
INFORMATIVO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - ANO XVII - Nº 82 - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010

Um ano ainda 
melhor que 2010.

Este é o desejo e o 
compromisso do CRCSC

Feliz 2011

Um ano ainda 
melhor que 2010.

Este é o desejo e o 
compromisso do CRCSC

Feliz 2011

Um ano ainda 
melhor que 2010.

Este é o desejo e o 
compromisso do CRCSC

Feliz 2011



CRCSC JORNAL • NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2010 • 2

editorial

Sergio Faraco
Presidente do CRCSC

Prestando contas  E x P E d i E n t E 
Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina

DIRETORIA DO CRCSC – BIÊNIO 2010/2011
Sergio Faraco 

Presidente
Adilson Cordeiro 

Vice-Presidente de Administração e Finanças
Edson Luis Francês 

Vice-Presidente de Fiscalização
Adilson Pagani Ramos 

Vice-Presidente de Registro
Marcello Alexandre Seemann 

Vice-Presidente de Controle Interno
Marisa Luciana Schwabe de Morais 

Vice-Presidente de Desenv. Profissional
Adilson Bachtold 

Vice-Presidente Câmara Técnica
José Henrique Domingues Carneiro 

Representante dos Técnicos em Contabilidade

CÂMARA DE REGISTRO 
 TITULARES SUPLENTES
 Adilson Pagani Ramos  Édio Silveira
 Bruno João Tem-Pass Jorge Luiz Dresch
 Nadir Terezinha Koerich José Ademir Deschamps
 Lecir dos Passos Ghisi Cassiano Bambinetti
 Francisco de Borba José Mateus Hoffmann
 CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA
 TITULARES SUPLENTES
 Edson Luis Francês  
 José Sidney Ribeiro Esmério Michele Patrícia Roncálio
 Gil Nazareno Losso Lindomar Antonio Fabro
 José Carlos Perão Adriano de Souza Pereira
 Bruno João Tem-Pass Jorge Luiz Dresch
 Francisco de Borba José Mateus Hoffmann
 CÂMARA DE RECURSOS DE ÉTICA E DISCIPLINA
 TITULARES SUPLENTES
 Irineu Moreira  Canísio Muller
 Débora Simoni Ramlow 
 José Henrique Domingues Carneiro Shirley Rosana Rego
 Lecir dos Passos Ghisi Cassiano Bambinetti
 CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
 TITULARES SUPLENTES
 Marisa Luciana Schvabe de Morais  Rubia Albers Magalhães
 José Henrique Domingues Carneiro Shirley Rosana Rego
 CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
 TITULARES SUPLENTES
 Marcello Alexandre Seemann  Luiz Alberton
 José Sidney Ribeiro Esmério Michele Patrícia Roncálio
 Tânia da Silva Homem 

CÂMARA TÉCNICA
 TITULARES SUPLENTES
 Adilson Bachtold  Osmar Gumz
 Adilson Pagani Ramos Édio Silveira
 Irineu Moreira Canísio Muller

TAMBÉM INTEGRA O PLENáRIO
Raquel de Cássia S. Souto

MACRODELEGACIAS
Blumenau: Silvio Terres; Chapecó: Reni Antônio Druzian; Criciúma: 
José Carlos de Faveri; Itajaí: Moacir Rogério Andrade; Joaçaba: 
Marcos Luiz Comini; Joinville: José Lourival Klein; Lages: Genézio 
Zanoni; São Miguel do Oeste: Rudinei Almeida dos Santos.

DELEGACIAS
Araranguá: Laênio Mota Oliviera; Balneário Camboriú: Cláudio 
Márcio de Souza; Brusque: Anderson Habitzreuter; Caçador: An-
tônio José Schmitz; Campos Novos: Hilário Zancanaro; Canoinhas: 
Soraia Cristina Bueno; Concórdia: Ary Adamy; Curitibanos: Ubaldo 
Furghieri Ribeiro; Ibirama: Leda Hohl; Indaial: Almir Malkowski; 
Itapiranga: Clemente Schnorrenberger; Ituporanga: Clezio Silveira 
Goulart; Jaraguá do Sul: Ivan Pilon Torres; Laguna: Ivo Perin; Mafra: 
Paulo Sérgio Ostrowski; Orleans: Woldemar Alexandre da Cruz; 
Palhoça: Adriano da Silva Mattos; Palmitos: Hainz Post; Porto 
União: Itacir João Delazari; Rio do Sul: Vilson Schulle; São Bento 
do Sul: Rudolf Jaensch; São Joaquim: Alceri Chiodeli; São José 
do Cedro: Olmiro Wendpap; São Lourenço do Oeste: Jorge Paulo 
Padilha dos Anjos; Tijucas: Ronei Alinor Furtado; Timbó: Hans Paul 
Maas; Tubarão: Marcos Mangeronio de Freitas; Videira: Marcelo 
Colle; Xanxerê: Irno Bortoncello.

OUVIDORIA:
0800-7033027

Redação/Edição: Márcia Quartiero - RS/5585
Fotos: André Sá, Osvaldir da Silva, Márcia Quartiero e 
assessorias de comunicação de entidades contábeis

Produção gráfica

Consenso Editora
Impressão: Coan

Tiragem: 16.000 exemplares
Endereço: Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900

Florianópolis – CEP 88.015-710
Fone: (48) 3027-7000 e Fax: 3027-7008

Home page: www.crcsc.org.br 
E-mail: crcsc@crcsc.org.br

CARTAS

Correspondência ao jornal do CRCSC pode ser encaminhada pelo correio (Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis – CEP 88.015-710) ou por e-mail (imprensa@crcsc.org.br)

Quero agradecer ao vice-presidente de Ad-
ministração e Finanças, Adilson Cordeiro, por sua 
presença em nossa instituição. Pessoas como ele 
engrandecem nossa classe. Em sua palestra, ele 
soube repassar aos estudantes e profissionais suas 
experiências e conhecimentos e serviu de exemplo 
para muitos naquela noite. Para todos, suas palavras 
foram significativas. 

Professora Franciele Guolo
Celer Faculdades/ Xaxim

Gostaria de parabenizar o presidente do 
CRCSC pela excelente palestra que realizou em 
Rio do Sul na Uniasselvi. Ele abordou assuntos 
importantíssimos da profissão, de forma bem 
descontraída, o que, com certeza, proporcionou 
aos acadêmicos aprendizagem e conhecimento. 
Show mesmo.

Ademar Lima  Junior
Gerente Depto. Fiscal/Tributário

Gostaria de parabenizar a conselheira do 
CRCSC, Michele Roncalio, e toda a equipe do CRCSC 
pelo I Encontro de Contadores e Controladores 
Públicos. O nível dos palestrantes era o mais alto 
possível. Imagine como será o segundo. Com 
certeza, melhor ainda.

Jonas Scremin Brolese
Betha Sistemas Ltda.

Quero parabenizar o CRCSC pelo evento de 
Contabilidade Pública, realizado em novembro, 
em especial a nossa colega Michele Roncalio, 
pela organização. Foi um encontro altamente 
produtivo, com palestrantes do mais alto nível 
técnico. 

Contador Carlos Eduardo Inácio Ribeiro
Rio de Janeiro

Gostaria de parabenizar o CRCSC pelo ótimo 
atendimento dispensado pela funcionária Talita 

Ao findar mais um ano, gostaríamos 
de fazer o balanço de algumas das ações 
desenvolvidas em 2010.

Criada em março deste ano, a TV 
CRCSC registrou em menos de 10 meses 
de operação um número superior a 62 
mil acessos, em mais de 190 cidades e 26 
países. Hoje, o seu acervo – à disposição 
de todos os profissionais e estudantes de 
Ciências Contábeis do Estado – perfaz mais 
de 160 vídeos/palestras, totalizando cerca 
de 450 horas de gravação.

Veiculado pela Record News, aos 
sábados pela manhã, o programa “Con-
tabilidade, Empresas e Negócios”, que 
conta com o apoio do CRCSC, em apenas 
quatro edições, foi assistido por mais de 14 
mil telespectadores. Todo o seu conteúdo 
se encontra disponível na nossa WebTV – 
www.tvcrcsc.com.br 

Na área de Desenvolvimento Profis-
sional, estamos fechando o ano com um 
recorde de inscrições em cursos e eventos. 
Ao todo, chegamos a quase 40 mil participantes contra os 27 mil 
registrados em 2009. 

Projeto pioneiro no país, o Contabilizando com o Direito já 
capacitou, desde quando foi criado em 2008, aproximadamente mil 
contabilistas em todo o Estado. Só em 2010, foram quase 300. Já o 
recém-criado Contabilizando com Administração e Economia formou, 
este ano, duas turmas, atingindo 64 profissionais.

A área de Contabilidade Pública recebeu uma atenção especial, 
condizente com a importância que possui. O curso Novo Enfoque da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ministrado pela conselheira 
Michele Roncalio e por Isair Sell, percorreu oito cidades, treinando 
447 contadores públicos. Desse curso surgiu a ideia de se realizar o I 
Encontro de Contadores e Controladores Públicos, que acabou sendo 
promovido em novembro, com a participação de aproximadamente 
550 profissionais. Ainda durante o evento iniciamos as tratativas para 
a realização da segunda edição, no ano de 2012.

Quanto à convergência às normas internacionais de Contabilidade 
no setor privado, o CRCSC – em parceria com o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) – conseguiu que Joinville fosse uma das quatro 

cidades brasileiras contempladas com o 
curso sobre IFRS para pequenas e médias 
empresas, no mês de outubro.

Junto com o CFC, também reali-
zamos em Florianópolis o I Encontro 
Luso-Brasileiro de Contabilidade, que 
congregou o VIII Ececon e o Fórum Cata-
rinense da Mulher Contabilista, reunindo 
mais de 1,5 mil participantes. 

Durante todo o ano, ao lado da Fe-
contesc e do Sindicont Chapecó, demos 
continuidade ao trabalho de preparação 
da XXVII Contesc, que acontecerá em 
outubro de 2011, em Chapecó, de forma 
a garantir que o evento seja o melhor de 
todos os tempos, superando a última 
Convenção realizada em Balneário Cam-
boriú, considerada até agora a melhor 
da história.

Investimos na modernização da 
nossa estrutura de tecnologia da in-
formação, renovando nossos equipa-
mentos e sistemas, com o objetivo de 

garantir um atendimento cada vez melhor aos profissionais 
catarinenses.

Também na área administrativa, promovemos vários cursos e 
treinamentos voltados aos delegados, conselheiros e colaboradores 
da entidade. Já no início de janeiro, vamos começar a reforma da 
sede do CRCSC, que vai facilitar o acesso de portadores de neces-
sidades especiais, bem como permitir uma melhor utilização do 
espaço interno. Também daremos uma atenção especial às nossas 
37 delegacias regionais.

Todos os investimentos poderão ser acompanhados no Portal 
da Transparência, que será lançado brevemente no site do CRCSC 
e que trará informações completas sobre a execução orçamentária. 

Para finalizar, gostaríamos de colocar que o ano de 2010 foi de 
muita luta e correria, mas também de grandes vitórias. Queremos 
agradecer especialmente o apoio e colaboração de cada um dos 
contabilistas catarinenses.

Prometemos nos empenhar ainda mais para construir um 
2011 de grandes realizações,  buscando sempre a valorização da 
nossa classe contábil.

Zílio Albiero, da Macrodelegacia 
de Joaçaba, a exemplo do que 
acontece também na delegacia 
de Concórdia.

É muito bom ser bem atendido.
Profª Ivanir Techio da Silva

Coordenação do Curso de Ciências 
Contábeis – UnC/Concórdia

Agradecemos a parceria entre o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Florianópolis e o CRCCSC, bem como 
a dedicação e comprometimento dos conselheiros 
que participaram da divulgação do incentivo fiscal 
ao FIA. Esta parceria é muito importante, pois 
permite a ampliação e melhoramento dos projetos 
sociais no atendimento às crianças e adolescentes 
do nosso município.

Veronice Sutilli
Vice - Presidente do CMDCA

FALE COM O PRESIDENTE
(48) 9974-0009 | faraco@faracon.com.br.
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história

CRCSC festeja aniversário e já se prepara 
para as comemorações dos 65 anos

 dELEGACiAS

No dia 8 de dezembro, o 
Conselho Regional de Con-
tabilidade de Santa Catarina 
(CRCSC) promoveu um ato 
para marcar a passagem 
dos 64 anos da entidade. 
Participaram da cerimônia 
delegados, conselheiros e 
colaboradores do CRCSC, 
bem como l ideranças 
contábeis do Estado. Na 
oportunidade, foi entregue 
uma homenagem a várias 
pessoas que contribuíram 
para o fortalecimento da 
classe contábil e, também, 
do CRCSC.

Receberam troféu de 
agradecimento os funcio-
nários Edson de Souza e Maria Salete 
Gomes Silvano, pelos mais de 30 anos 
de serviços prestados ao Conselho, as 
ex-delegadas de Balneário Camboriu,  
Rovena Haerter, e de Mafra, Maria Cle-
mentina Bruço Ostrowski (na oportu-
nidade representada pelo novo delegado 
Paulo Sérgio), e a ex-conselheira Sandra 
Pereira Hoffmann, que completou 30 
anos, em 2010, como contadora da 
Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina (Jucesc).

Em seu discurso, o presidente 
Sergio Faraco destacou a trajetória dos 
homenageados e, também, do CRCSC. 
“O acerto dessa longa trajetória está 
expresso nos números deste Conselho, 
que hoje reúne os mais de 20 mil con-
tabilistas em atividade no Estado e, se 
orgulha por ter proporcionado à classe 

contábil quase 40 mil participações em 
cursos e eventos no decorrer de 2010”,

Já o presidente da Fecontesc, Jan-
dival Ross, destacou a parceria que une 
as duas entidade e que tem permitido 
ampliar cada vez mais o programa de 
Educação Continuada. Recem-eleito pre-

sidente da Federação, o contador Rodolfo 
Groskopf manifestou a sua intenção de 
fortalecer ainda mais esta parceria.

O presidente Sergio Faraco também 
anunciou que, a partir de janeiro, co-
meçarão a ser promovidas várias ações 
para marcar os 65 anos do CRCSC.  

Saiba Mais 
Em 27 de maio de 

1946, o então presiden-
te Eurico Gaspar Dutra 
assinou o Decreto - lei 
9.295/46, que autorizava a 
criação do Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) 
e dos conselhos regionais, 
atendendo a um antigo 
anseio da classe contábil, 
que, desde o final do sécu-
lo 19, reivindicava o reco-
nhecimento da profissão 
e a sua regulamentação. 
O CRC de Santa Catarina 
(CRC/SC) foi formado em 
8 de dezembro daquele 
mesmo ano, graças ao 
empenho das associações 
de profissionais de conta-
bilidade de Florianópolis e 
Blumenau. Na oportunida-
de, foi formada a primei-
ra diretoria, tendo como 
presidente o guarda-livros 
e perito judicial Anatércio 
Gonçalves Pereira e, como 
vice-presidente, o conta-
dor Osmar Cunha, futuro 
prefeito da Capital.

Na cerimônia, foram homenageados, da direita para a esquerda, o funcionário Edson de Souza, a ex-delegada de Balneário 
Camboriú, Rovena Haerter, e a ex-conselheira e contadora da Jucesc, Sandra Pereira Hoffmann

A coordenadora 
de Registro 
do CRCSC, 
Maria Salete 
Gomes Silvano, 
também 
recebeu um 
troféu pelos 30 
anos de serviço 
prestado à 
entidade

Na parte da manhã, 
antes da reunião 
plenária e da cerimônia 
de aniversário, o CRCSC 
promoveu um encontro 
com os delegados 
e colaboradores da 
entidade, que debateu 
projetos e ações que 
serão desenvolvidos no 
decorrer de 2011.
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 MARCELLO ALEXANDRE SEEMANN SERGIO FARACO MARTINHO NUNES SANTANA NETO
 Vice-Presidente de Controle Interno Presidente do CRCSC Contador CRCSC - 021513/O-5

COnSELHO REGiOnAL dE COntABiLidAdE dE SAntA CAtARinA
Balancete de Verificação em 30.11.2010

Mais de 650 estudantes visitaram o CRCSC durante o ano de 2010 e conheceram de perto como 
funciona a entidade responsável pelo registro e fiscalização da profissão contábil. Foram ao todo 
28 turmas, que tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra sobre o mercado de trabalho e 
as mudanças por que passa a atividade contábil, com a convergência às normas internacionais de 
Contabilidade (IFRS). Na maior parte das vezes, a palestra foi ministrada pela conselheira Rúbia 
Albers Magalhães, coordenadora do programa Integração Acadêmica do CRCSC.

ATIVO 
Ativo Financeiro  2.665.174,25 
 Disponível  139.785,60 
  Caixa  500,00 
  Bancos conta movimento  136.985,60 
  Adiantamentos de suprimentos  2.300,00 
 Disponível Vinculado C/C Bancária  2.358.079,93 
  Bancos aplicações financeiras - poupança  2.358.079,93 
 Realizável  157.913,18 
  Diversos Responsáveis  359,91 
  Adiantamento a empregados  49.862,43 
  Convênios  106.110,42 
  Entidades Públicas Devedoras  939,48 
  Outros créditos  640,94 
 Resultado Pendente  9.395,54 
  Despesas a regularizar  9.395,54 
   Depósitos judiciais  9.395,54 
    
Ativo Permanente  10.652.737,42 
 Bens Patrimoniais  5.700.893,42 
  Bens móveis  2.121.536,83 
  Bens imóveis  3.579.356,59 
 Créditos  4.944.793,11 
  Parcelamentos  287.083,26 
  Dívida ativa  4.657.709,85 
 Valores  7.050,89 
  Ações de telecomunicações  7.050,89 
  
Ativo Transitório  5.936.563,88 
 Execução Orçamentária da Despesa  5.936.563,88 
  Despesas correntes  5.808.696,45 
  Despesas de capital  127.867,43 
  
Contas de Interferência  4.667,67 
  Transferências Financeiras Ativas  4.667,67 
    
Reflexo Patrimonial  3.575.909,54 
 Variações Passivas  3.575.909,54 
 Dependentes da Execução Orçamentária  3.571.241,87 
  Cobrança da Dívida Ativa  3.242.097,99 
  Alienação de Bens Móveis  -   
  Parcelamentos  329.143,88 
 Independentes da Execução Orçamentária  4.667,67 
  Cancelamentos de Créditos  2.580,78 
  Outros Valores  2.086,89 
  
Ativo Compensado  1.091.382,93 
 Créditos  1.091.382,93 
  
TOTAL DO ATIVO  23.926.435,69

PASSIVO 
Passivo Financeiro  574.118,86 
 Dívida Flutuante  246.614,69 
  Depósitos diversas origens  18.270,17 
  Consignações  16.401,24 
  Credores da Entidade  11.808,92 
  Entidades públicas credoras  200.134,36 
 
 
 Provisões Trabalhistas  327.504,17 
  Férias  167.053,33 
  Encargos sobre férias  50.115,74 
  13º Salário  87.782,49 
  Encargos sobre 13º salário  22.552,61 
 
Passivo Transitório  6.987.064,76 
 Execução Orçamentária da Receita  6.987.064,76 
  Receitas correntes  6.987.064,76 
  Receitas de Capital  -   
 
Contas de Interferência  4.667,67 
  Transferências Financeiras Passivas  -   
  Transferências Patrimoniais Passivas  4.667,67 
 
Reflexo Patrimonial  2.652.090,82 
 Variações Ativas  2.652.090,82 
  Dependentes da execução orçamentária  127.867,43 
  Independentes da execução orçamentária  2.524.223,39 
 
Saldo Patrimonial  12.617.110,65 
 Patrimônio (Ativo Real Líquido)  12.617.110,65 
 
Passivo Compensado  1.091.382,93 
 Créditos  1.091.382,93 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DO PASSIVO  23.926.435,69 

  UNISUL -  TUBARAO  CEDUP  - TUBARÃO

 UNIDAVI - RIO DO SUL

 FURB  - BLUMENAU

 UNIDAVI  - RIO DO SUL  UDESC -  IBIRAMA  UNIBAVE - ORLEANS

integração acadêmica
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fiscalização

diligências por Parâmetros
2010 2009 2008 2007

Registros Profs./Org. 2.434 2.627 2.957 2.251

Escrituração 6.279 7.646 7.146 4.567

Contrato 5.269 5.702 5.856 5.190

Decore 3.269 2.537 2.444 2.049

Demais Atividades 1.186 1.250 1.061 665

Total 18.437 19.762 19.464 14.722

CRCSC participa das alterações 
da Resolução 949/2002

A resolução que trata do Regulamen-
to de Procedimentos Processuais dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade foi 
alterada, no dia 24 de novembro, depois 
de um amplo debate, que contou com 
a participação do CRCSC, na figura do 
vice-presidente de Fiscalização, Ética e 
Disciplina, contador Edson Luis Francês, 
e do conselheiro Mateus Hoffmann.  Os 
dois, acompanhados pelo coordenador 
de Fiscalização do CRCSC, Cláudio Pe-
tronilho, estiveram presentes à plenária 
do CFC que referendou as mudanças.

“As alterações proporcionarão ao 

CFC e CRCs maior agilidade e novas 
práticas de fiscalização”, afirma Fran-
cês. De acordo com ele, no mesmo 
dia, o Conselho começou a planejar 
as atividades do ano de 2011, que 
inclui a implantação de um novo 
Termo de Transferência de Escrita 
Contábil, que passará a ser eletrônico. 
“Nesse encontro em Brasília também 
discutimos como viabilizar convênio 
com a Receita Federal para que os 
CRCs possam ter acesso aos Balanços 
realizados pelas empresas no Sistema 
SPED”, explica.

Multiplicadores

Fiscalização em dados
“Chegamos ao fim de 2010 com o 

sentimento de dever cumprido peran-
te a classe contábil do Estado.

Entre as ações desenvolvidas por 
nossa equipe de fiscalização, podemos 
destacar a redução das notificações 
emitidas em função do aumento no 
número de  profissionais que estão, de 
forma brilhante, realizando o trabalho 
de escrituração fiscal e contábil para 
os quais foram contratados.

Em nosso planejamento estratégi-
co, 2011 será o ano que nossa equipe 
buscará cada vez mais aperfeiçoar 
suas diretrizes de trabalho, com o 
objetivo maior de orientar e auxiliar 

os profissionais nas dificuldades 
encontradas.

Neste mesmo planejamento, dare-
mos total atenção à falta de execução 
da Escrituração Contábil e à emissão 
de Decores sem documentação hábil 
(Resolução CFC 872/200), bem como 
à constituição dos Contratos de Pres-
tação de Serviços.

Estamos à disposição para quais-
quer  esclarecimentos  ou necessida-
des advindas de nossa profissão.”

Edson Luís Francês
Vice-presidente de Fiscalização, 

Ética e Disciplina

 notificações por Parâmetros

2010 2009 2008 2007

Escrituração 298 371 514 598

Decore 79 102 59 77

Falta de Reg. Cad. 34 35 19 25

Demais Atividades 55 36 48 95

Total 466 544 640 795

A redução das notificações deve-se à apresentação da documentação nas 
visitas in loco.

Processos Abertos

O vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina, contador Edson 
Luis Francês, e o conselheiro Mateus 
Hoffmann participaram nos dia 6 e 
7 de dezembro,  em Brasília, de um 
treinamento voltado à formação de 
multiplicadores das Normas Interna-
cionais de Contabilidade (IFRS). “O 
processo de convergência às IFRS já é 
uma realidade e é necessário estender 
as informações ao maior número de 
profissionais possíveis”, observa Fran-
cês. Será dada uma atenção especial ao 
treinamento das IFRS para pequenas 
e médias empresas no ano de 2011. 
De acordo com o presidente do CFC, 

Juarez Domingues Carneiro, foi firmado 
uma parceria entre o CFC e o IASB que 
propiciará a realização de vinte e quatro 
cursos durante o ano de 2011, a cargo 
do contador Ricardo Lopes.  

Com a equipe de multiplicadores 
formada nos dias 6 e 7, em Brasília, a 
proposta do Conselho Federal é realizar 
mais de 300 cursos em todos os Estados 
brasileiros. De acordo com Francês, 
dia 3 de fevereiro será realizado um 
encontro em Brasília a respeito desse 
assunto e que reunirá os  presidentes 
do IASB e de outras entidades, como 
Ibracon, Abrasca, CPC, CVM, Bovespa 
Apimec e Fipecafi.
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Conselheiro José Mateus 
Hoffmann

administração

O Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) fixou, para todos os Conselhos 
Regionais, os valores das anuidades, 
taxas e multas para o exercício de 2011. 
Os novos valores foram deliberados atra-
vés da Resolução CFC nº 1.300/2010, 
que entrou em vigor dia 1º de janeiro.

Os valores das anuidades serão 
de R$ 380 para os contadores e de 
R$ 342 para os técnicos em Contabi-
lidade. Para empresários e escritórios 
individuais, a anuidade será de R$ 
190, enquanto que, para sociedades 
contábeis, o valor foi fixado em até 
R$ 950.

Para os profissionais que quitarem 
a anuidade até o dia 31 de janeiro será 
concedido um desconto de 10%. Já 
quem  pagar até 28 de fevereiro fará 
jus a uma redução de 5%.

As anuidades (valores sem descon-
to) poderão ser divididas em até sete  
parcelas mensais fixas, desde que isso 
seja requerido e que a primeira parcela 
seja paga até 31 de março. A emissão 
dos boletos estará disponível a partir de 
janeiro no site www.crcsc.org.br.

Mais informações podem ser obti-
das diretamente na sede do CRCSC ou 
nas macro e delegacias da entidade.

CFC fixa valores 
das anuidades para 
o exercício 2011

AnUidAdE 2011
•	 As	 anuidades	 de	profissionais	 poderão	 ser	 pagas	nos	prazos	 e	 condições	

estabelecidas na tabela a seguir:

ANUIDADE – PRAZO PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS 

Contador
Técnico em 

Contabilidade

Até 31/1/2011 R$ 342,00 R$ 308,00

Até 28/2/2011 R$ 361,00 R$ 325,00

Até 31/3/2011 R$ 380,00 R$ 342,00

•	 As	anuidades	das	organizações	contábeis	(Sociedade/Empresário/CEI)	po-
derão ser pagas nos prazos e condições estabelecidas na tabela a seguir:

ANUIDADE – 
PRAZO PARA 
PAGAMENTO

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

Empresário/CEI Sociedades

Titular 2 sócios 3 sócios 4 sócios Acima de 
4  sócios

Até 31/1/2011 R$ 171,00 R$ 342,00 R$ 513,00 R$ 684,00 R$ 855,00

Até 28/2/2011 R$ 180,00 R$ 361,00 R$ 541,00 R$ 722,00 R$ 902,00

Até 31/3/2011 R$ 190,00 R$ 380,00 R$ 570,00 R$ 760,00 R$ 950,00

O programa Educação Continuada – 
desenvolvido pelo CRCSC, em parceria com as 
entidades contábeis catarinenses – já tem cursos 
agendados para o mês de janeiro, em várias re-
giões do Estado. No dia 17, começa “Apuração de 
Lucro Real”, que será ministrado pelo consultor 
Antonio Dorvalino dos Santos, em 26 municípios. 
Já no dia 24, inicia o curso “Dimob, Dmed, DCTF,  
Perdcomp, Dirf  e  Dacon”, sob a responsabilidade 
da consultora Luciane Colombo Baldissera.

O conselheiro do 
CRC SC, José Mateus 
Hoffmann, foi eleito, 
no dia 21 de dezembro, 
o novo coordenador do 
Núcleo de Contadores 
de Gestão Empresarial 
(Nucont), ligado à  Ae-
mflo/CDL-SJ. A posse está 
marcada para o dia 18 
de janeiro. Técnico em 
Contabilidade, empresá-
rio e consultor do setor 
de serviços, Hoffmann pretende focar 
sua gestão na ampliação do número de 
associados e em treinamentos e cursos 
na área da educação continuada.

O atual coodenador, Tadeu Vieira, 
ressalta que - no ano de 2010 - mais de 
mil  empresários foram contemplados 
por palestras e treinamentos promovidos 

Nº MÊS CURSO PALESTRANTE CH CIDADES

1 Jan/Fev Apuração Lucro Real Antonio Dorvalino dos Santos 4h 26

2 Jan/Fev
Dimob, Dmed, Dirf  e  Dacon, 
Dctf, Perdcomp

Luciane Colombo Baldissera 8h 25

3 Jan/Fev
Escrituração Fiscal Digital - 
EFD Pis e Cofins

Neomar Antonio Córdova 8h 25

4 Jan/Fev
Fap, Rat, Ntep e Cnae Prepon-
derante e Gfip/Sefip 8.4

Zenaide Carvalho 8h 25

5 Fev/Mar IRPF Antonio Dorvalino e Luciane Baldissera 4h 24

Conselheiro do CRCSC é escolhido 
coordenador do Nucont

NovoS curSoS

pelo Nucont. Além disso, 
o Núcleo esteve presente 
– junto com o CRCSC e 
Sescon Grande Florianó-
polis – nas  discussões 
com órgãos públicos sobre 
temas polêmicos,  como 
substituição tributaria; 
empreendedor individual 
e  ECF/PAF. “Mostramos 
que há uma mobilização 
crescente da classe con-
tábil em nossa região”, 

destacou  Vieira. “Pelo nosso trabalho, 
fomos convidados a representar a classe 
empresarial no Conselho Municipal de 
Contribuinte - 2ª instância administrativa 
na Prefeitura de São José”, observou.

Atualmente o núcleo reúne 44 
empresários contábeis da Grande Flo-
rianópolis.

Café da manhã
Em conjunto com o CRCSC, o Sin-

dicont de Brusque realizou, dia 25 de 
novembro, um café da manhã no Hotel 
Monthez, com contabilistas de Brusque, 
Guabiruba e Botuverá para debater ques-
tões relacionadas às áreas de Registro e 
Fiscalização.

O objetivo foi orientar os profissionais 

da região sobre temas como responsa-
bilidade técnica, Exame de Suficiência, 
mudanças nas normas da profissão, con-
corrência desleal, clientes inadimplentes e 
que abandonam a documentação e denún-
cias que estão sendo protocoladas junto 
ao CRCSC pelo Ministério Público, Receita 
Federal, Tribunal de Contas e clientes. 

Participaram do café da mamhã (da esquerda para a direita) o delegado do CRCSC, 
Anderson Habitzreuter, o conselheiro Francisco de Borba, da Câmara de Fiscalização, 
Ética e Disciplina, o vice-presidente de Registro, Adilson Pagani Ramos, a presidente 
do Sindicont, Henriqueta Teresa ZuccoFantini, e o conselheiro Cassiano Bambinetti
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Eventos e cursos reuniram quase 
40 mil profissionais e estudantes

desenVolVimento Profissional

O CRCSC bateu um recorde em 
2010 na área de educação continuada. 
Durante os doze meses do ano, foram 
realizados quase 700 eventos e cursos, 
reunindo em torno de 40 mil profissio-
nais e estudantes. “Quando em janeiro 
o presidente Sergio Faraco lançou o 
desafio de atingirmos o patamar dos 
40 mil participantes, consideramos a 
meta extremamente arrojada e, em 
alguns momentos, chegamos até a 
duvidar que pudéssemos alcançá-la”, 

ANO Eventos Participantes

2007 513 31.175

2008 538 25.929

2009 499 27.017

2010 681 39.449

 Grandes eventos 
estão programados 

para 2011
O Conselho Regional de Contabili-

dade (CRCSC), em parceria com o Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC),  
conseguiu trazer para Santa Catarina o 
XXI Seminário Internacional do Comitê 
de Integração Latino Europa-América 
(Cilea). O evento será  realizado em 
Balneário Camboriú, no Hotel Recanto 
das Águas, de 20 a 22 de julho, e deve 
reunir mais de mil participantes, vindo 
de 18 países.

Criado em 1997, o Cilea tem sede 
na Itália e congrega organismos que 
representam as profissões liberais in-
dependentes em Ciências Econômicas 
e Contábeis de países de língua latina. 
Sua missão é favorecer uma comuni-
cação eficaz entre os países-membros, 
buscando harmonizar as profissões 
econômicas e contábeis dentro da 
globalização.

A candidatura do Brasil, e mais 
especificamente de Santa Catarina, 
como sede do Seminário do Cilea, foi 
apresentada em dezembro, em Mar-
selha (França), pelos presidentes do 
CFC, Juarez Domingues Carneiro, e do 
CRCSC, Sergio Faraco. “Será um marco 
para a Contabilidade de nosso Estado”, 
comemorou Faraco.

Palestrantes de renome -Outro 
grande encontro que vai mobilizar a 
classe contábil catarinense será a XXVII 
Contesc, dias 19, 20 e 21 de outubro, no 
Centro de Eventos Plinio Arlindo Ness, 
em Chapecó. Com o tema  “Contabili-
dade: Gestão Empresarial Sustentável”, 
o evento já tem quatro palestrantes con-
firmados:  o jornalista Paulo Henrique 
Amorim, apresentador do Programa 
Domingo Espetacular da Rede Record; 
Carlos Hilsdorf, um dos mais requisi-
tados e  carismático conferencista da 
atualidade;Christian Barbosa,  cientista 
de computação e maior especialista no 
Brasil em administração de tempo e 
produtividade, e Waldez Ludwig,  que 
já foi assistido por mais de 750 mil 
pessoas no país.

Contabilizando: 
novas turmas 
concluem o 
programa

Em dezembro, três novas turmas con-
cluíram o Contabilizando com o Direito, nos 
municípios de Blumenau, São Miguel do 
Oeste e Lages, envolvendo 105 profissionais 
Também no final do ano, foram realizadas as 
solenidades de entrega dos certificados para 
os participantes das turmas de Araranguá, 
Criciúma  e Joaçaba, que começaram as aulas 
no início de 2010.

 Iniciativa pioneira no país, o programa foi criado pelo 
CRCSC em 2008 e vem sendo desenvolvido em parceria 
com as demais entidades contábeis catarinenses.  Desde 
que foi implantado, o Contabilizando com o Direito já 
capacitou aproximadamente mil contabilistas das mais 
diferentes regiões do Estado. Só em 2010, foram quase 
300 participantes. Já o recém-criado Contabilizando com 
Administração e Economia formou este ano duas turmas, 
atingindo 64 profissionais de Tubarão e Chapecó.

 “O CRCSC acredita que deve incentivar os profis-
sionais a terem uma formação multidisciplinar, ou seja, 

conta a vice-presidente de Desenvolvi-
mento Profissional Marisa Schwabe de 
Morais. “O empenho e o entusiasmo 
dos conselheiros e dos representantes 

das demais entidades contábeis, que 
integram o programa Educação Conti-
nuada, acabaram nos impulsionando a 
obter essa marca histórica”, completa.

que - além de uma base forte em Contabilidade - também 
possuam noções de Direito, Administração e Economia”, 
observa o presidente Sergio Faraco. Para viabilizar o projeto, 
o Conselho de Santa Catarina assume todas as despesas de 
deslocamento dos professores. “Nosso objetivo principal é 
oportunizar o aprimoramento da classe contábil, de forma 
a que ela seja cada vez mais valorizada e prestigiada”, diz 
o presidente do CRCSC.

  CHAPECÓ

  LAGES

  CRICIÚMA   ARARANGUá
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Valorização

“As palavras de ordem têm que 
ser treinamento e preparação dos 
profissionais, de forma a que eles 
possam entender as mudanças de 
paradigmas que estão ocorrendo 
na Contabilidade Pública. Para 
isso, é extremamente importante a 
realização de encontros como este.”

Professor Lino Martins
Palestrante

Contabilidade Pública sai 
fortalecida de encontro na Capital

Mais de 550 profissionais participaram 
do I Encontro Catarinense dos Contadores 
e Controladores Públicos, promovido pelos 
Conselhos Federal e Regional de Contabi-
lidade (CFC e CRCSC), nos dias 29 e 30 de 
novembro, nas dependências do Centro 
Administrativo do Governo do Estado, em 
Florianópolis.

Durante os dois dias, foram debatidas 
as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), que 
começaram a ser adotadas neste ano, den-
tro do processo de  convergência às normas 
internacionais de contabilidade, bem como 
formas de garantir uma maior participação 
da sociedade no controle e fiscalização dos 
recursos públicos.

Na abertura, a vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do CRCSC, 
Marisa Schwabe de Morais, no ato repre-
sentando o presidente Sergio Faraco, ob-
servou que, felizmente, cada vez mais os 
gestores públicos estão se conscientizando 
do papel estratégico dos  profissionais 
contábeis, utilizando as informações 
fornecidas pela Contabilidade para as-
segurar uma gestão mais eficiente e a 
eficaz. “Somente o administrador que 
respeita a prática contábil tem condições 
de pesar a relação custo/benefício de 
um investimento, bem como propor 
orçamentos que levem em conta as reais 
necessidades da população, no que se 
refere a atividades fins do Estado, como 
saúde, educação e segurança”, observou.

TRAnSPARênCIA - Durante todos os 
debates, os palestrantes manifestaram a 
preocupação em incentivar uma maior 
participação da sociedade no controle e 
fiscalização dos atos públicos, bem como 
em tornar mais acessíveis as informações. 
“Este encontro tem por objetivo fortalecer a 
nossa classe, mas principalmente a gestão 
e a transparência pública, dentro de uma 
visão ampla de cidadania”, observou a co-

ordenadora do Encontro, Michele Patricia 
Roncalio.

Com sua experiência como auditor 
do TCE da Bahia, o professor e palestrante 
Inaldo da Paixão Santos Araújo disse que o 
contador público tem um papel fundamen-
tal para tornar as informações referentes à 
receita e à despesa mais compreensíveis e 
transparentes, de forma a que  o cidadão 
possa saber se o seu dinheiro está sendo 
bem empregado.

Apesar do Estado já disponibilizar 
em tempo real na internet dados sobre a 
execução orçamentária, a linguagem ainda 
é muito técnica e inacessível, lamentou o 
secretário de Administração, Paulo Eli, que 

participou do painel “O Uso das Informa-
ções Contábeis na Administração Pública”. 

 Na avaliação do professor doutor em 
Controladoria pela USP, José Francisco Ri-
beiro Filho, as NBCASP vão ajudar a mudar 
essa realidade. “Elas tem como foco a so-
ciedade e estão voltadas a instrumentalizar 
o controle social”, garantiu. Um exemplo 
disso é a ênfase muito grande dada às notas 
explicativas e não tantos aos números. 
“Isso exigirá uma mudança na postura do 
contador e também no próprio ensino da 
Contabilidade”, afirmou. “A demanda será 
por um profissional mais crítico, que leve 
em conta questões filosóficas e econômicas 
e que saiba lidar mais com conceitos e 

princípios do que com regras, ou seja, que 
consiga traduzir as informações para todos 
os tipos de público”, afirmou.

Promovido com o apoio da Secretaria 
do Estado da Administração e do Ciasc 
(Centro de Informática e Automação de 
Santa Catarina), o evento contou, como 
palestrantes, com os principais nomes da 
Contabilidade pública no país, a exemplo 
dos professores Domingos Poubel de Cas-
tro, Lino Martins da Silva, Victor Branco de 
Holanda, Inaldo da Paixão Santos Araújo,  
e Paulo Henrique Feijó, da Secretaria do 
Tesouro Nacional.

“Pela primeira vez, em dez anos de 
atividade na área pública, me senti 
valorizado como contador. Agradeço 
ao CRCSC por este evento e pelos 
cursos realizados pela conselheira 
Michele Roncalio e pelo colega Isair 
Sell. Sinto-me orgulhoso por fazer 
parte desta classe e saber que existem 
profissionais que pensam no futuro 
da nossa profissão.”

Pedro Jovane da Silva

Contador  - Rio Rufino/SC   

A mesa de 
autoridades 
contou com 

representantes
do meio 
sindical, 

político e da  
administração 

estadual e 
municipal

Mais 
de 550 
profissionais 
e estudantes 
participaram 
do evento. 
Na foto, o 
professor 
Inaldo da 
Paixão 
Santos  
Araújo 
ministra sua 
palestra

A vice-presidente do CRCSC, Marisa Schwabe de Morais, na abertura do evento (esq), que teve cobertura completa da TV CRCSC (centro). 
A coordenadora do Encontro, Michele Patricia Roncalio, junto com os palestrantes Inaldo da Paixão Araújo e Paulo Henrique Feijó
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Santa Catarina foi destaque 
em evento nacional 

Sob a coordenação do presi-
dente do CRCSC, Sergio Faraco, do 
vice-presidente Adilson Cordeiro e 
do consultor de Gestão da Admi-
nistração Tributária da Secretaria 
da Fazenda, Ari José Pritsch, foi 
realizado, dia 8 de dezembro, na 
sede do CRCSC, um fórum entre 
representantes do Fisco e das 
entidades contábeis do Estado. Na opor-
tunidade, foram abordados vários temas 
que impactam diretamente a atividade dos 
contabilistas e de seus clientes.

Ao todo, foram apresentados 27 
questionamentos/sugestões, a maioria en-
viada por e-mail por contabilistas de várias 
regiões do Estado. Todos os pontos foram 
respondidos pelos técnicos da Fazenda, 
com o material  sendo, posteriormente, 
divulgado aos  contabilistas pelo site do 
CRCSC e por e-mail.

Para o vice-presidente Adilson Cordei-
ro, a reunião foi altamente produtiva. Ele 
elogiou a postura da Fazenda. “Um número 

AMOSC e CRCSC promoveram 
curso sobre Contabilidade Pública

O contador da Secretaria da Fazenda 
e conselheiro do CRCSC Adriano de Souza 
Pereira proferiu, no mês de novembro, em 
Salvador (BA), uma palestra no III Seminário 
Baiano de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, promovido pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), CRC da Bahia e 
Fundação Brasileira de Contabilidade. 

Na palestra, ele apresentou o trabalho 
realizado por Santa Catarina em relação às 
demonstrações contábeis e ao cumprimento 
da Lei Complementar 131 (portais de trans-
parência), que foi recomendado como mo-
delo aos demais Estados pela coordenação 
Geral de Normas Aplicadas à Federação, em 
correspondência aos membros do GTCON 

A cidade de Chapecó encerrou, no mês de 
novembro, a série de oito cursos de capacitação 
“Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público”, ministrado pelo CRCSC durante 
2010. De acordo com a conselheira Michele 
Patricia Roncalio, que ministrou o curso junto 
com seu colega da Secretaria da Fazenda, Isair 
Sell, quase 450 profissionais participaram 
dos encontros. “Com essa iniciativa o CRCSC 

colocou a Contabilidade Pública em evidência, 
que culminou na realização do I Encontro 
Catarinense dos Contadores e Controladores 
Públicos”, observou.

O evento em Chapecó foi promovido 
em parceria com a  Associação dos Muni-
cípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) 
e reuniu cerca de 60 profissionais da área 
pública.

Fórum com a Secretaria da Fazenda

Jornal do CRCSC – O acórdão 
do Tribunal de Contas da União 
exigiu, em 2004, que a União ado-
tasse um sistema de informação 
de custos. Passados quase seis 
anos, como  está isso?

 Branco de Holanda - Não 
foi apenas o TCU, no acórdão de 
2004, que abordou esse assunto. A 
legislação, com obrigatoriedade de 
implantar sistemas de informação 
de custo na administração pública, 
já existe desde 1964, com a lei 4.320, 
que mexeu com todo o ordenamento 
legal do ciclo orçamentário, financeiro e 
contábil. Mas há também uma lei muito 
importante, que ficou conhecida como 
LRF (Lei da Responsabilidade Fiscal), 
que também trazia essa determinação. 
O acordão do TCU foi  muito mais para 
dizer assim: “Vocês já têm leis demais. 
Então, por que vocês não implantaram 
isso ainda?”. 

JC – Depois de ter demorado tan-
to tempo para sair do papel, quanto 
mais tempo será necessário para que 
o sistema vire uma realidade?

Branco de Holanda - Antes você 
tinha muletas, que eram usadas como 
desculpas para  justificar o motivo do 
gestor não olhar para os custos: “Não 
há sistema, não tenho  tecnologia, não 
estou preparado, não sei como fazer, 
etc”.  Nós tiramos todas essas muletas e 
providenciamos todos os instrumentos 
necessários para viabilizar as mudanças. 
E trabalhamos no processo comporta-
mental. A partir da entrega do sistema, 
foram criados 48 comitês de validação 
de custos nos diversos ministérios do 
governo federal. Essa mudança já está 
sendo implementada, ou seja, ela está 
acontecendo efetivamente.

Jornal do CRCSC - Quando termi-
na esse processo?

Branco de Holanda – Não tem 
término, a exemplo do Siafi (Sistema de 
Administração Financeira, Administra-
tiva e Contábil), que a União usa para 
transformar um orçamento em execução 
financeira e contábil, e que está servindo 

Entrevista
O diretor de Gestão Estratégica do Ministério da Fazenda, Victor 
Branco de Holanda, falou sobre “Custos na Administração Pública”, 
no segundo dia do Encontro Catarinense dos Contadores e Controla-
dores Públicos, e garantiu que o sistema de informação de custos já 
está pronto para ser usado. Fazendo uma analogia com um carro, 
afirmou que antes só havia o projeto. Agora é possível andar e 
melhorar a equação custo/qualidade na administração pública.

bem desde 1988.  É como se fosse um 
carro: você vai usá-lo quando precisar. E 
a gente acha que a informação de custo 
é um clamor da sociedade. Assim como 
você vai ao supermercado e quer saber 
quanto custa cada mercadoria e qual a sua 
qualidade, nós achamos que o mesmo vai 
acontecer com o binômio custo (o preço 
dos insumos que eu estou usando) e a 
qualidade do produto (o que o governo 
está oferecendo). Este binômio jamais 
será esquecido.

Jornal do CRCSC – Mas quando 
efetivamente isso será sentido pela 
população ou pelo gestor público?

Branco de Holanda – Você tem a 
União, Estados e Municípios. Primeiro 
precisamos que cada ente implante o 
seu sistema. O governo federal já fez o 
seu. Os governos de Santa Catarina e da 
Bahia também estão fazendo o seu. Antes, 
você não tinha o carro, só o projeto. Agora 
você  tem o carro, mas não vão andar 
todos juntos, pois temos mais de cinco 
mil municípios, e cada um vai ter que ter 
o seu sistema de informação de custos, 
assim como possui a sua contabilidade. 

Jornal do CRCSC – no governo 
federal já houve algum retorno por 
conta do sistema de custos?

Branco de Holanda – Claro que 
sim. Desde o momento que você começa 
a olhar os custos, você começa a olhar a 
possibilidade de reduzi-los. Só poderei 
analisar a eficiência e eficácia se tiver a 
informação de custo associada à infor-
mação de qualidade. 

grande de técnicos participou do evento, 
mostrando a boa-vontade da Secretaria em 
sanar dúvidas e colher sugestões da classe 
contábil”, disse. Ele também ressaltou a 
participação expressiva dos contabilistas, 
que enviaram vários pedidos de esclare-
cimentos.

A partir de 2011, os encontros acon-
tecerão a cada dois meses. “O fórum 
é uma importante oportunidade para 
debater projetos e iniciativas que possam 
facilitar o trabalho tanto do Fisco como 
dos empresários e dos profissionais da 
contabilidade”, ressaltou o presidente do 
CRCSC, Sergio Faraco.

- Grupo Técnico de Padronização de Proce-
dimentos Contábeis. O grupo é responsável 
pela análise e elaboração de diagnósticos 
e estudos visando à padronização mínima 
de práticas contábeis no âmbito da União, 
Estados e Municípios. 
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oPinião

No exercício de 2010, todas as 
organizações, independentemente 
do porte ou tipo jurídico, devem 
observar - no seu contexto opera-
cional - a convergência às normas 
internacionais de Contabilidade.  
O que vem causando preocupação 
generalizada diz respeito à adoção 
dos CPCs que estabelecem novas 
práticas a serem observadas quanto 
ao controle do Imobilizado das 
entidades, bem como seus reflexos 
tributários.

 Essas práticas estão enun-
ciadas, principalmente, nos Pro-
nunciamentos CPC 01 - Redução 
ao Valor Recuperável do Ativo e no 
CPC 27 - Ativo Imobilizado,  bem 
como na Interpretação Técnica 
ICPC 10 - Aplicação Inicial ao Ativo 
Imobilizado e à Propriedade para 
Investimento, dos Pronunciamen-
tos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. 

 Preocupados com essa ques-
tão, tendo em vista a proximidade 
do levantamento dos balanços, e 
diante do fato de não termos ob-
servado a necessária convergência 
das  contabilidades por parte de 
inúmeros empresários, gostaría-
mos de alertar sobre as práticas a 
serem consideradas no Imobilizado 

Normas internacionais de Contabilidade

AnTOnIO DORVALInO DOS SAnTOS

Temos acompanhado, por 
este mundo afora, companhia 
sfalindo e, muitas vezes, os fatos 
que levaram a este fim estão vin-
culados à Contabilidade. Por quê? 
Estamos nós contadores ligados 
a um círculo vicioso que leva o 
nosso trabalho a ser pensado em 
algo a dar vantagem ao dono do 
negócio e não a sociedade como 
um todo? Estamos nós preparados 
para enfrentar de forma clara as 

ainda em 2010.
 Como regra geral, de acordo 

com a Lei societária vigente, reava-
liações periódicas dos ativos não 
são mais permitidas no Brasil.

 Entretanto, para fins de pri-
meira adoção dos novos CPCs, está 
permitido às empresas trazerem 
certos itens do seu ativo imobili-
zado a valor justo, utilizando este 
valor como novo custo atribuído 
(deemed cost). O novo valor é 
tratado como se fosse o custo do 
bem na data de transição, o qual 
será depreciado ao longo de sua 
vida útil.

 O conceito de custo atribuído 
já existe há muito tempo na Con-
tabilidade, e sempre foi utilizado, 
principalmente, quando ocorria 

a perda do controle sobre deter-
minada conta, seja por falta de 
reconciliação periódica ou mesmo 
outros eventos, tais como incêndio 
e perda de documentos.

 Os lançamentos contábeis 
para registro do custo atribuído 
serão efetuados no Imobilizado e, 
em contrapartida, no patrimônio 
líquido da entidade, na rubrica de 
ajuste de avaliação patrimonial. 
A regra da reavaliação, quando 
era permitida no País, requeria o 
registro também no patrimônio 
líquido, só que na rubrica reserva 
de reavaliação.

 Não é permitido o uso de cus-
to atribuído para ativos intangíveis, 
investimentos em controladas, 
controladas em conjunto, coligadas 
ou outros ativos que não os ativos 
imobilizados e propriedade para 
investimento.

 Algumas dúvidas que cercam 
esse assunto estão relacionadas 
aos reflexos que a adoção dessa 
opção pode trazer. Seguem algumas 
situações:
 1 - Caso a empresa não tenha 

controle de imobilizado, a 
aplicação da norma implica 
na necessidade de desenvolver 
novos controles para imobili-
zado por componente;

2 - Além de definir os novos 
valores dos ativos no balanço 
de abertura (01/01/2010) a 
aplicação do custo atribuí-
do requer que as empresas 
definam a vida útil e o valor 
residual do bem, e as taxas 
reais de depreciação.
 A definição do custo atri-

buído do imobilizado envolve 
vários assuntos complexos como 
mensuração e divulgação do valor 
justo, uso de estimativas e uso de 
peritos avaliadores.

 O custo atribuído pode ser 
definido por peritos avaliadores 
externos, ou internamente na 
empresa. Consideram-se avalia-
dores os especialistas que tenham 
experiência, competência profissio-
nal, objetividade e conhecimento 
técnico dos bens. Adicionalmente, 
para realizar seus trabalhos, os 
avaliadores devem conhecer ou 
buscar conhecimento a respeito 
de sua utilização, bem como das 
mudanças tecnológicas e do am-
biente econômico onde ele opera, 
considerando o planejamento e 
outras peculiaridades do negócio 
da entidade. Quem quer que faça 
o trabalho, deve ter competência 
e considerar os conceitos de valor 
justo e os demais conceitos men-

REnATO FEIJó*

Os Rumos da Contabilidade no Mundo  
adequações que são necessárias 
ao mundo moderno dos negócios? 
Estamos participando de encon-
tros, palestras, debates sobre as 
normas contábeis que estão sendo 
impostas na Contabilidade Brasi-
leira para adequação às Normas 
Internacionais?

 Vejo hoje que muitos profis-
sionais estão sem rumo. Muitos 
por falta de conhecimento, outros 
por incapacidade de adotar as 
regras para dar suporte ao seu 
cliente. Há ainda aqueles que,  

não tem com o seu cliente uma 
relação  profissional, o que,  neste 
caso, traz prejuízos enormes aos 
envolvidos, uma vez que se perde 
o que de mais importante neces-
sitamos para o desenvolvimento 
profissional: o compromisso com 
a técnica contábil para gerar 
instrumentos para tomada de 
decisão. Não podemos mais ficar 
trabalhando de forma amadora e 
à margem da legislação contábil.

Nesse momento, decisões 
pelo mundo estão sendo tomadas 

com base nos resultados por nós 
apurados. Portanto, chega de 
conversa, vamos a era do conhe-
cimento da legislação contábil. 
Somos parte de uma engrenagem 
que movimenta o mundo econô-
mico, financeiro e patrimonial, 
que envolve intrinsecamente a 
contabilidade pública e privada. 
Apoderem-se de conhecimento. 
O futuro chegou.

 
* Sócio diretor da empresa ITC 

Consultoria.

 

cionados acima. 
 Seguem algumas recomenda-

ções sobre laudos de custo atribu-
ído e alguns problemas comuns:
•	 	Laudo	sem	base	técnica;
•	 	Laudo	não	é	reconciliado	com	

os registros contábeis por com-
ponente;

•	 Laudo	 não	 contém	 suporte	
adequado para definição de vida 
útil;

•	 A	 empresa	 ou	 departamento	
designados para realização do 
laudo não têm experiência e 
especialização adequada no 
segmento.

•	 Laudos	 não	 revisados	 pela	
administração – Os laudos 
devem ser revisados pela alta 
administração para assegurar 
que as informações utilizadas 
são consistentes e possuem 
suporte adequado, no nível 
adequado.

 As empresas devem constituir 
um controle sobre o novo custo 
atribuído e respectiva depreciação 
e é recomendável adotar controles 
independentes, principalmente, 
para fins fiscais (depreciação in-
dedutível).

 
* Auditor da Audsistem Auditores 

Independentes
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Exame de Suficiência  
acontece dia 27 de março

De 10 de janeiro a 11 de fevereiro, 
estarão abertas as inscrições para a pri-
meira edição do Exame de Suficiência 
da área contábil, que será realizada 
no dia 27 de março, das 8h30min às 
12h30min. De acordo com o edital 
publicado pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), dia 29 de novembro, no 
DOU, o Exame será constituído de duas 
modalidades de provas: uma para bacha-
réis em Ciências Contábeis e outra para 
Técnicos em Contabilidade. Segundo o 
Edital, que teve uma retificação posterior, 
somente poderão se inscrever candidatos 
que tenham efetivamente concluído 
ou que venham a concluir o curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis ou 
de Técnico em Contabilidade até a data 
da realização das provas.

O Exame de Suficiência foi instituí-
do pela Lei nº 12.249/2010, que alterou 
o artigo 12 do Decreto-Lei nº 9.295/46. 
De acordo com a nova redação, esse 
artigo estabelece que, para exercer a 
atividade, os profissionais contábeis tem 
que atender aos seguintes requisitos: 
conclusão do curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis ou de Técnico em 
Contabilidade, aprovação em Exame 
de Suficiência e registro no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC). 
Para a aplicação da primeira edição 

de 2011, o CFC contratou a Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC). As 
inscrições deverão ser efetuadas no site 
www.fbc.org.br ou www.crcsc.org.br.  A 
taxa de inscrição é de R$ 100,00. 

As cidades e os locais de realização 
das provas serão informados até o dia 
25 de fevereiro.  O Edital especifica que, 
caso não haja número suficiente de 
candidatos nas cidades constantes do 
local de inscrição, o CFC poderá mudar 
a realização das provas para um muni-
cípio vizinho. 

Entre as normas estabelecidas no 
Edital para a realização das provas, 
consta que será permitido o uso de 
máquina calculadora, desde que o 
modelo não possua sistema de arma-
zenamento de texto. As provas serão 
compostas, cada uma, por 50 questões 
objetivas, valendo um ponto cada item. 
Será considerado aprovado o candidato 
que acertar, no mínimo, 50% do total 
das questões. 

Informações completas, como o 
detalhamento dos conteúdos progra-
máticos, podem ser obtidas nos sites 
da FBC, CFC ou CRCSC.

Número de inscritos no 
CRCSC ultrapassa os 20 mil

Sexo 
Posição

Atual (%) 
Categorias TOTAL

PROFISSIONAIS 20.057

HOMENS 12.343 61,54 ESC. INDIVIDUAL 2.520

MULHERES 7.714 38,46 ESC. SOCIEDADE 1.953

TOTAL 20.057 100,00 ESC. EMPRESÁRIO 175

PROFISSIONAIS ATIVOS 

dez/09 Dez/10 %

Contadores 

Homens 6.218 7.544 21,32

Mulheres 3.917 6.135 56,62

Total 10.135 13.679 34,96

Técnicos

Homens 4.759 4.799 0,40

Mulheres 1.394 1.579 13,27

Total Profissionais 16.288 20.057 23,14

ESCRITÓRIOS

Individual 2.634 2.520 4,32

Sociedade 1.847 2.128 15,21

Total 4.481 4.648 3,72

O Conselho de Santa Catarina 
fechou o ano de 2010 com um au-
mento de 23% no número de pro-
fissionais registrados, totalizando 
20.057 inscritos. “Esse incremento 
foi alavancado pelo retorno do 
Exame de Suficiência, que passou 
novamente a ser obrigatório para 
o ingresso na profissão”, destaca 
o vice-presidente de Registro, Adil-
son Pagani. Ele acredita, porém, 
que os números também refletem 
o bom momento por que passa a 
profissão. “A contabilidade nunca 
esteve tão valorizada e isso faz com 
que uma gama crescente de jovens 

opte pela profissão, principalmen-
te porque ela garante uma alta 
empregabilidade”, afirma.

Os dados do Registro também 
consolidam a presença da mulher 
na área das Ciências Contábeis. 
Em apenas 12 meses, houve um 
crescimento de 45% na partici-
pação feminina (de 5.311 para 
7.714 inscritas). Atualmente, 
elas já respondem por 38,5% 
dos registros do CRCSC. “É uma 
tendência que não tem volta: na 
categoria “contador”, falta pouco 
para os números se igualarem”, 
prevê Pagani.V ários contabilistas da Grande Florianópolis optaram, nos meses de 

novembro e dezembro, por receber a sua carteira profissional durante 
a plenária do CRCSC

registro

Reunião da Câmara de Registro
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fique Por dentro

Posse de delegados
O CRCSC deu posse a dois novos delegados no 

mês de novembro. No dia 16, assumiu a delegacia 
de Mafra o contador Paulo Sérgio Ostrowski,  em  
ato realizado na Capital, durante a reunião plenária 
da entidade. Já no dia 23, mais de 40 profissionais  
prestigiaram a posse do contador Cláudio Márcio 
de Souza como delegado de Balneário Camboriú. 
A cerimônia, que contou com o apoio do Sindicont 
Litoral, aconteceu no restaurante Recanto da 
Sereia, em Itapema.

Para o presidente do CRCSC, os dois profissio-
nais irão contribuir muito para o fortalecimento e 
a valorização da classe contábil em suas regiões.

 

Novo delegado de Mafra recebe o termo de 
posse

Ao lado do presidente do CRCSC e do vice-presidente 
Adilson Cordeiro, o contador Cláudio Márcio de Souza 
assina termo de posse

doação
Em dezembro, o vice-presidente de Administração e Fi-

nanças do CRCSC, Adilson Cordeiro, fez a entrega de alimentos 
e fraldas ao  Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral 
(Cadi), em Palhoça. O material foi arrecadado nos cursos ofere-
cidos gratuitamente pelo CRCSC. O Cadi é uma organização não 
governamental que desenvolve e realiza ações e projetos voltados 
ao desenvolvimento de comunidades. As atividades estão focadas 
no atendimento à criança, ao adolescente e às famílias, enten-
dendo a saúde, a educação, a capacitação e geração de renda, 
a cultura e o lazer como ferramentas de  transformação social.

Entrevista
O presidente do CRCSC, Sergio Faraco, o vice-presidente Adilson 

Cordeiro e o conselheiro Lecir Ghisi, junto com o presidente do Sin-
dicont de Tubarão, Eli  Oliveira de Souza e do diretor do Sescon SC 
na região, Patrick Fontana Nandi, concederam uma longa entrevista 
sobre a profissão, no programa De Olho nas Cidades, comandado 
pelo jornalista Arilton Barreiros, na rádio Santa Catarina, de Tubarão.

 Posse 
Foi empossada, dia 3 de dezembro, a nova diretoria 

do Sindicato dos Contabilistas do Alto Vale do Itajaí – 
Sindicont. Como presidente do biênio 2011/2012, foi 
eleito e empossado o contador Paulo César da Silva, 
tendo como vice-presidentes Delci Tamanini e Silene 
Rengel.

 A cerimônia de transmissão de cargos aconteceu 
no Restaurante Encontro dos Rios, no Parque Univer-
sitário Norberto Frahm, em Rio do Sul, e contou com 
a presença do conselheiro do CRCSC, José Henrique 
Domingues Carneiro.

 Em seu discurso o novo presidente, além de pro-
meter seguir as ações que vinham sendo realizadas, 
parabenizou o trabalho realizado por Heládio Zunino, 
que o antecedeu na presidência. “Precisamos manter 
o sindicato cada vez mais forte. Vamos continuar tra-
balhando para unir cada vez mais os profissionais do 
setor contábil”, afirmou.

Apoio
O prefeito Mariano Mazzuco 
Neto assinou, durante a 
solenidade de formatura da 
turma do Contabilizando o 
Direito de Araranguá, um 
termo de compromisso para 
a doação ao Sindicont de um 
terreno de 10 mil m2 para 
abrigar a sede da entidade.

Jucesc 
O CRCSC oficia-

lizou, ao governo do 
Estado, a indicação do  
contador Gil Nazareno 
Losso para ocupar a 
vaga de representante 
da entidade (vogal) na 
Junta Comercial do Es-
tado de Santa Catarina 
(Jucesc). Conselhei-
ro do CRCSC, Losso 
já presidiu o Sescon 
Grande Florianópolis 
e participou da dire-
toria do Sindicato dos 
Contabilistas de Flo-
rianópolis. Cursando 
a quinta fase de Direito 
pela Unisul, campus 
Florianópolis, ele pos-
sui pós-graduação em 
Gerência da Qualidade 
nos Serviços Contábeis 
e uma experiência de 
mais de 30 anos como 
empresário da conta-
bilidade.  

Como primeiro 
suplente, o CRCSC in-
dicou  José Henrique 
Domingues Carneiro 
e, segundo suplente, 
José Mateus Hoffmann.
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Matérias veiculadas 
na mídia nos meses 

de novembro/dezembro
de 2010

8 de novembro
• Portal AMOSC – AMOSC e CRCSC pro-

moveram curso sobre contabilidade 
pública

9 de novembro
• Rádio Chapecó – AMOSC e CRCSC 

promoveram curso sobre contabilida-
de pública

11 de novembro
• Diário Catarinense – Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “A Contabilidade Pública em 
debate na Capital”

15 de novembro
• Portal De Olho na Ilha - A gestão 

pública em debate na Capital

16 de novembro
• Floripanews - A gestão pública em 

debate na Capital
• Portal Secretaria da Fazenda - A 

gestão pública em debate na Capital
• CBn Diário / TVCom - programa 

notícias na Tarde - entrevista com 
o conselheiro Adilson Cordeiro sobre 
doações ao FIA e IRPF

18 de novembro
• O Barriga Verde - A gestão pública 

em debate na Capital 

23 de novembro
• Portal Ciasc -  Encontro dos Conta-

dores e Controladores públicos 

24 de novembro
• Portal SC 24 Horas  –  A gestão 

pública é debatida em Floripa

25 de novembro
• TV Record – Economia news – 

entrevista com a conselheira Michele 
Roncalio sobre o Encontro dos Conta-
dores e Controladores Públicos

• Rádio 98.3 – Primeira FM - A gestão 
pública é debatida em Floripa

• Diário Catarinense – Informe 
CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Federação dos Contabilistas 
elege nova diretoria”

26  de novembro
• Portal CFC - Encontro na Capital de-

bate como aprimorar a gestão pública
• TVCom – programa Conversas 

Cruzadas – debate sobre Contabili-
dade Pública, com a participação da 
conselheira Michele Roncalio

• Portal Adjori/SC - Encontro sobre 
Contabilidade Pública 

• De Olho na Ilha – Encontro na Ca-
pital debate como aprimorar a gestão 
pública

• Portal nacional dos Tribunais de 
Contas do Brasil - Normas de Audi-
toria Governamental serão discutidas 
na região sul do país 

29 de novembro 
• Diário Catarinense – Contadores 

debatem gestão pública
• Rádio FM 103 (Pinhalzinho) - Con-

tadores debatem gestão pública
• Portal do Ministério do Plane-

jamento, Orçamento e Gestão 
- Encontro debate como aprimorar a 
gestão pública

30 de novembro
• Portal Ciasc -  Contadores e Controla-

dores públicos participam de encontro 
em Florianópolis

Informe elaborado pela Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. 
As opiniões e os conceitos aqui emitidos são de responsabilidade exclusiva da Fecontesc.

1º de dezembro 
• Diário Catarinense - Coluna 

Estela Benetti - Nota sobre o 
Encontro dos Contadores e Contro-
ladores Públicos

6 de dezembro
• Prefeitura de Rio negrinho  - 

Encontro dos Contadores e Contro-
ladores Públicos

• Prefeitura de Iraceminha - Irace-
minhenses participaram de Cursos e 
capacitações na Capital Catarinense

• Diário do Sul - coluna Pedro 
Hermínio - Encontro dos Conta-
dores e Controladores Públicos

7 de dezembro
• Portal TCE/SC -  TCE/SC participa 

de encontro catarinense de conta-
dores e controladores públicos

• Portal CFC - Secretaria da Fazenda 
concede crédito presumido para 
aquisição de ECFs novos e PAF-ECF

• Revista Contábil & Empresarial 
Fiscolegis - Secretaria da Fazenda 
concede crédito presumido para 
aquisição de ECFs novos e PAF-ECF

• Portal da Secretaria da Fazenda 
– Crédito presumido para aquisição 
de ECFs novos e PAF-ECF

• Portal da Secretaria da Fazenda  
- SEF e CRCSC  promovem Fórum

8 de dezembro
• Diário Catarinense – Seção 

Opinião – Artigo do presidente 
do CRCSC, Sergio Faraco, sobre o 
aniversário de 64 anos da entidade

9 de dezembro
• Diário Catarinense – Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Contabilista vira Papai 
Noel neste Natal”

12 de dezembro
• Portal De Olho na Ilha – Plantão 

do FIA

13 de dezembro
• O Barriga Verde - Plantão do FIA
• Portal da Prefeitura de Floria-

nópolis - Plantão do FIA
• noticenter – Plantão do FIA
• Portal Floripanews – Plantão do 

FIA 

14 de dezembro
• CBn Diário / TVCom - programa 

notícias na Tarde – entrevista 
com a conselheira Rúbia Magalhães 
sobre o Plantão do FIA

• TVCom - entrevista com a vice-pre-
sidente do Conselho Municipal dos  
Direitos da Criança e do Adolescente 
sobre o Plantão do FIA 

15 de dezembro
• Diário Catarinense - coluna Visor 

- nota sobre o Plantão do FIA
• CBn Diário / TVCom - programa 

notícias na Manhã – matéria ao 
vivo sobre o Plantão do FIA, com 
entrevista da conselheira Rúbia 
Magalhães

• Portal Prefeitura de Florianópo-
lis - Plantão do FIA 

22 de dezembro 
• noticenter - Secretaria da Fazenda 

concede crédito presumido para 
aquisição de ECFs novos e PAF-ECF

24 de dezembro
• Diário Catarinense – Informe 

CRCSC, trazendo como chamada 
principal “Feliz Natal”

A Federação dos 
Contabilistas do Esta-
do de Santa Catarina 
(Fecontesc), durante 
a última Assembleia 
Geral de 2010, em 
Treze Tílias, realizou 
a Eleição Sindical. 
Em cumprimento ao 
que dispõe o Art. 51 
e seus parágrafos do 
Regimento Geral da 
Federação, e de acor-
do com o prazo esti-
pulado no Aviso Resumido do Edital 
de Convocação, foi registrada Chapa 
Única para concorrer às eleições. 
Por unanimidade, foi eleita a nova 
diretoria da entidade, encabeçada 
por Rodolfo Grosskopf, de Joinville, 
tendo como vice, o contador Tadeu 
Oneda.

informe fecontesc

Mensagem
O ano de 2010 foi marcado por diversas situações 

que mexeram com a classe contábil. Não importa aqui 
citar uma a uma, mas sim o verdadeiro esforço dos 
profissionais na busca de soluções, amparados pelas 
entidades representativas, que buscaram junto aos 
órgãos específicos, e pelo meio político nas esferas es-
tadual e federal, vencer barreiras e garantir conquistas 
para a nossa categoria.

Sabemos que o acúmulo de mudanças na legisla-
ção representa, também, um acúmulo de preocupa-
ções. Como profissionais da área contábil, cabe a nós 

reconhecer que, em nosso trabalho, já não existe meio termo. Os avanços tecnológicos, ao 
mesmo tempo em que contribuem, acabam exigindo aperfeiçoamentos e investimentos. 

Por fim, minha gestão como presidente da Federação dos Contabilistas de Santa Catarina 
aproxima-se do fim. Estou certo de que fiz tudo o que podia para cumprir a missão frente à 
entidade. No tempo, ainda, que me resta como dirigente, e mesmo depois de deixar o cargo, 
estarei à disposição para seguir enfrentando os desafios inerentes à nossa fortalecida classe.

Um feliz e maravilhoso 2011.
Jandival Ross – Presidente da Fecontesc

www.fecontesc.org.br

2010 marcado pela 
eleição da nova diretoria

Cidades sedes das 
Assembleias em 2011:

Florianópolis – 18 de março – (posse da nova 
diretoria e lançamento da Convenção de Chapecó)
Concórdia - maio
Rio do Sul - julho
Chapecó – outubro – Contesc
Joinville – novembro
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DelegaDo CláuDio MárCio De Souza
Receita para Melhorar a Profis-
são - Trabalhar com amor, estudar 
sempre, ser disciplinado. Ver nas 
dificuldades as oportunidades 
para a superação. Afirma que, ao 
longo de sua trajetória profissional, 
sempre foi abençoado pela miseri-
córdia Divina, que lhe proporcio-
nou  inúmeras oportunidades e 
possibilidades de trabalho. Desde 
cedo, priorizou investir muito na 
educação, passando de aluno de 
colégio público para professor uni-
versitário e, assim, concretizando 
o seu mais recente projeto, que 
foi receber o título de Mestre em 
Contabilidade pela UFSC.
Para ele, não há fórmulas mágicas 
para se alcançar o sucesso, um 
direito de todos, muito embora, a 
maioria das pessoas não abra mão 
de sair da zona de conforto para ser 
merecedoras dessa herança. Portan-
to, a receita certa para melhorar a 
profissão é estar melhorando a si 
mesmo sempre.

Família - O lar deve ser o melhor 
lugar para se estar e voltar. Deus e a 
família são as coisas mais preciosas 
da vida, pois são as bases de restau-
ração emocional e a sustentação 
para a felicidade.
 Em um mundo que tanto carece de 
profissionalismo, ética, disciplina, 
dedicação e humildade, Cláudio de 
Souza diz que, por ter herdado essas 
belíssimas virtudes de sua família, 
não encontrou  nenhuma dificuldade 
em ocupar um espaço na sociedade 
e no cenário empresarial, recebendo 
o reconhecimento amigo e caloroso 
dos colegas de classe e de trabalho.

Lazer - Gosta de andar de moto, 
pedalar, cuidar de plantas e estar 
entre a família e amigos.

Frase - Tudo será possível se acre-
ditares. As possibilidades lhe serão 
lícitas se houver justiça e fores reto 
de coração. Assim poderás encon-
trar amor, felicidade e paz.

Formação Profissional - Formou-
-se em Ciências Contábeis pela Uni-
versidade do Vale de Itajaí (Univali). 
Possui pós-graduação em Controla-
doria, pela Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB) e 
mestrado em Contabilidade, pela 
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC).

Experiência Profissional – É 
contador desde 1988, sendo sócio 
da Pioneira Contabilidade & Consul-
toria há 20 anos. Também é sócio-
-diretor, há 10 anos, do Instituto 
Millenium de Educação Profissional 
(IMEP). Professor universitário, 
leciona  disciplinas de Controlado-
ria, Contabilidade e Planejamento 
Tributário, em cursos de graduação 
e pós-graduação em Universidades 
catarinenses.  Atualmente, é consul-
tor de empresas, e atua nas áreas 
de gestão empresarial, financeira, 
administrativa e tributaria, além 
de ministrar palestras e seminários 

que abordam temas do cenário em-
presarial e palestras motivacionais.

Outros trabalhos desenvolvidos - 
Há quase 14 anos participa de asso-
ciações beneficentes, desenvolvendo 
trabalhos sociais e dirigindo projetos 
voltados a assistência de entidades e 
pessoas carentes.

Formação Profissional - Conta-
dor,  formado pela Universidade 
do Contestado, campus de Mafra/
SC, pós-graduado em Gerência da 
Qualidade nos Serviços Contábeis, 
pela Universidade do Contestado, em 
convênio com o CRCSC

Experiência Profissional – Tra-
balha em contabilidade desde 1986, 
tendo atualmente o escritório Ideal 
Contabilidade.

Trabalho em Outras Entidades 
–  O trabalho em outras entidades 
está mais voltado ao lado social, de-
senvolvendo atividades junto ao Lar 

DelegaDo PAULO SéRGiO OStROwSki
Nossa Senhora da Anunciação, desde 
2002, sendo vice-presidente desta 
entidade a contar de 2005.

Receita para melhorar a profis-
são – Para o contador Paulo Sérgio, 
na profissão contábil, existe campo 
de trabalho para todos. “Porém, é 
necessário que a classe seja mais 
unida, e não um querendo roubar 
o espaço do outro,  pois só assim 
seremos realmente reconhecidos 
pelas pessoas que necessitam de 
nossa orientação”, afirma.
 
Família – É a base da sociedade e 
de nossas vidas. Sem ela, e principal-

liares, tomando um bom chimarrão, 
fazendo um belo churrasco e, prin-
cipalmente, tomando uma deliciosa 
cerveja.

Frase – Nossa vida é tão curta e 
sempre achamos que somos eterna-
mente jovens. Porém, os dias passam 
e nossa idade avança. Como não 
sabemos o dia de amanhã, devemos 
procurar sempre estar de bem com 
as pessoas que nos rodeiam, pois - 
de repente - amanhã pode ser tarde 
demais para darmos aquele abraço 
gostoso, aquele beijo carinhoso e 
aquele afeto, principalmente, naque-
les a quem mais amamos.

mente sem seu apoio, nada somos. 

Lazer – Estar entre amigos e fami-

Perfil
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união

Classe se reúne para 
festejar o final do ano

Várias confraternizações marcaram 
o final do ano da classe contábil. Em 
Blumenau, o Sindicont local promoveu 
um jantar de final do ano, no Clube Bela 
Vista, em Gaspar, com a participação de 
70 pessoas. Representando o CRCSC, 
participaram o presidente Sergio Faraco, o 
diretor-executivo,  João Carlos dos Santos, 
e os conselheiros Irineu Moreira e José 
Mateus Hoffmann.

Já a festa promovida pelo Sindicont de 
Jaraguá do Sul, dia 27 de novembro, reuniu 
mais de 80 profissionais e familiares, na 
Chácara da Marlian (Colina Verde). A pro-
gramação incluiu almoço, música ao vivo, 
pescaria esportiva, bocha, sorteio de brindes 
e outras atividades ao ar livre.

O  Sindicont de Criciúma escolheu o 
mês de dezembro para promover um en-
contro na Churrascaria Kolombo, fechando 
mais um ano de trabalho. Antes disso, em  
setembro, a entidade já havia realizado o 
Baile dos Contabilistas, marcando o Dia do 
Contador e a festa de confraternização de 
toda a categoria.

Também em dezembro, o Sindicont 
Chapecó reuniu os profissionais da re-
gião, para se confraternizar e trocar as 
experiências adquiridas em mais um ano 
de atividades.  “2011 será um ano muito 
especial: o sindicato comemora 15 anos  e 
vamos sediar a XXVII Contesc, bem como 
lançar um novo projeto de comunicação 
para o setor, o Infocont – Jornal do Sin-
dicont Chapecó”, informou o presidente 
Dalvair Angheben.

Solidariedade e responsabilidade social. 
Estas foram as bases determinantes no 8º 
Natal Solidário realizado pelo Sindicont 
Litoral, que arrecadou aproximadamente 
300 cestas básicas. Além de recolher do-
nativos, a ação teve como objetivo integrar 
os escritórios de contabilidade associados.  
A contagem de donativos recebidos deu-se 
no dia 11 de dezembro, quando também 
foi realizada uma gincana de integração, 
na qual participaram em torno de 200 
pessoas. Além das atividades esportivas, os 
convidados puderam desfrutar de um café 
da manhã, um almoço de costela de chão 
e, para encerrar, um café da tarde. 

A Contabilidade Up Time foi a empresa 
que obteve mais donativos e conquistou o 
tetracampeonato.

novo site
A Domínio Sistemas lançou no início do mês 

de dezembro seu novo site, que está ainda mais 
completo, integrado e fácil de navegar. Entre as 
principais novidades está o novo leiaute, que 
permite ao usuário uma navegação muito mais 
simples, rápida e dinâmica. Além disso, a disposi-
ção dos destaques na página ganhou mobilidade, e 
o site agora está integrado com as principais redes 
sociais, como Twitter, Facebook, Orkut e Flickr, o 
que facilita o compartilhamento de informações.

Todo o conteúdo também foi atualizado de 
forma a otimizar a leitura. As  melhorias tem como 
principal objetivo facilitar ainda mais o acesso 
de clientes e parceiros a todas as informações, 
notícias e novidades que fazem parte do dia-a-dia 
da Domínio Sistemas. Para conhecer o novo site 
da empresa, acesse: www.dominiosistemas.com.br

Contribuição Sindical 
Patronal é obrigatória

Fe d e r a ç ã o  d o 
Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo 
(Fecomércio) orienta 
os empresários da ca-
tegoria do comércio, 
mesmo as optantes 
pelo Simples Nacio-
nal, sobre o pagamen-
to da Contribuição Sindical Patronal, até 31 de 
janeiro de 2011. 

De acordo com o presidente da Fecomércio, 
Bruno Breithaupt (foto), a contribuição é obrigató-
ria a todos os integrantes da categoria representada 
pelos sindicatos, independentemente da filiação 
como associado. “A contribuição serve para cus-
tear as atividades dos sindicatos de representação 
perante autoridades, órgãos públicos, conselhos 
e comissões, gastos com convênios, parcerias e 
obtenção de outros benefícios em favor da cate-
goria”, esclarece Breithaupt. 

Portanto, afirma o presidente da Fecomércio, 
como representante legal dos segmentos do comér-
cio de bens, serviços e turismo, a Fecomércio conta 
com empresários e contadores para que a contri-
buição sindical obrigatória seja recolhida e o setor 
do comércio fique mais forte, regulado e seguro. 

Jaraguá do Sul

Criciúma

Chapecó

Blumenau

Balneário Camboriú
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 resPonsabilidade social

Contabilistas incentivam 
repasses ao FIA

No final do ano, o Conse-
lho Regional de Contabilidade 
(CRCSC) deflagrou uma cam-
panha entre os contabilistas do 
Estado visando incentivá-los a 
orientar seus clientes sobre 
a importância de se fazer 
doações ao FIA (Fundo para 
a Infância e da Adolescência). 
No texto de divulgação dessa 
campanha, a entidade estacou 
que os valores repassados até 

31 de dezembro –capazes de 
mudar a vida de milhares de 
crianças e adolescentes no 
Estado – podiam ser deduzidos 
do IR 2011, no limite de 1% 
para pessoa jurídica e 6% para 
pessoa física.

De acordo com a con-
s e l h e i r a  R u b i a  A l b e r s 
Magalhães,coordenadora es-
tadual do Programa Volunta-
riado da Classe Contábil, os 

contabilistas são peças-chave 
para o sucesso de iniciativas 
que envolvam o FIA: “Nós dete-
mos informações valiosas para 
sensibilizar clientes, familiares 
e amigos, demonstrando-lhes 
que investir no Fundo é uma 
boa forma de reverter o dinhei-
ro dos impostos diretamente 
para projetos que podem dar 
um novo rumo à vida de inú-
meras crianças e jovens”.

Dentro dessa campanha, no dia 15 de dezembro, 
CRCSC promoveu, em conjunto com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Florianópolis, o Plantão do FIA, no cen-
tro de Florianópolis. Das 9 às 19 horas,contabilistas, 
de forma voluntária, prestaram informações e fize-
ram simulações sobre valores passíveis de serem 
repassados. 

Com o tema Seja um Papai Noel! Utilize o seu 
imposto para tornar milhares de crianças e adoles-

centes felizes neste Natal, o plantão teve o apoio da 
Diretoria de Mobilização Comunitária da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, CDL Florianópolis, 
Sindifisco e Núcleo de Contadores em Gestão Em-
presarial (Nucont).

Na avaliação da vice-presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Florianópolis, Veronice Sutilli, o evento foi um 
sucesso, tanto pelos esclarecimentos prestados à 
comunidade como pelas parcerias que foram criadas. 

“O apoio dos profissionais da contabilidade foi extre-
mamente importante e temos certeza que esta foi a 
primeira de uma série de ações que vamos desenvol-
ver de forma conjunta”, disse, elogiando, também, a 
participação dos auditores fiscais da Receita Federal, 
representados pelo Sindifisco, da CDL Florianópolis, 
da Prefeitura e do Nucont.

De acordo com Rúbia Magalhães, a intenção é, 
em 2011,estender o plantão para outras cidades do 
Estado.

A vice-presidente da CMDCA, o empresário Osmar Silveira, que presidiu a CDL de Florianópolis até dezembro, e a conselheira Rúbia Magalhães

Plantão do FiA


