seminários, cursos de capacitação, 

treinamento e especialização direcionados aos profissionais da contabilidade pública e 

interessados; 

f) Sugerir, facilitar e indicar as mudanças necessárias para o Setor; 

g) Promover uma maior aproximação com os Tribunais de Contas dos Municípios, do Estado 

e da União, Secretaria do Tesouro Nacional e Estadual, Controladoria Geral da União e do 

Estado de Goiás e demais órgãos que tenham relação com a contabilidade pública, 

realizando parcerias para trabalhos em conjunto dessas entidades com o CRC-GO; 

h) Sugerir e promover outros trabalhos e realizações de interesse para o desenvolvimento da 

contabilidade aplicada ao setor público. 

Art. 2º. A Comissão ora criado fica diretamente ligado à Presidência do CRC-GO, 

devendo ter sua anuência para qualquer medida e realização que envolva a Classe Contábil e 

Entidades da área pública; 

Art. 3º. NOMEAR para integrar o Comitê os Contabilistas:  

 - EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO, CRCGO 17306/O-6 - Coordenador; 

 - JESUS NAZARENO DE CERQUEIRA SALES, CRCGO 12641 – Sub-Coordenador; 

 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA , CRCGO 14533/O-8 – Membro; 

- CARLOS ROBERTO FERNANDES, CRCGO 17045/O-5– Membro; 

 - GLAÚCIO ALVES PEREIRA, CRCGO 5000/O-0 – Membro; 

 - JOSÉ EVERALDO PIRES TEIXEIRA, CRCGO 3482/O-9 – Membro; 



 
 - LEONI DIAS DA SILVA, CRCGO 10047/O-8 – Membro; 

- LEVINO GONCALVES DOS SANTOS, CRCGO 13700/O-3 – Membro; 

 - LUCAS JISLEY MACHADO, CRCGO 20000/O-5 – Membro; 

 - MARCELO DE MESQUITA, CRCGO 9544 – Membro; 

 - PETRÔNIO PIRES DE PAULA, CRCGO 14861/O-9 – Membro; 

 - RANNIEL MARTINS SILVA, CRCGO 14285/O-8 – Membro; 

 - RODRIGO SOUZA ZANZONI, CRCGO 15336/O-3 – Membro; 

- VERA LUCIA DE FARIAS SIQUEIRA, CRCGO 14589/O-3 – Membro; 

 - WELIO RIGO DE SOUZA, CRCGO 19780/O-1 – Membro; 

- MIRALHO BRAGA DE ALMEIDA, CRCGO 024349/O-0 – Membro; 

 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES, CRCGO 11166/O-3 – Membro; 

- LEONARDO LOBO AMORIM, CRCGO 019288/O-2 – Membro; 

 

Art. 4º. Os integrantes farão jus ao recebimento de diárias e passagens em 

deslocamento dentro e fora do Estado de Goiás quando se fizer necessário, mediante autorização 

prévia da presidência do CRC-GO; 

Art. 5º. A Comissão deverá reportar-se à presidência e o mandato de seus membros 

terão duração de 12 (doze) meses; 

Art. 6º. Os integrantes da Comissão exercerão suas atividades de forma voluntária e 

exclusivamente de natureza honorífica, não possuindo qualquer vínculo empregatício com o CRC-

GO; 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente as Portarias CRC-GO n. 014/09, 043/09, 011/10, 041/12 e 03/15. 

Goiânia, 19 de maio de 2016. 

 

Contador Edson Bento dos Santos 

Presidente 

 


