
 
Programação 
Curso ‘Contabilidade Regulatória’


Data: 22 a 24 de maio de 2019.

Local: Auditório da Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR.

Endereço: SIG Quadra 1 Lotes 495/515 – Ed. Barão do Rio Branco – Salas 321 e 322 –	 	
Brasília/DF – CEP: 70610-410

Modalidades: Presencial e Online.


Público Alvo

Profissionais que atuam em agências reguladoras, prestadores de serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, especialmente, nas áreas de 
contabilidade, controle interno e externo, jurídica, administração orçamentária e financeira 
do setor público e a profissionais do setor privado que prestem assessoria ou consultoria a 
órgãos públicos, bem como diretores, gerentes e outros executivos de órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais.


Objetivo e Dinâmica

A. Atualização teórica e aplicação do conhecimento em Contabilidade do Setor Público 

com intuito de permitir aderência em conformidade com as Normas de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NCASP, em especial o PCASP – Plano de Contas, onde 
será destacada a composição das principais contas como: créditos, imobilizado e 
intangível.


B. A conhecimento de casos práticos, preferencialmente no setor de saneamento básico, 
apresentando como e em quanto tempo deve ser feita a transição da contabilidade 
antiga para a nova, quais os principais desafios (prestação de contas, tecnologia da 
informação, cultura organizacional, etc.) e quais contas contábeis serão afetadas no 
caso do setor de saneamento.


C. O conhecimento das perspectivas do regulador quanto à fiscalização econômico-
financeira dos serviços de saneamento básico.


Será utilizada a metodologia de aula expositiva, aberta a discussões e perguntas, com 
exercícios práticos e estudos de casos que abordem, necessariamente, experiências de 
reguladores e/ou prestadores que adotam a nova contabilidade pública.


Programa

O conteúdo programático foi dividido da seguinte forma:

A. Mudança de Paradigma da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

B. Plano Único de Contas do Setor Público.

C. Patrimônio Público.

D. Regulação.


Com base nessas diretrizes, a ementa apresentada a seguir faz a divisão dos temas por dia, 
ou seja, separando e detalhando o conteúdo que será abordado em cada um dos três dias 
de curso, assim como as principais bibliografias abordadas.




PRIMEIRO DIA 
O conteúdo do primeiro encontro será introdutório. O objetivo deste dia é transmitir 
informações a respeito do contexto geral em que a Contabilidade Regulatória está inserida, 
percorrendo todo o caminho histórico da evolução teórica dos conceitos relacionados, 
como conceitos de contabilidade pública e contabilidade societária, passando pelo 
desenvolvimento da Contabilidade Regulatória como uma ferramenta do Regulador para o 
cumprimento da sua função e concluindo com as medidas necessárias para implantação 
de uma Contabilidade Regulatória efetiva. Os tópicos a seguir, mencionam, de uma maneira 
geral, os temas a serem abordados neste dia:


• Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 7ª Edição, PCASP)

• Contabilidade Societária (CRC’s)

• Contabilidade Regulatória (MCSE, MCPSE)

• IFRIC 12

• Mercados Regulados, Monopólio Natural, Órgão Regulador (Bibliografias relacionadas)

• Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS, IPSAS)

• Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)

• Contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle;

• Plano de Contas Regulatório (MCSE)

• Registros Contábeis, Funcionamento das principais Contas (Exercícios)


SEGUNDO DIA 
O segundo dia é a sequência do dia anterior, abordando os demonstrativos contábeis, 
apresentando a ligação entre os conceitos contábeis e levantando os principais pontos 
para implantação de uma Contabilidade Regulatória no Setor de Saneamento. Com isso, o 
objetivo é transmitir informações capazes de dar suporte para discussões chave na 
implantação de uma Contabilidade Regulatória e, ainda demonstrar, dentro do contexto 
regulatório, os impactos positivos que uma informação contábil regulatória proporciona. Os 
tópicos a seguir, mencionam, de uma maneira geral, os temas a serem abordados neste 
dia:


• Patrimônio (Privado, Público, Concedido)

• Conceitos de Ativo Imobilizado e Intangível

• Demonstrações Contábeis (Públicas, Societárias, Regulatórias)

• Demonstrativos de Contabilidade como ferramenta para a obtenção de informações úteis 

à fiscalização econômico-financeira

• Interpretação dos demonstrativos contábeis

• Notas Explicativas específicas a serem estabelecidas pelo regulador

• Análise da Evolução dos ativos, passivos receitas e despesas por meio de indicadores de 

desempenho econômico-financeiros

• Quadro comparativo com as mudanças das demais NBCTSP.

• NBCTSP 05 – Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente.


TERCEIRO DIA 
O terceiro dia fará a abordagem de temas vinculados à atuação do regulador, citando a 
importância das suas atividades e mencionando os processos de fiscalização e seus 
resultados. Por fim, procura-se transmitir algumas reflexões e perspectivas para os 
próximos anos, repassando o conteúdo abordado durante o curso e destacando a 
importância de medidas gerenciais de controle de ativos dentro de todo esse contexto. 
Assim, os tópicos a seguir sintetizam os temas a serem abordados neste dia:


• Atuação do Regulador

• Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente

• Nível de Detalhamento da Informação para o Regulador

• Interpretação dos demonstrativos contábeis




• Fiscalizações (BRR Aneel, Saneamento ADASA)

• Analises de Indicadores de desempenho econômico-financeiros

• Gestão de Ativos

• Avaliação e Reavaliação de Ativos


Instrutores




LEANDRO GUILLARDUCCI MARTINS FERREIRA 

Começou sua carreira atuando no controle de frota 
e gestão de ativos da Ouro Verde Locações. Em 
2012 foi para o Banco HSBC onde atou com 
empréstimos e financiamentos de pessoa física, 
controle de operações estruturadas, reportes 
diários e semanais ao Banco Central. Em 2014 se 
transferiu para o Grupo Sulpar, onde trabalhou na 
área de controladoria, com foco em budget, 
apuração de resultado e acompanhamento de 
indicadores econômico-financeiros. Ingressou na 
LMDM Consultoria e participou da Fiscalização do 
Ativo Imobilizado em Serviço da CPFL Piratininga, 
CPFL Santa Cruz e EDP Bandeirante para o 
Processo de Revisão Tarifária Periódica junto a 
ANEEL. Participou de estudos desenvolvidos para 
a APINE, estudos internos da LMDM para 
divulgação ao mercado e aos clientes e do cálculo 

do Valuation da Compagas.


Integrou a equipe para avaliação de 18 usinas hidrelétricas da empresa CEMIG para 
levantamentos dos ativos não amortizadas e passiveis de indenização pelo poder 
concedente. Compôs a equipe Fiscalização da Base de Remuneração, junto à ANEEL, da 
Concessionária de distribuição EFLUL e da COOPERALIANÇA de Santa Catarina e da 
Energisa Bragantina de São Paulo. Participou também de trabalhos de consultoria para a 
COPEL e AES SUL sempre com foco na avaliação de ativos e análises econômico-
financeiras tarifárias. Integrou a equipe que trabalhou em parceria com a ARSESP na 
definição da metodologia de cálculo tarifário da SABESP.


Em 2018, elaborou e ministrou cursos de Contabilidade Regulatória na ABAR e Fluxo de 
Caixa Descontado em agências reguladoras. Também fundou uma nova área de atuação na 
LMDM, com foco em controles gerenciais para empresas privadas, sendo responsável por 
liderar projetos relacionados. Atualmente, participa da equipe de avaliação dos ativos de 
transmissão de energia para o processo de revisão tarifária da ELETROSUL.




 

LEANDRO D. DOMAREDZKY 

Engenheiro de Produção filiado no CREA, Pós-
Graduado em Contabilidade e Finanças pela UFPR,

certificado PMP pelo PMI e Mestrando em 
Planejamento Energético pela UNICAMP. Começou 
sua carreira em 2003 na empresa de Consultoria em 
Engenharia de Produção da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, trabalhando em projetos de 
Engenharia de Segurança, Programas da Qualidade, 
Planejamento da Produção e Planejamento 
Estratégico. Em 2006, Leandro compôs a equipe de 
Planejamento e Controle financeiro da Telecom Itália 
Móbile – TIM atuando na Regional Sul. Em 2007, 
recebeu proposta do Citibank onde trabalhou por 1 
ano com alguns dos melhores profissionais do 
Mercado Financeiro no Paraná.


Possui forte histórico Internacional tendo vivido por 10 anos nos Estados Unidos onde teve 
a oportunidade de participar em 2008 como coordenador em um projeto de abertura do 
escritório regional da Pinnacle Security/Golden Gate Capital em Boston, MA. Em 2008, 
ingressou na Ernst &amp; Young onde atuou em projetos de Compliance e Assuntos 
Regulatórios ligados aos Setores Elétrico e Petroquímico. Compôs a equipe do Projeto de

Fiscalização de Base de Remuneração junto à ANEEL (Agência Nacional de Energial 
Elétrica) em Distribuidoras como Ampla, AES Eletropaulo, EDP Bandeirante, Energisa 
Paraíba e Transmissoras como Afluente (Neoenergia) e Evrecy (EDP).


Participou também em Projetos de Compliance à Lei Sarbannes Oxley para empresas como 
Copel e Hexion Química. Foi o coordenador da LMDM responsável pelo projeto de 
implementação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) na Copel 
Geração, Transmissão e Distribuição, e coordenou os trabalhos de emissão dos Autos de 
Infração (AI) emitidos pela ANEEL a mais de 10 distribuidoras, pelas fiscalizações de 
Revisão Tarifária Periódica – RTP durante o 3º Ciclo. Coordenou as equipes da LMDM no 
trabalho de levantamento, conciliação e avaliação de 18 usinas para a CEMIG GT para fins 
de atendimento à REN 596.
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