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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CRCSC participa

dos debates para

aperfeiçoar legislação

O regime de Substituição Tribu-
tária, sua forma de cobrança e o im-
pacto que causa na economia, prin-
cipalmente nas empresas de micro e
pequeno porte, tem sido uma das
preocupações do CRCSC. Desde que
entrou em vigor, em 1º de maio des-
te ano, o Decreto do governo do Esta-
do que enquadrou 12 novos setores
no regime de ST (representando mais
de mil produtos), a entidade tem par-
ticipado de inúmeros fóruns para ten-
tar rever injustiças e aperfeiçoar o
texto da lei.

 Conforme o presidente do
CRCSC, Sergio Faraco, os mais preju-
dicados são as empresas enquadra-
das no Simples Nacional que, de uma
hora para outra, perderam os benefí-
cios garantidos a estabelecimentos de

pequeno porte. Ele também critica o
fato de a classe contábil ter sido pega
de surpresa: “Publicaram o Decreto
no dia 15 de abril para entrar em vi-
gor dia 1º de maio”, observa.

Os presidentes da

FCDL/SC, Sergio

Alexandre Medeiros, e

do CRCSC, Sergio

Faraco, participam de

uma reunião da

Comissão de Economia,

Ciência, Tecnologia,

Minas e Energia da

Assembleia Legislativa

que discutiu ST

Audiência sobre

Substituição Tributária,

realizada em 13 de junho,

lotou o auditório do

Legislativo catarinense

A Substituição Tributária também
foi tema da reunião mensal da Câmara
de Ética Tributária (CET), que reúne
representantes do Fisco e de entidades
empresariais e de classe. Para falar so-
bre esse tema foi convidado o auditor
Almir Gorges, assessor para Assuntos
Tributários da Secretaria da Fazenda.

Na oportunidade, ele garantiu que,

até o final do mês de julho, serão ado-
tadas medidas para reverter o aumen-
to da carga tributária imposto às em-
presas do comércio varejista enquadra-
das no Simples Nacional, por conta da
aplicação desse regime. Conforme ele,,
a idéia é conceder uma redução da
margem de valor agregado (MVA) aos
optantes do Simples.

Câmara de Ética

Gorges fala durante a reunião da CET, presidida pelo contador Sergio

Faraco, presidente do CRCSC.



CRCSC JORNAL • MAIO-JUNHO - 2010 • 2

EDITORIAL

Adilson Cordeiro

Presidente em exercício do CRCSC

Um ciclo virtuoso EXPEDIENTE
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; Criciú-
ma: José Carlos de Faveri; Itajaí: Moacir Rogério Andrade; Joaça-
ba: Marcos Luiz Comini; Joinville: José Lourival Klein; Lages: Ge-
nézio Zanoni; São Miguel do Oeste: Rudinei Almeida dos Santos.

DELEGACIAS
Araranguá: Laênio Mota Oliviera; Balneário Camboriú: Rovena
Haertel; Brusque: Hélio Habitzreuter; Caçador: Antônio José Sch-
mitz; Campos Novos: Hilário Zancanaro; Canoinhas: Soraia Cris-
tina 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: Maria
Clementina Bruço; Orleans: Woldemar Alexandre da Cruz; Palho-
ça: 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 Ce-
dro: Olmiro Wendpap; São Lourenço do Oeste: Jorge Paulo Padi-
lha 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, 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)

Com nossos cordiais cumprimentos,

vimos por meio desta correspondên-

cia enaltecer a atual gestão do CRCSC,

cujo enfoque dado à Contabilidade

Pública neste ano é evidente, em seu

slogan “Contador Público, o guardião

da transparência e da responsabilida-

de fiscal”, e colocar o Ciasc à disposi-

ção, como provedor da transparência

na gestão pública.

Plínio Bueno Neto, diretor-

presidente, e Adeldato Matos

Oliveira, diretor Administrativo e

Financeiro do Ciasc.

Gostaria de registrar o nosso agra-

decimento pela palestra proferida pelo

presidente do CRCSC em nossa facul-

FALE COM O PRESIDENTE

(48) 9974-0009 | faraco@faracon.com.br.

dade. A palestra foi um sucesso entre

os alunos, e a instituição ficou muito

honrada com a presença do Sr. Sergio

Faraco, que se mostrou uma pessoa

detentora de alto conhecimento con-

tábil, humildade e um exemplo a ser

seguido.

Cristina Schimidt Sitta

Coordenadora do Curso de Ciências

Contábeis das Faculdades Assesc

Agradeço o envio do livro Imposto

de Renda, Contribuições Administra-

tivas pela Secretaria da Receita Fede-

ral e Sistema Simples. Compartilho da

opinião de que, quando os órgãos que

nos representam se importam com a

classe, todos tendem a ganhar.

A sanção da Lei 12.249/

10, pelo presidente Luis

Inácio Lula da Silva, em 11

de junho, garantiu à classe

contábil uma legislação

mais condizente com a im-

portância conquistada pela

profissão. Dentre as mu-

danças aprovadas, destaca-

mos uma, fundamental

para o aprimoramento da

nossa atividade: o Exame

de Suficiência, que agora -

amparado em lei – volta a

ser pré-requisito para a ob-

tenção de registro nos

CRCs.

Durante os quatro anos

em que foi ministrado, até

ser suspenso por força de

liminar judicial, em 2005,

o Exame de Suficiência cumpriu o seu papel de ala-

vancar a qualidade do ensino, servindo como parâ-

metro para a avaliação dos Cursos de Ciências Contá-

beis em todo o país.

 Preocupadas com as notas que seus alunos apre-

sentariam no Exame, as instituições de ensino ado-

taram várias medidas para melhorar a qualidade do

conteúdo ministrado em

sala de aula. Muitas investi-

ram na qualificação do qua-

dro de professores, outras

fortaleceram a equipe de do-

centes e, algumas, aposta-

ram nos “aulões” de refor-

ço, para “puxar” o desempe-

nho do Curso e, desta forma,

garantir a sua sobrevivência.

Esse processo virtuoso,

agora, tende a se repetir e,

quem agradece, é a socieda-

de, que passará a contar com

profissionais mais qualifica-

dos para fazer frente aos no-

vos desafios que o mundo dos

negócios impõe hoje à conta-

bilidade. Sped fiscal e contá-

bil, nota fiscal eletrônica, cer-

tificação digital: vivemos um

momento que exige profissionais altamente capacita-

dos, com uma visão multidisciplinar de mercado.

Também sai fortalecida a classe contábil. Somente

profissionais bem preparados têm condições de en-

tender a importância da ética, da transparência e da

governança corporativa para a construção de um país

mais justo.

O CRCSC, que

tanto contribui para

fortalecer e atrair

tratamentos diferen-

ciados, agora – por

meio de seu presidente – se mostra pre-

sente, nos trazendo matérias indispen-

sáveis para dirimir dúvidas e proceder

com segurança.

Parabéns ao Conselho, represen-

tado pelo seu presidente e toda a dire-

toria, por essa bela iniciativa.

Saibam que nos orgulhamos com

do trabalho que todos vêm prestando

e, com certeza, muito ainda haverão

de fazer.

Paulo Stahlhöfer

Contador / São José
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APRIMORAMENTO

Nucont – uma bem-sucedida

experiência de núcleo de contadores
Em 2004, o CRCSC – em parceria

com o Sebrae e o Conselho Federal de
Contabilidade – iniciava no Estado o
Programa Contabilizando o Sucesso,
que, ao longo de 218 horas/hora, re-
passava aos contabilistas várias téc-
nicas e ferramentas de gestão. Hoje,
o resultado dessa iniciativa pode ser
conferido entre os integrantes da pri-
meira turma do curso, realizado em
Florianópolis. Logo após o término
das aulas, foi criado um núcleo de
contabilistas, no ano de 2005. Na épo-
ca, participavam dele 16 contadores,
que se reuniam uma vez por mês para
discutir temas relacionados à ativida-
de contábil e possibilitar a constante
atualização profissional.

Depois de dois anos instalados, na
sede do CRCSC, o núcleo recebeu a
proposta de se aliar à AEMFLO/CDL
de São José, que ofereceu - além das
instalações - a infraestrutura de se-
cretaria e o acompanhamento de um
consultor capacitado na metodologia
do Programa Empreender. Nesse pe-
ríodo, muitas atividades foram reali-
zadas: palestras, curso de oratória
para contadores e eventos de cunho
social, como arrecadação de alimen-
tos para entidades assistenciais e ori-
entação à população sobre o correto
preenchimento da declaração do im-
posto de renda.

À medida que foi crescendo, o
núcleo também se ajustou às novas
realidades e passou a se denominar
Nucont (Núcleo de Contadores em
Gestão Empresarial). Atualmente, ele
está organizado em coordenadorias
(Marketing e Eventos, Aprendizagem,
Administrativa e Financeira), o que es-
timula a participação de um número
cada vez maior de profissionais e pos-
sibilita que todos possam participar
das ações planejadas. “O Nucont está
em constante contato com o merca-
do, visando identificar as necessida-
des e expectativas dos contabilistas,
dos empresários e da sociedade em
geral”, conta o coordenador Tadeu Pe-
dro Vieira.

Ele destaca o apoio recebido de
entidades como a Aemflo/CDL-SJ, o

CRCSC e o Sescon Grande Florianó-
polis. “Sem esse apoio, não teríamos
realizado tantas atividades, em favor
da classe contábil”, observou. “Sabe-
mos que o mercado está cada vez mais
exigente. Portanto, o Nucont possibi-
lita aos profissionais contábeis uma
constante capacitação rumo a exce-

A biblioteca do CRCSC recebeu, em doação, a 11ª edição do livro Dicioná-

rio do ICMS A a Z – Santa Catarina, do auditor fiscal da Receita Estdual,
Almir José Gorges, um dos maiores especialistas em ICMS do Estado. A nova
edição chega com 1.430 páginas e traz várias novidades.

Entre elas, material sobre a substituição tributária, já com as regras ado-
tadas em 1º de maio deste ano, mostrando exemplos práticos de cálculo.
Também foi acrescentado um “A a Z” do Simples Nacional e tópicos bastan-
te completos sobre Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital, utili-
zação de cartão de crédito ou débito e tratamentos tributários específicos.

 O auditor Almir Gorges é graduado em Administração de Empresas e
Direito e pós-graduado em Contabilidade, já tendo ocupada a diretoria
de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda.

O livro se encontra na biblioteca à disposição para consultas. Mais
informações sobre a obra podem ser encontradas em www.dicionarioicms.com.br.

lência nas atividades”, observa.
 Só nos primeiros meses de 2010

já foram realizadas diversas ativida-
des, como palestras sobre temas da
área fiscal; curso de consultoria, ati-
vidades com outros núcleos setoriais
e participação em feiras de negócios
e missões empresariais. Conforme o
coordenador do Nucont, em mais de
cinco anos de existência, muitos con-
tabilistas já frequentaram o núcleo e
se beneficiaram de suas ações. “A re-
novação dos componentes é uma
constante, pela incorporação de jo-
vens profissionais que desejam parti-
cipar de um grupo motivado por re-
sultados”, diz.

Mais informações sobre o Nu-
cont podem ser obtidas pelo telefo-
ne (48) 4009-5512 ou pelo e-mail
empreender@aemflo-cdlsj.org.br,
com Sandra.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA

O CRCSC, no uso de suas atribuições

legais, faz saber que o contabilista

Vilmar Gorges Alves, Contador, CRCSC-

009114/O foi penalizado com

Suspensão do Exercício Profissional
pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
de 19/03/2010 à 19/09/2010 na

forma do artigo 27, alínea “e” do DL

9295/46, c/c art. 2º, inciso I do CEPC,

aprovado pela Res. CFC 803/96 e com

o art. 24, incisos I e VI da Res. CFC

960/03, por meio da Deliberação 007/

2009 homologada pelo CFC em 17/09/

2009.

Florianópolis, 19 de março de 2010

Presidente do CRCSC

Publicado no Jornal A Notícia – 19/03/2010

Um dos vários eventos promovidos pelo Nucont

NOVAS TURMAS
No dia 24 de junho, o vice-presidente de Controle Interno do CRCSC, Mar-

cello Seemann, ministrou uma palestra de sensibilização sobre o Programa
Contabilizando o Sucesso, para os profissionais da Joinville. As inscrições nes-
sa cidade já estão abertas e a proposta é oferecer turmas também em outros
municípios.

O programa contribui para a valorização e o fortalecimento do segmento
contábil, já que o conteúdo oferecido aprimora o desempenho dos contabilis-
tas como assessores nas micro e pequenas empresas e, também, no gerencia-
mento do seu próprio negócio, permitindo ampliar mercados e abrir novas
oportunidades.

Livro
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ESTUDOS

Classe contábil

debate honorários

Representantes

do Sescons SP,

junto com o vice-

presidente do

CRCSC, Adilson

Cordeiro

“Estamos vivendo um momento

mágico em nossa profissão e não po-

demos perder a oportunidade”. Com

esta frase o presidente da Câmara Se-

torial de Contabilidade do Sescon São

Paulo, Vanildo Veras, encerrou a sua

palestra sobre honorários e o futuro

do escritório contábil, ministrada du-

rante café da manhã oferecido, em

junho, na sede do CRCSC. Também

participaram do evento, como exposi-

tores, os vice-presidentes da Câmara,

Márcio Massao Shimomoto e Wilson

Gimenez Júnior.

De acordo com Veras, o que im-

porta - quando se fala em honorários

– é o valor do serviço e não o seu pre-

ço. “O que interessa é a qualidade, o

quanto conseguimos agregar valor ao

nosso cliente”, observou. “Uma em-

presa satisfeita não tem motivos para

mudar de contador, só se atravessar

dificuldades financeiras muito graves”,

observou.

Apesar da mensagem otimista, os

três expositores ressaltaram que, além

da concorrência estar bastante acirra-

da, aumentou muito o volume de tra-

balho e a responsabilidade que cabe

ao contador. “O avanço tecnológico

também impactou de forma significa-

tiva os custos das empresas de conta-

bilidade. Hoje, para fazer frente ao

Sped contábil, nota fiscal eletrônica e

outras obrigações, é preciso investir

pesado em sistemas de informação e

no treinamento dos colaboradores”,

alertou Shimomoto. “Softwares sofis-

ticados e mão de obra qualificada são

sinônimos de sobrevivência no mer-

cado, mas também de aumento de

despesas, muitas vezes difíceis de se-

rem repassadas aos honorários.”

O café da manhã fez parte do pro-

jeto iniciado no mês de maio, pelas

entidades contábeis catarinenses, de

elaborar um referencial regional que

ajude os empresários da contabilida-

de a estabelecer o valor de seus hono-

rários. De acordo com o presidente do

CRCSC, Sergio Faraco, o debate deu

importantes subsídios à comissão que

está desenvolvendo esse trabalho, bem

como permitiu aos profissionais en-

tenderem melhor essa questão, “pri-

mordial para a valorização do empre-

endedor contábil”.

Na avaliação do vice-presidente do

CRCSC, Adilson Cordeiro, é preciso en-

tender os desafios impostos pela Era

Digital, para conseguir se manter no

mercado e, também, tirar proveito des-

sa nova realidade.

NOVA REALIDADE

- repensar todos os processos, com o objetivo de otimizá-los;

- diminuição dos serviços repetitivos e braçais;

- colaboradores melhor treinados e qualificados;

- consultoria – desenvolvimento de competência consultiva;

- trabalho “in loco” na empresa do cliente, validando processos;

- parceria com empresas especializadas em sistemas, consultoria, etc;

- contratos de prestação de serviço muito bem elaborados.

Intenção é elaborar uma tabela de referência
A comissão, criada para definir

referenciais que auxiliem os profissio-
nais na hora de fixar os seus honorári-
os, já se reuniu duas vezes, na sede do
CRCSC. De acordo com o coordenador
do grupo e vice-presidente regional da
Fecontesc, Tadeu Oneda, está sendo
feito um levantamento para apurar os
custos e os valores praticados em vári-
as localidades do Estado, de modo que
o resultado final contemple a realida-
de de cada região.

No último encontro ficou defini-
da uma nova edição do folder da Fe-
nacon que traz a relação de todas as
obrigações acessórias que o conta-
bilista é obrigado a prestar ao Fisco.
Esta é uma forma de conscientizar
os empresários do volume de traba-
lho e da responsabilidade que pesa

Primeira reunião foi realizada em maio

sobre o profissional da contabilidade.
Para o presidente do Sescon Grande
Florianópolis, Augusto Marquart, os
empresários da área contábil têm di-
ficuldade tanto para fixar o valor ini-
cial de seus serviços quanto para re-

ajustá-los ao longo do tempo. “É pre-
ciso lembrar aos clientes que o le-
que de atividades executadas hoje é
significativamente maior do que al-
guns anos atrás”, disse.

Conforme o presidente do Sescon

SC, Elias Barth, o documento final –
que deve ser publicado e distribuído
a todas as empresas contábeis – tam-
bém deve trazer orientações sobre
contrato de prestação de serviços e
dicas de como negociar valores que
façam jus ao trabalho executado.

Já a presidente do Sescon Blume-
nau, Daniela Zimmermann Schmitt,
considera que os contabilistas preci-
sam, mais do que nunca, se valorizar
e cobrar por todos os serviços presta-
dos. “Muitos deixam de reajustar o
contrato por medo de perder o clien-
te”, observou. “A solução passa pela
qualificação profissional e por agre-
gar cada vez mais valor ao nosso tra-
balho, exigindo uma contrapartida
condizente com a nossa responsabi-
lidade técnica”, completou Daniela.
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Professor Lopes de Sá: morre um dos

maiores nomes da contabilidade mundial
No dia 8 de junho,

a contabilidade ama-

nheceu de luto. Na

noite anterior, faleceu

aos 82 anos o profes-

sor Antônio Lopes de

Sá, um ícone da con-

tabilidade mundial.

Contador, economista,

administrador, cien-

tista e um dos maio-

res estudiosos brasi-

leiros da área contábil,

Lopes de Sá era vice-

presidente da Acade-

mia Brasileira de Ci-

ências Contábeis, membro da Acade-

mia Brasileira de Ciências Econômi-

cas e da Real Academia de las Cien-

cias Económicas y Financieras, da Es-

panha, além de ser o único ibero-

Um ser
humano
completo

Ainda vai demorar muito tem-
po para que surja outro estudioso
com a envergadura do professor
Lopes de Sá. Nele, a vasta cultu-
ra e a incansável busca pelo sa-
ber habitavam um espírito gene-
roso, humilde e extremamente
preocupado com os rumos da
contabilidade e com a valoriza-
ção de nossa classe. Dava gosto vê-
lo entre os estudantes, ouvindo
com extrema paciência os seus
questionamentos.

Professor antes de tudo, Lopes
de Sá nos deixa como herança –
além de um acervo de aproxima-
damente 200 livros, editados em
várias línguas - a lição do eterno
aprender/ensinar. Ao mesmo tem-
po em que tinha prazer em repas-
sar o seu conhecimento, gostava
de ouvir e aprender coisas novas.

Em sua brilhante carreira e
vida pessoal, fez da ética uma bús-
sola. Mesmo quando discordava
de um ponto de vista, discutia-o
com seu proponente com extrema
fidalguia e respeito. Um exemplo
disso é que, apesar de ser um fer-
renho adversário do processo de
convergência do Brasil às normas
internacionais de contabilidade,
nunca deixou de pesquisá-las ou
debatê-las com quem quer que
fosse.

Sinto muito orgulho de ter pri-
vado de sua companhia e amiza-
de e espero apenas que, nós da
classe contábil, possamos honrar
o seu legado.

Sergio Faraco

Presidente do CRCSC

americano na Académie des Sciences

Commerciales, da França.

 Ao longo de sua vida, recebeu vá-

rias honrarias nacionais e internacio-

nais (dentre as quais, a medalha de

Nos meses de maio e ju-

nho, três turmas de Ciências

Contábeis visitaram o CRCSC,

em Florianópolis, dentro do

programa Integração Acadê-

mica. Na sede, eles foram re-

cepcionados pela conselheira

Rúbia Albers Magalhães, que

ministrou uma palestra sobre

as perspectivas da profissão

contábil.

ouro João Lyra, maior titulação con-

cedida a um profissional da área con-

tábil).

Assim que foi informado de seu

falecimento, o CRCSC divulgou nota

manifestando o seu grande pesar. No

texto, a entidade observou que Lopes

de Sá contribuiu de uma maneira de-

finitiva para o engrandecimento da

classe contábil, formando várias ge-

rações de profissionais, a quem

transmitiu não apenas conhecimen-

to, mas sabedoria e, principalmente,

princípios éticos, em suas aulas, nas

palestras que ministrava por todo o

país. “Foi um grande parceiro do

CRCSC, sempre pronto a participar

de eventos promovidos pela entida-

de, a exemplo do Ececon e da Con-

tesc”, lembra o presidente do CRCSC,

Sergio Faraco.

INTERCÂMBIO

Unidavi - Rio do Sul

UNIFEBE - Brusque IFES - Itajaí
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TRANSPARÊNCIA

ATIVO

Ativo Financeiro 3.586.314,77

Disponível 151.442,81

Caixa 500,00

Bancos conta movimento 148.074,81

Adiantamentos de suprimentos 2.868,00

Disponível Vinculado C/C Bancária 3.300.906,96

Bancos aplicações financeiras - poupança 3.300.906,96

Realizável 120.400,13

Diversos Responsáveis 292,34

Cheques em Cobrança 2.580,78

Adiantamento a empregados 5.767,57

Convênios 108.147,32

Entidades Públicas Devedoras 939,48

Outros créditos 2.672,64

Resultado Pendente 13.564,87

Despesas a regularizar 13.564,87

Depósitos judiciais 13.564,87

Ativo Permanente 11.509.393,07

Bens Patrimoniais 5.575.148,29

Bens móveis 2.009.323,59

Bens imóveis 3.565.824,70

Créditos 5.927.193,89

Parcelamentos 526.801,55

Dívida ativa 5.400.392,34

Valores 7.050,89

Ações de telecomunicações 7.050,89

Ativo Transitório 2.913.702,55

Execução Orçamentária da Despesa 2.913.702,55

Despesas correntes 2.911.580,25

Despesas de capital 2.122,30

Contas de Interferência 1.629,74

Transferências Financeiras Ativas 1.629,74

Transferências Patrimoniais Ativas -

Reflexo Patrimonial 1.046.487,12

Variações Passivas 1.046.487,12

 Dependentes da Execução Orçamentária 1.044.857,38

Cobrança da Dívida Ativa 965.503,74

Alienação de Bens Móveis -

Parcelamentos 79.353,64

 Independentes da Execução Orçamentária 1.629,74

Alienação de Bens Móveis -

Outros Valores 1.629,74

Ativo Compensado 1.483.771,91

Créditos 1.483.771,91

TOTAL DO ATIVO 20.541.299,16

PASSIVO

Passivo Financeiro 441.899,77

Dívida Flutuante 245.414,50

Depósitos diversas origens 7.824,84

Consignações 19.483,80

Credores da Entidade 17.345,83

Entidades públicas credoras 200.760,03

Provisões Trabalhistas 196.485,27

Férias 112.596,83

Encargos sobre férias 34.856,22

13º Salário 37.680,20

Encargos sobre 13º salário 11.352,02

Passivo Transitório 5.014.525,11

Execução Orçamentária da Receita 5.014.525,11

Receitas correntes 5.014.525,11

Receitas de Capital -

Contas de Interferência 1.629,74

Transferências Financeiras Passivas -

Transferências Patrimoniais Passivas 1.629,74

Reflexo Patrimonial 982.361,98

Variações Ativas 982.361,98

Dependentes da execução orçamentária 2.122,30

Independentes da execução orçamentária 980.239,68

Saldo Patrimonial 12.617.110,65

Patrimônio (Ativo Real Líquido) 12.617.110,65

Passivo Compensado 1.483.771,91

Créditos 1.483.771,91

TOTAL DO PASSIVO 20.541.299,16

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 31.05.2010

O CRCSC implanta novo

fluxograma de despesa

O conselheiro Adriano Pereira (primeiro à esquerda) participa da reunião

da Câmara de Controle Interno

Para dar mais transparência às re-

gras e etapas que o CRCSC precisa cum-

prir para realizar gastos, a entidade ado-

tou um novo fluxograma de despesas.

Elaborado pelo conselheiro Adriano de

Souza Pereira, a pedido da vice-presidên-

cia de Controle Interno da entidade, o flu-

xograma para a execução de despesas fa-

cilita a segregação de funções entre os se-

tores responsáveis pelas autorizações de

compras/contratações de serviços, emis-

são de empenhos, liquidação de despe-

sas, recebimento de materiais e controle

de estoques e pagamentos. “Ele serve

como indutor para ampliar o controle

sobre cada fase da execução da despesa

e traz como resultados: redução de des-

perdícios, combate à ineficiência e dimi-

nuição dos riscos de desvios e fraudes”,

observa Pereira, que é contador da Fa-

zenda Estadual e também realizou o tra-

balho de implantação do fluxograma de

execução de despesas na Secretaria de

Estado de Cultura, Turismo e Esporte, no

período em que atuou como responsável

pela Contabilidade e Controle Interno.

De acordo com o vice-presidente de

Controle Interno do CRCSC, Marcello Se-

emann, o fluxograma revela a preocupa-

ção da entidade em zelar pelos recursos

dos profissionais da contabilidade, repas-

sados à entidade via anuidade. “Quanto

melhor forem  os instrumentos de con-

trole, maior o retorno que a entidade

pode dar ao contabilista”, observa.

Na elaboração do fluxograma, o con-

selheiro Adriano Pereira também contou

com a colaboração dos funcionários do

CRCSC responsáveis pelos setores de

Contabilidade, Martinho Nunes Santana

Neto, e de Fiscalização, Cláudio da Silva

Petronilho.

O fluxograma estará disponível, a partir do mês de julho, no site do CRCSC

(.www.crcsc.org.br) para acesso de colaboradores, fornecedores, associados, so-

ciedade civil organizada e quaisquer outros interessados.
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Matérias veiculadas

na mídia nos meses

de maio e junho

de 2010

1º e 2 de maio

• Coluna pelo Estado (publicada em vários

jornais) – Nota sobre o Encontro Luso-Bra-

sileiro de Contabilidade e parceria CFC e OAB

para fiscalizar a prestação de contas eleitorais.

3 de maio

• Floripanews – Encontro Luso-Brasileiro.

4 de maio

• Revista Making Of - Encontro Luso-Brasi-

leiro.

• O Barriga Verde - Encontro Luso-Brasileiro.

• Portal da Secretaria da Fazenda de SC -

Encontro Luso-Brasileiro.

• De Olho na Ilha - Encontro Luso-Brasileiro.

• Portal Contábil SC - Encontro Luso-Brasi-

leiro.

5 de maio

• Blogue da Embaixada de Portugal no Bra-

sil - Encontro Luso-Brasileiro.

• Jornal Absoluto - Encontro Luso-Brasileiro.

• Jornal Floripa - Encontro Luso-Brasileiro.

• 49 emissoras de rádio do Estado – Maté-

ria sobre o Encontro Luso-Brasileiro, com en-

trevista do presidente do CFC.

• Site CFC - Encontro Luso-Brasileiro.

• Diário Catarinense (coluna Visor) – Nota

fala que o CRCSC está tentando sensibilizar os

deputados sobre a ampliação do prazo de pa-

gamento do saldo do Refis 2000.

6 de maio

• ClicRBS (blog Estela Benetti) - Encontro

Luso-Brasileiro.

• Contabilidade na TV - Encontro Luso-Bra-

sileiro.

• Diário Catarinense (coluna Estela Benet-

ti) - Encontro Luso-Brasileiro.

• Site CFC - Encontro Luso-Brasileiro.

• Jornal Notícias do Dia - Encontro Luso-Bra-

sileiro.

• Portal Contábil SC – Encontro Luso-Brasi-

leiro.

11 de maio

• Portal Contábil SC – CRCSC convida para au-

diência sobre Substituição Tributária.

12 de maio

• Noticenter - Curso Contabilizando com a Ad-

ministração e Economia.

13 de maio

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-

zendo como chamada principal “Empresários

e contabilistas questionam Substituição Tribu-

tária”.

14 de maio

• Jornal Absoluto - Empresários e contabilis-

tas questionam Substituição Tributária.

• Portal Contábil SC - Substituição Tributária.

• Contabilidade na TV - Substituição Tributá-

ria

21de maio

• Diário Catarinense (coluna Dia a Dia) –

Presidente do CFC profere palestra em Joinvi-

lle.

 24 de março

• Portal Contábil SC - Presidente do CFC pro-

fere palestra em Joinville.

25 de maio

• Contabilidade na TV – Entidades contábeis

debatem a questão dos honorários.

• Portal Contábil SC - Entidades contábeis de-

batem a questão dos honorários.

26 de maio

• Portal Contábil SC – Palestra em Chapecó e

pré-lançamento da Contesc.

• Contabilidade na TV - Palestra em Chapecó

e pré-lançamento da Contesc.

• Noticenter - Palestra em Chapecó e pré-lan-

çamento da Contesc.

27 de maio

• Portal Contábil SC – SC já conta com mais

de 10 mil EI.

• Contabilidade na TV - SC já conta com mais

de 10 mil EI.

• O Barriga Verde - SC já conta com mais de

10 mil EI.

• Blog Jornalista Paulo Alceu - SC já conta

com mais de 10 mil EI.

• Portal Floripanews - SC já conta com mais

de 10 mil EI.

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-

zendo como chamada principal “Palestra em

Chapecó”.

Informe elaborado pela Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina.

As opiniões e os conceitos aqui emitidos são de responsabilidade exclusiva da Fecontesc.

Jandival Ross

Presidente da Fecontesc

www.fecontesc.org.br

Informe FECONTESC

2 de junho

• Noticenter - Santa Catarina já conta com
quase 12 mil Empreendedores Individuais.

4 de junho

• ClicRBS (blog Moacir Pereira) – Nota
sobre o Prêmio Destaques da Contabilida-
de.

• Portal Floripanews - Divulgados os ga-
nhadores do Prêmio Destaques da Conta-
bilidade 2010.

• Contabilidade na TV - Prêmio Destaques
da Contabilidade.

• Portal Contábil SC - Prêmio Destaques da
Contabilidade.

7 de junho

• Diário Catarinense - Coluna Dia a Dia -
Café da manhã debate o futuro do escritó-
rio contábil e honorários.

• Site CFC - Prêmio Destaques da Contabili-
dade.

• Jornal online Bom Dia Santa Catarina

- Prêmio Destaques da Contabilidade.
• O Barriga Verde - Prêmio Destaques da

Contabilidade.

8 de junho

• Portal Contábil SC - Debate sobre o futu-
ro do escritório contábil e honorários.

9 de junho

• Noticenter - Prêmio Destaques da Conta-
bilidade.

10 de junho

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-
zendo como chamada principal “Debate so-
bre honorários contábeis”.

11 de junho

Portal Unochapecó - Professor da Unocha-
pecó é Destaque da Contabilidade 2010.

14 de junho

• Portal Contábil SC - Encontro reafirma
união das entidades contábeis catarinenses.

15 de junho

• Portal Contábil SC - Prêmio será entre-
gue nesta quarta-feira.

• Portal Floripanews - Prêmio será entre-
gue nesta quarta-feira.

• Portal Adjori/SC – Entrega do Prêmio.

16 de junho

• Jornal Absoluto – Hoje será entregue o
Prêmio Destaques da Contabilidade.

• De Olho na ilha - Entrega do Prêmio Des-
taques da Contabilidade.

• Noticenter - Entrega do Prêmio.
• Portal Rádio Chapecó - Ciclo de pales-

tras sobre Substituição Tributária.

17 de junho

• Portal Contábil SC – Entrega do Prêmio
Destaques da Contabilidade.

18 de junho

• O Barriga Verde - Entrega do Prêmio Des-
taques da Contabilidade.

• Diário Catarinense (coluna Dia a Dia)

– Médico oncologista profere palestra so-
bre o Sentido da Vida no CRCSC.

• De olho na Ilha – Palestra no CRCSC.
• Contabilidade na TV - Palestra no CRCSC.

19 de junho

• Tudo sobre Xanxerê - Escritório de Xan-
xerê recebe Prêmio Destaques Contabilida-
de 2010.

21 de junho

• CBN Diário – Noticias da Tarde – entre-
vista com o médico Luiz Alberto Silveira so-
bre palestra que será ministrada no CRSCSC.

• Portal Contábil SC – Palestra no CRCSC.
• Contabilidade na TV – palestra no CRCSC.

22 de junho

• Secretaria da Fazenda - Substituição Tri-
butária é tema da reunião mensal da Câ-
mara de Ética Tributária.

23 de junho

• Portal Contábil – Substituição Tributária
é tema da reunião mensal da Câmara de
Ética Tributária.

24 de junho

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-
zendo como chamada principal “Inscrições
com valores reduzidos”.

• Diário Catarinense (Coluna Dia a Dia)

– Inscrições com desconto no Encontro
Luso-Brasileiro.

Entre as discussões na última Assembleia Geral

Extraordinária, no dia 7 de maio, em Xanxerê, hou-

ve entendimento de que continuam as dificuldades

para cumprir a proposta de Substituição Tributária.

Os contabilistas entendem que as mudanças na le-

gislação podem causar grandes prejuízos ao setor em-

presarial, principalmente aos pequenos. A Plenária

apontou temas que precisam ser trabalhados em sin-

tonia com a Secretaria da Fazenda. Outro tema em

destaque reforçou o caso dos contribuintes substi-

tutos, que porventura não cumprirem as regras de

cálculo do ICMS-ST por completo, obrigando-os a res-

ponder solidariamente. Isso, segundo o presidente

da Fecontesc, Jandival Ross, tem ocorrido, causando

uma grande demanda para a classe contábil, desde

os cálculos do ICMS-ST, até o preenchimento manu-

al de inúmeras guias.

Assembleia e
Plenária I

Assembleia e Plenária II
A terceira edição da Assembleia Extra-

ordinária da Fecontesc e a Plenária aconte-
ce no dia 23 de julho, em Gravatal, no Sul
do Estado. A novidade desta vez é de que as
discussões da Assembleia iniciam pela ma-
nhã, às 9h30min. Na parte da tarde, às
13h30min, reunião com os presidentes das
Entidades Sindicais. Em seguida, após o

Participativo
O presidente da Federação dos Contabi-

listas do Estado de Santa Catarina, Jandival
Ross, tem sido participativo e não tem medi-
do esforços para garantir presença e repre-
sentatividade da classe em diversos eventos
de destaque dentro e fora do Estado. Em maio,
participou de eventos em Blumenau, Floria-
nópolis e Brasília. Em junho, no dia 17, quin-
ta-feira, Jandival esteve em Caçador, no Meio
Oeste, onde ministrou palestra para acadêmi-

intervalo, às 16h, inicia a Plenária. Confor-
me o presidente da Fecontesc, Jandival Ross,
dessa forma, os trabalhos terão melhor
aproveitamento e ficarão mais bem distri-
buídos. À noite, para fechar a programação,
haverá palestra com o presidente do Conse-
lho Federal de Contabilidade, o contador
Juarez Domingos Carneiro.

cos do Curso de Ciências Contábeis, da Uni-
versidade do Alto Vale do Rio do Peixe - Uni-
arp. Ainda em Caçador, neste mesmo dia, o
presidente da Fecontesc esteve prestigiando a
homenagem recebida pelo presidente do Sin-
dicont Caçador, Antonio Schimitz, na Câmara
de Vereadores. Já no dia 18, sexta-feira, esteve
em Joinville na solenidade em que o Sescon/
SC empossou Elias Nicoletti Barth, reeleito
presidente da entidade.

Jocobras
Independentemente de quem foram os vencedores da II edição dos Jogos dos Contabilis-

tas Brasileiros (Jocobras), realizada em Santa Maria/RS, entre os dias 3 e 5 de junho, o fato
mais importante foi o congraçamento entre os profissionais de diversas localidades do Sul do
País e, também, de Pernambuco e Minas Gerais. Nós, de Santa Catarina, sentimo-nos orgu-
lhosos de ter participado do evento, e aproveitamos para parabenizar o Paraná, por ter con-
quistado o primeiro lugar. Nós, como entidade, estamos igualmente felizes em ter participado
e por poder sediar a próxima edição dos jogos, em 2012.
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FISCALIZAÇÃO

 Treinamento

Câmara realiza reunião em Lages
Para aproximar mais a Fiscalização dos profissionais da con-

tabilidade do Estado, foi realizada, dia 14 de maio, no município
de Lages, a reunião da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina,
que sempre acontece em Florianópolis, antes da reunião plená-
ria da entidade. Estavam presentes os conselheiros que integram
a Câmara, bem como os coordenados dos setores de Fiscaliza-
ção, Cláudio da Silva Petronilho, e Processos, Alexandra Somer, e
a fiscal da macrodelegacia do CRCSC em Lages, Jane Aparecida
Demate.

Pela manhã, o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disci-
plina, Edson Luis Francês, participou de um café da manhã, pro-
movido pelo Sindicont local, e falou sobre as rotinas e procedi-
mentos adotados pelo CRCSC no que se refere ao trabalho da
fiscalização. Ele alertou que, hoje, muitos processos são abertos
com base em denúncias encaminhadas pelo Ministério Público
Federal e Justiça Federal, a partir de ações judiciais sofridas por
profissionais da contabilidade.

O vice-presidente também sanou dúvidas em relação à Deco-
re e à escrituração das Demonstrações Contábeis, dois dos moti-
vos que mais geram processos e penalidades no CRCSC. Confor-
me Francês, já estão agendadas iniciativas idênticas a de Lages
em outras regiões do Estado, a exemplo de Chapecó (agosto) e
Itajaí (novembro). “São oportunidades que temos para respon-
der a questionamentos e mostrar quais os problemas mais fre-
quentes e como evitá-los”, disse.

A reunião da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina apre-
ciou, em Lages, 57 processos, em tramitação no Conselho.

Nos dias 8 e 9 de junho, o
CRCSC promoveu, em Floria-
nópolis,  um treinamento com
a equipe de fiscais, com o ob-
jetivo de revisar os procedi-
mentos a serem adotados du-
rante as visitas da Fiscalização,
bem como debater as mudan-
ças nas normas contábeis. Ao
final, o conselheiro da Câma-
ra de Fiscalização, Ética e Dis-
ciplina, José Mateus Hoffmann, falou sobre Sped e fez uma demonstração de softwares contábeis,
voltados a lançamentos e elaboração de demonstrações contábeis.

Fiscalização já visitou
quase mil escritórios

de janeiro a maio
Boa parte dos contabilistas desconhece o nú-

mero de processos em curso no CRCSC e, também,
o volume de trabalho que cabe à equipe de fiscais e
aos conselheiros que integram a Câmara de Fisca-
lização, Ética e Disciplina. Para dar mais transpa-
rência e uma visão melhor das atividades que de-
senvolve, a Vice-presidência de Fiscalização, Ética e
Disciplina passa, a partir desta edição, a publicar
no Jornal do CRCSC um demonstrativo das ações
que executa no campo de fiscalização e processos
julgados.

ATIVIDADES CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E
DISCIPLINA 01/01/2010 à 31/05/2010

Visitas realizadas pela Fiscalização 998

Denúncias Recebidas 67

Notificações 167

Processos Abertos 172

Processos Julgados 123

Processos Arquivados 33

Penalidades Aplicadas pela Câmara Censura Reservada 1

Penalidades Aplicadas pela Câmara Multa 3

Penalidades Aplicadas pela Câmara Multa e Advertência Reservada 34

Penalidades Aplicadas pela Câmara Multa e Censura Reservada 25

Penalidades Aplicadas pela Câmara Suspensão e Advertência Reservada 9

Penalidades Aplicadas pela Câmara Suspensão e Censura Reservada 7

Penalidades Aplicadas pela Câmara Suspensão e Censura Pública 1

Processos baixados em diligência 10

Distribuição de Processos 168

Suspensões dos Profissionais pelo art. 27 3

Suspensões dos Profissionais pelo art. 30 18

Encontro
No dia 25 de junho, os vice-presidentes de Registro, Adil-

son Pagani Ramos, e de Fiscalização, Ética e Disciplina, Ed-
son Luis Francês, estiveram na Unochapecó, em Chapecó,
conversando com estudantes daquela instituição sobre como
funciona o processo de registro e fiscalização no CRCSC. Par-
ticiparam do debate mais de 70 alunos, além do conselheiro
Bruno João Tem-Pass.
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FIQUE POR DENTRO

Sábado da cidadania
O CRCSC participou do 2º Sábado da Cidadania e Cultura, que

aconteceu dia 26 de junho na Rua Hermann Blumenau, 215, em
Florianópolis. Coube à entidade fornecer à população informações
contábeis. O evento também prestou atendimento gratuito nas áreas
médica, jurídica, odontológica, bem como atividades de lazer, recre-
ação e apresentações artísticas. Promovido e organizado pela Associ-
ação Cultural Nova Acrópole, ele contou ainda com a parceria de
entidades como a OAB-Cidadã e Instituto Federal de Ensino – IFSC.

O vice-presidente de Administração e Finanças, Adilson

Cordeiro, trabalhou como voluntário no projeto

Esportes
O CRCSC – junto

com os Sescons e a Fe-
contesc - esteve presen-
te nos 2º Jogos dos Con-
tabilistas Brasileiros
(Jocobras), realizados
em Santa Maria/RS, de
3 a 5 de junho, e que
reuniu centenas de pro-
fissionais da contabilidade. Foram três dias de confraternização, com a realiza-
ção de jogos em diversas modalidades. Santa Catarina esteve representada por
uma delegação de 68 atletas, de diferentes regiões do Estado. Nesta edição, o
Paraná se sagrou campeão geral dos jogos, bem como levou a maior delegação
(170 atletas). A próxima edição do Jocobras será em Santa Catarina.

Posse
No dia 18 de junho, aconteceu a posse comemorativa da diretoria

do Sescon Santa Catarina, eleita para o triênio 2010/2013. A solenidade
aconteceu, no Hotel Slaviero, em Joinville, e contou com a presença do
presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro. Representando o
CRCSC, participaram o presidente Sergio Faraco e vários vice-presiden-
tes da entidade.

Em seu discurso de posse, o presidente reeleito do Sescon SC, Elias
Barth, disse que continuará a trabalhar para o crescimento da classe
contábil catarinense. Na cerimônia foi lançada a Unicontábil SC - Univer-
sidade Corporativa Contábil de Santa Catarina, que vai oferecer – nas
modalidades presencial e e-learning – cursos, palestras e seminários para
treinamento nas áreas fiscal, tributária e contábil. O projeto, que tem
como sede e central de operações o Sescon Grande Florianópolis, será
desenvolvido em conjunto pelos Sescons, CRCSC e Fecontesc.

prestigiou a formatura do conselheiro
Canisio Muller e de sua turma de Ciên-
cias Contábeis, em Iporã do Oeste. Na
sequência, participou também da for-
matura dos acadêmicos de Cunha Porã.

Academia
O presidente do

CRCSC, Sergio Faraco,
proferiu palestra para
os acadêmicos da pri-
meira turma do curso
de Ciências Contábeis
das Faculdades As-
sesc, instituído em
março deste ano, em
Florianópolis. Ele falou sobre os desafi-
os da profissão e as áreas que o merca-
do oferece aos profissionais da conta-
bilidade.

Em maio, o presidente do CRCSC

Com base na Resolu-
ção CFC nº 1.284/10, de
28 de maio deste ano, o
CRCSC vai oferecer aos
contabilistas catarinenses
descontos e parcelamen-
to de até 36 meses nos
débitos provenientes de
anuidades e de multas de
infração e de eleição, vencidos até 31 de dezembro de 2009.

O programa visa permitir que contabilistas possam regularizar a sua situa-
ção junto ao CRCSC, voltando a usufruir de seus plenos direitos ao exercício
profissional.

Interessados em fazer a quitação ou parcelar os débitos deverão contatar o
setor jurídico ou de cobrança diretamente na sede do CRCSC, com Robson ou
Leila, ou pelos  telefones (48) 3027-7018 e 3027-7012 e e-mails
robson@crcsc.org.br e leila@crcsc.org.br.

Renegociação de débitos com o CRCSC
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CONTABILIZANDO

Começam novas turmas

no segundo semestre
 Profissionais de duas regiões do Es-

tado iniciaram o programa Contabilizan-
do com a Administração e Economia. A
primeira aula aconteceu no dia 2 de ju-
lho nas cidades de Chapecó e Tubarão. Já
em agosto, está marcado o começo de
mais quatro turmas do Contabilizando
com o Direito, nos municípios de Blume-
nau, Chapecó, Lages e São Miguel do Oes-
te. De acordo com o coordenador desse
programa, conselheiro Mateus Hoffmann,
ainda é possível se inscrever, pois restam
algumas vagas.

Desde que foi criado em 2008, o Con-
tabilizando com o Direito já formou 22
turmas, beneficiando 831 profissionais da
contabilidade. Com duração de 100 ho-
ras/aula, o curso oferece noções básicas
sobre cinco ramos do Direito, permitin-

Reunião dos professores do Contabilizando com a Administração e Economia

do que o contabilista adquira uma visão
multidiscipliar de sua atividade.

Em relação ao Contabilizando com a
Administração e Economia, o coordena-
dor desse programa, João Henrique Do-
mingues Carneiro, informa que várias ci-
dades do Estado manifestaram interesse
em realizar o curso no primeiro semes-
tre de 2011.

Nos meses de maio e junho, os
contadores da Fazenda Estadual, Isair
Sell e Michele Patrícia Roncalio (tam-
bém conselheira do CRCSC) ministra-
ram nos municípios de Joinville e Ara-
ranguá o curso Novo Enfoque da Con-

tabilidade Aplicada ao Setor Público.
Com uma média de público de 60 pes-
soas, o curso foi assistido por contabi-
listas de prefeituras e órgãos públicos, estudantes e
profissionais interessados em ingressar na área pú-
blica.

Até o final do ano, o curso também será ministra-
do nos municípios de Lages (15 e 16 de julho); Flori-
anópolis (29 e 30 de julho); Joaçaba (19 e 20 de agos-
to) e Balneário Camboriú (16 e 17de setembro).

Rede de Controle realiza oficina
Sob a coordenação do secretário do Tribunal de Contas da União,

em Santa Catarina, João Manoel Dionísio, foi realizada, no início de ju-

nho, a 2ª Oficina da Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catari-

na, com a presença de representantes de várias entidades signatárias do

acordo, firmado em março deste ano. No encontro, realizado no CRCSC,

houve a apresentação do portal da Rede na internet

(www.rededecontrole.gov.br) e dado início aos trabalhos de elaboração

do Regimento Interno, dentre outros assuntos.

A rede – que reúne 15 entidades no Estado - busca melhorar o com-

bate à corrupção no País, por meio da cooperação interinstitucional. Além

do CRCSC e do TCU, estavam presentes representantes da Assembleia

Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministérios Públicos Estadual e

Federal, Patrimônio da União, Controladoria Regional da União e Secre-

taria da Fazenda.

Pelo CRCSC participaram da reunião o presidente da

entidade Sergio Faraco, a conselheira Michele Patricia

Roncalio e a contadora Sandra Hoffmann

Contabilidade Pública

Em junho, a contadora Mi-
chele Patrícia Roncalio também
proferiu duas palestras no 6º Con-
gresso Catarinense de Secretários
de Finanças, Contadores Públicos
e Controladores Internos, promo-
vido no município de Piratuba,
pela Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), com o apoio
do CRCSC.

Roncalio falou sobre Compe-

tências do Controle Interno Mu-

nicipal e Receitas e Despesas Pú-

blicas: Enfoque Orçamentário

versus Enfoque Patrimonial.

CONFIRA OS CURSOS PROGRAMADOS PARA OS PRÓXIMOS MESES – PROJETO EDUCAÇÃO CONTINUADA

Abr a Set Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público Michele Patrícia Roncalio e Isair Sell

Jun/Jul Substituição Tributária Neomar Antonio Cordova

Jun a Dez Aspectos Legais Trabalhistas Rogerio Rangel

Jul/Ago Oratória, Comunicação Estratégica e Técnicas de Apresentação Giovani Zanetta

Agosto Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - Portaria MTB 1.510/09 Zenaide Carvalho

Agosto SPED e NF-e Edison Garcia Junior

Agosto Atualização Previdenciária Alayde T. Barato

Agosto Tributação 3º Setor Sylmo Anderson da Silva

Setembro Previdência Social na Construção Civil Zenaide Carvalho

Outubro Direito Societário - Abertura e Legalização de Empresas Zenaide Carvalho
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REGISTRO

Profissionais

Araranguá

Anderson Titon Freitas
Ascurra

Carla Lucia Possamai
Balneário Camboriú

Adilza Maria Schmidt Ferreira
Amila Dassi Piccini
Gustavo Gomes Da Silva
Janet Carolina Reinaga
Mauricio Diego Castellain
Barra Velha

Jose Roberto Azevedo Junior
Blumenau

Cleiton dos Santos
Diogo Zanis
Emerson Vieira
Joviano Silveira
Marcelo Eleto Bertoldi Franzoi
Marcos Henrique Pereira
Mirles da Silva
Rosânia Fontanela da Silva Luiz
Thiago Goulart Pedro
Braço do Norte

Laise Camilo
Brusque

Ieda Sebastiana Duarte
Luciano Zambonetti
Mara Rubia Bertolini
Marcelo Stolfi
Rodrigo Silveira
Caçador

Janete Teresinha Galvão
Camboriu

Cibele Demetrio Testoni
Canoinhas

Cássia de Souza
Luciano Anderson dos Santos
Capinzal

Aline Roseghini
Chapecó

Andre Bernardo Celuppi
Elizeu de Souza Machado
Ivania Pacassa
Juliana Marchetti
Patrícia Paz
Cocal do Sul

Lusiane Fermiano Scheffer
Criciúma

Cristiane de Souza
Edilene Lara da Silveira
Fabiana Alano Torres
Michele do Nascimento
Rafael Mello Furlanetto
Samuel Braz Menegon
Curitibanos

Giselle Aparecida Gomes de Souza
Descanso

Alessandro Jaroseski
Florianópolis

Aldo Ronald Soto Ramos
Aline Salvador Sorgen
Alvina Janete Schirmer
Andre Domingos de França
Andrea Pereira Jorge de Souza
Cristiane Pereira
Deise Cristina Dalri Piffer
Diego Dario Cedron
Eder Filipe da Silva
Evelyse Nicole Chaves de Amorim

Everton Prazeres Correa
Fabiano Domingos Bernardo
Fernanda Florentina da Silva Buchner
Guilherme Tasso
Isabel Karasek Rocha
Juliana Paula Gandolfi da Silva
Juliane Brighenti
Julio Cesar Montano Scaravelli
Mauricio Galvão
Neusa Marli Otto
Nilson Marcos Filho
Patrícia Cardoso Goulart Maria
Rogério Lindolfo Goulart
Sergio Marques Franco
Suelen Andrade Nunes Grach
Henrique Zilli
Fraiburgo

Ângelo Domingos Guarnieri
Garopaba

Marcos Alexandre de Campos
Gaspar

Jucimara Werner
Governador Celso Ramos

Filipe Deni Fernandes
Guarujá do Sul

Serlei Ines Haas Pires
Lizete Maria Neitzke Grimm
Anna Caroline Pigatto Miranda
Ibiam

Marina dos Anjos Panceri Araldi
Ibirama

Edilene Baittinger Kopsch
Paulo Sergio Bittencourt
Içara

Rinaldo Laurindo
Indaial

Vilson José dos Santos
Itajaí

Irionir José Ebert
Juliana Grimes Pereira
Juliano Wilbert
Marcos Alexandre Vicente
Rafael Rodrigues
Tarcisio Ricardo
Jaborá

Cleide Mantei
Jacinto Machado

Karine Scariot Pereira Gabriel
Jaraguá do Sul

Francine Roberta Nicoluzzi
Jarbas Vieira Adriano
Joaçaba

Renato Guindani
Joinville

Claudia Gomes
Claudia Regina Germano
Denise da Silveira Peres de Aquino
Costa
Gisiele Dalarosa
Guisela Faust Locatelli
Jamiro Altrak
Jeferson Guensen
Luiz Carlos Hardt
Robson Fagundes
Rosa Odete Silva Machado
Ruan Rogerio Pereira
Sidinei Schneider
Tiago Silva Xavier
Wilson Jose Mira Junior

Luís Alves

Dyego Kraisch
Morro da Fumaça

Arcilei Bonetti
Wagner Mendes Correa
Nova Itaberaba

Suzane Debastiani
Palhoça

Ana Carla Weber
Cristiane Cardoso
Douglas Bruchado
Everton Gercilino de Espínola
Fernanda Regina da Silva
Priscila Cristina Alves
Pinhalzinho

Marciane Maria Mahle
Selton Calazans
Ponte Serrada

Celiomar Maier
Porto União

Camila Jamine Metelski
Jolvana Bonck
Rio do Sul

Teia Silvana Becker
Rodeio

Solange Maria Lourenço
Saltinho

Nei Luiz Pagani
Santa Rosa de Lima

Débora Lemkuhl Schotten
Juliano Rodrigues de Borba
Santo Amaro da Imperatriz

Chauane Vieira Brand
Victor Evandro Escobar Inda
São Bento do Sul

Hilaria Cristina Kravec Muhlbauer
Jeison Rangel Batista
São Francisco do Sul

Dayla Karolina Fossile
Emanuelli Cristini Izauro
São José

Andréia Oliveira de Paula
Carmen Lucia de Souza
Daniel Piazza
Fabrício Schiller Oliveira
Ivanir de Moura
Leonardo Schmidt da Silva
Luciane Cardoso Chechi
Marcus Vilela Ferreira
Odair Azevedo Rosa
Paula Cristina da Cunha Guedert Silva
Raquel Piazza Branco
Renan Batista dos Santos Ribeiro
Roseli Lima
Rosemeri Bartucheski
Soraya Feldhaus Bruch
São Lourenço do Oeste

Alexandra Covatti
Débora Machado Três
São Martinho

Michelly Rodrigues
Siderópolis

Douglas Brignoli de Sousa
Tubarão

Danilo Balthazar
Diego Fernandes Marinho
Dilnei Heerdt
Videira

Karine Duarte Rosa França

Xanxerê

Ronaldo Jose Francosi

Escritório Individual

Canoinhas

Victor Osmar de Oliveira
Florianópolis

Maria Lucila Pioner Tomankievicz
Garopaba

Edinei José Vieira
Itapoá

Carlito Joaquim Custodio Junior
Joinville

Fernanda Pereira Sant’anna
Lages

Ricardo Alexandre Amaral Brugnago
Paraíso

Lindomar de Togni
Saltinho

Clovis Comonelo

Sociedade Contábil / Empresário

Balneário Barra do Sul

Ariovaldo Hansen
Balneário Camboriú

D’artagnan Rodrigues ME
Data Contabilidade Ltda ME
Geovani Pandini
R Menin Contabilidade
Biguaçu

Informcont Serviços Contábeis S/S
Ltda ME
Lohn Contabilidade - Sociedade
Simples Ltda
Blumenau

Contabilidade Gabi Ltda ME
Maira Fernanda Luebke Dalsanter
Olinger ME
Parceria Escritório Contábil e
Assessoria S/S Ltda
Braço do Norte

JNS Contabilidade Ltda
Brusque

Rogério Migliorini
Caçador

Business Contabilidade e
Planejamento Tributário Ltda
Campos Novos

Fernando Semin ME
Canelinha

Orli Cesar Rosa ME
Canoinhas

L J Dreveck Contabilidade SS Ltda
Chapecó

Master Controladoria de Gestão S/S
Ltda
Oliveira Consultores Associados Ltda
Suporte Contabilidade S.S
Correia Pinto

Ivone do Amaral Lourenço
Criciúma

Contabilidade Speck
Valente & Possamai Contabilidade
Ltda ME
Cunha Porã

Adelaide Lenir Sturmer
Descanso

Kacike Contabilidade e Assessoria
Ltda

RELAÇÃO DOS NOVOS INSCRITOS - MAIO/JUNHO 2010

Florianópolis

Buchner & Associados Ltda ME
Desterro Contabilidade SS
Edio Mirapalheta Rodrigues ME
Escrituração Contábil Ltda ME
Prime Contabilidade S/S ME
Gaspar

CG Contabilidade e Gestão Ltda
Guia Contabilidade Ltda ME
José dos Santos Contabilidade ME
Guabiruba

Earle Zabel
Ilhota

Jaci Três
Itajaí

Brasil Gescont Gestão Contábil
Empresarial Ltda ME
Joinville

Bertante & Murara Contabilidade e
Comercio Ltda Me
Contabilidade Petrópolis Ltda ME
Fernando Sousa Nascimento
Sad Serviços de Contabilidade Ltda
Steffen Organização Contábil S/S
Ltda ME
Lauro Muller

Edna da Silva Contabilidade
Morro da Fumaça

Zilli & Bittencourt Serviços Contábeis
Ltda
Navegantes

Renato da Costa Oliveira ME
Wenceslau Miguel do Valle Junior Me
Palhoça

MS Contabilidade
Pomerode

Jairo Medeiros da Silva ME
Roberto Duwe Contador
Porto União

Dominium Assessoria Contábil Ltda
Rio do Sul

Leandra Jasper Voltolini
São João do Sul

Maciel Contabilidade Ltda ME
São José

Elani Carmen Tumelero ME
Fernando Joaquim Martins ME
Laurindo Moraes Silva - ME
Maycon Alexandre Nunes ME
Veg Assessoria Contábil S/S
São Miguel do Oeste

Fumagali Contabilidade Ltda ME
Taió

Henkel Contabilidade Ltda ME
Tijucas

Contabilidade Cruz Ltda
Três Barras

Niran Alves de Lima ME
Xanxerê

Guarnieri Serviços Contábeis Ltda ME

CRCSC faz entrega
de Carteiras

Dando continuidade a um proce-
dimento que começou a ser adotado no
mês de abril, o CRCSC entregou, duran-
te a reunião plenária da entidade, as
Carteiras de Identidade Profissional aos
profissionais da Grande Florianópolis
que requereram o seu registro ou a se-
gunda via da carteira nos meses de maio
e junho.

Ao todo, 14 profissionais aceitaram
o convite do Conselho e compareceram
à plenária.

Ana Beatriz Falcão Ferreira; Ana Regina Macedo; Anthoni

Pedro Martins; Giovana Elizabete Delgado Hames; João

Carlos dos Santos (2ª via); Marisa Luciana de Morais (2ª

via); Maria Luiza Nascimento Wagner; Thiago Mattos

Ferreira; Vergilio Burin; Victor Evandro Escobar Inda e Adna

Pamplona Dutra Soares. Na foto, juntos com os vices-

presidentes do CRCSC Adilson Pagani Ramos (Registro) e

Adilson Cordeiro (Administração e Finanças).

Andréia Oliveira de Paula (na foto

ao lado com a vice-presidente

Marisa de Morais); Cristiane

Cardoso e Ivanir de Moura (com o

presidente do CRCSC e o vice-

presidente de Registro, Adilson

Pagani Ramos).
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CAPACITAÇÃO

LUSO-BRASILEIRO

Organização entra na reta final
Está superando as expectativas da

comissão organizadora o interesse que
profissionais e estudantes têm de-
monstrado pelo I Encontro Luso-Bra-
sileiro de Contabilidade, que acontece
de 20 a 22 de outubro, no Centrosul,
em Florianópolis. De acordo com a
vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional, Marisa Luciana Schwabe
de Morais, coordenadora da comissão
do CRCSC responsável pela organiza-
ção do evento, a receptividade vem
sendo muito grande. “Ao longo do mês
de junho, foram feitas várias visitas às
Instituições de Ensino Superior (IES),
parceiras do CRCSC na promoção do
Ececon (Encontro Catarinense dos Es-

tudantes de Ciências Contábeis), para
divulgação do Luso-Brasileiro e entre-
ga de um CD sobre o evento”, infor-
mou.

Nos meses de julho e agosto, as
conselheiras Rúbia Albers Magalhães
e Raquel Souto e o contador André
Marquart (membros da comissão) es-
tarão divulgando o Luso-Brasileiro em
fóruns nacionais, como o XXIV Encon-
tro Nacional dos Estudantes de Ciên-
cias Contábeis - ENECIC e o V Fórum
da Mulher Contabilista do Distrito Fe-
deral.

Promoção do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e da Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), de

Portugal, em parceria com a Fundação
Brasileira de Contabilidade e o CRCSC, o
evento congrega o VIII Ececon e o I Fó-
rum Catarinense da Mulher Contabilis-
ta. As inscrições podem ser feitas no site
www.cfc.org.br ou www.crcsc.org.br

CONTESC

Chapecó faz
pré-lançamento

do evento
Com o auditório do Lang Palace

Hotel totalmente lotado, aconteceu dia

30 de maio, em Chapecó, o pré-lança-

mento da XXVII Convenção da Contabi-

lidade de Santa Catarina (Contesc), que

vai ser realizada no mês de outubro do

próximo ano nas modernas instalações

do Centro de Eventos Plínio Arlindo de

Nês. Participaram do evento os presi-

dentes do Conselho Federal de Conta-

bilidade (CFC), Juarez Domingues Car-

neiro, da Fundação Brasileira de Con-

tabilidade (FBC), José Martônio Alves

Coelho,  da Academia Brasileira de Ci-

ências Contábeis, Maria Clara Cavalcan-

te Bugarim (que também ocupa a vice-

presidência de Desenvolvimento Profis-

sional e Institucional do CFC), do

CRCSC, Sergio Faraco, e do Sindicont

local, Dalvair Angheben, além de várias

lideranças contábeis e empresariais.

Na oportunidade, a contadora Ma-

ria Clara ministrou a palestra “Agenda

Contábil para o Desenvolvimento do

Brasil: Cenário e Perspectivas”,

numa promoção das Mulheres Associ-

adas da Classe Contábil de Chapecó e

Região (MACC). De acordo com a coor-

denadora da entidade, Carmen Ham-

merschmitt, a MACC foi criada, em

março deste ano buscando o fortaleci-

mento pessoal e profissional da mulher,

bem como da própria classe contábil

“Nosso objetivo é desenvolver ações de

incentivo a uma maior participação da

mulher no contexto social e econômi-

co do país”, disse.

Dando sequência à organização da

Contesc, em junho representantes das

entidades contábeis do Estado se reu-

niram em Chapecó para dar início aos

preparativos da Convenção. Ficou defi-

nido que o Sindicont Chapecó irá con-

sultar os sindicatos sobre o tema do

evento e pedir sugestões de palestran-

tes. Novo encontro está agendado para

o dia 23 de julho.

Encontro reafirma união das

entidades contábeis catarinenses
Lideranças contábeis se reuniram,

no dia 10 de junho, em Itapema, para
debater projetos comuns e planejar
ações conjuntas. Dentre os assuntos
discutidos, estavam o Projeto Educação
Continuada, o Encontro Luso-Brasilei-
ro, TVCRCSC e a oferta de planos de
previdência e linhas de financiamento
para a aquisição de computadores para
os contabilistas catarinenses. Estavam
presentes representantes dos Sescons
Grande Florianópolis e Santa Catarina,
CRCSC e Fecontesc.

Para o presidente do CRCSC, Ser-
gio Faraco, a reunião reafirmou e for-
taleceu a parceria existente entre as
entidades, que é um exemplo para
todo o país. Já o presidente da Fecon-
tesc, Jandival Ross, classificou o resul-
tado como “extremamente positivo e
válido, e importante para definir uma
agenda conjunta”. 

Na avaliação do presidente do
Sescon Grande Florianópolis, Augus-
to Marquart Neto, ao estabelecer as

ações que cabem a cada entidade, é
possível maximizar resultados e oti-
mizar esforços, trabalhando em ple-
na sintonia.

Alguns dos pontos definidos:

•  Constituição do fórum das entida-
des contábeis, cujas reuniões acon-
tecerão paralelas às assembléias da
Fecontesc, das 13h30min às 15h. 

• Promoção, no mês de novembro, do
I Encontro das Empresas de Servi-
ços Contábeis, com a realização fi-

cando a cargo dos três Sescons, a co-
ordenação com o Sescon Grande Flo-
rianópolis e o apoio do CRCSC e Fe-
contesc. 

• Em relação ao Programa de Educa-
ção Continuada (PEC), realizado  em
conjunto por todas as entidades con-
tábeis, ficou acertado que cursos pro-
movidos fora do projeto respeitarão
o calendário e os assuntos previa-
mente agendados, para evitar confli-
tos de horário e duplicidade de te-
mas.  
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PERFIL

CONSELHEIRA MICHELE PATRICIA RONCALIO

Formação Profissional – Contadora,

formada em 2002, e Mestre em Conta-
bilidade - Área de Concentração em

Controladoria (2009), ambos os cursos
pela Universidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC). 

Experiência Profissional - Iniciou
suas atividades na área contábil como

colaboradora de um escritório de
contabilidade em Florianópolis, no ano

de 2000. No período de julho de 2000 a
fevereiro de 2004, atuou como Assisten-

te Contábil e Financeira na FAPEU - Fun-
dação de Amparo à Pesquisa e Exten-

são Universitária da UFSC. Tornou-se
contadora da Fazenda Estadual, em

março de 2004, por meio de Concurso
Público, ocupando os cargos de Assis-

tente da Diretoria de Administração do
Departamento Estadual de Infra-Estru-

tura - DEINFRA (maio/2007 a abril/
2010) e Gerente de Projetos vinculada

ao Gabinete do Secretário de Estado da

Trabalho Desenvolvido em Outras

Entidades - Seu envolvimento com
entidades de classe começou no movi-

mento estudantil, como dirigente da
União Blumenauense de Estudantes e

da União Brasileira de Estudantes Se-
cundaristas. No período de 1999-2000

presidiu o Centro Acadêmico de Ciênci-
as Contábeis da UFSC. Foi também

membro do Conselho Fiscal da Associ-
ação dos Servidores do Controle Inter-

no de Santa Catarina (2005-2006), além
de atuação em outras entidades profis-

sionais.

Trabalho Desenvolvido no CRCSC –

Conselheira suplente, tomou posse em

janeiro de 2010 para um mandato de
quatro anos. É a coordenadora da Co-

missão de Integração com Contabilis-
tas Públicos e integra a Câmara de Fis-

calização, Ética e Disciplina e a Câmara
de Controle Interno, ministrando cur-

sos do Programa Educação Continuada

CONSELHEIRO CASSIANO BAMBINETTI

nunca se deve deixar de valorizar a fa-

mília, para que – no caso da perda de

um ente querido - não se tenha que la-
mentar os momentos não vividos. É im-

portante viver a família, para ter sem-
pre lembranças boas e belas. É casado

com Karina e tem um filho, Leonardo,
de sete anos, duas pessoas a quem agra-

dece sempre a presença.

Lazer - Como bom brasileiro, um fu-
tebol.

 
Frase - “Pensamos demasiadamente,

sentimos muito pouco, necessitamos
mais de humildade que de máquinas,

mais de bondade e ternura que de inte-
ligência; sem isso, a vida se tornará vi-

olenta e tudo se perderá.” - Charles

Chaplin

Formação Profissional - Formado em

1996 em Técnico em Contabilidade
pelo Colégio Consul Carlos Renaux,
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capaz de garantir a valorização

dos profissionais que exercem a ativi-
dade. Foi essa receita aplicada em Brus-

que, pelo Núcleo das Empresas Contá-
beis. “Unidos, fica mais fácil de resol-
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

A classe contábil brasileira tem
motivos para comemorar. Em 11 de
junho, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou a Lei nº 12.249/10
- publicada no Diário Oficial da União
dia 14 de junho - que altera as normas
que regem a profissão contábil. “É uma
grande vitória de nossa classe”, afirma
o presidente do CRCSC, Sergio Faraco.
De acordo com ele, esta conquista só
foi possível devido ao trabalho persis-
tente empreendido pelos representan-
tes do Sistema CFC/CRCs, com desta-
que para a ex-presidente do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), Maria
Clara Cavalcante Bugarim, o atual pre-
sidente Juarez Domingues Carneiro e
o hoje presidente da Fundação Brasi-
leira de Contabilidade, José Martônio
Alves Coelho.

A Lei, entre outras providências,
altera o Decreto-Lei nº 9.295, de 27
de maio de 1946, que regulamenta a
profissão contábil no território naci-
onal. Antiga aspiração do Sistema

Profissão contábil ganha regras mais modernas
ros de todo o Brasil, para estudar o as-
sunto e direcionar as ações futuras,
inclusive, a preparação do exame em
âmbito nacional. Como primeira me-
dida, foi definido um período de 45 dias
para a adaptação ao novo sistema. Sen-
do assim, os bacharéis em Ciências
Contábeis poderão requer o registro em
seus respectivos Conselhos até o dia 30
de julho, sem a necessidade do Exame
de Suficiência. A partir de agosto, os re-
gistros profissionais só serão concedi-
dos mediante a aprovação no Exame
de Suficiência. “O retorno do Exame
terá um reflexo extremamente positi-
vo na qualidade do ensino da contabi-
lidade”, prevê Faraco.

No caso dos egressos dos cursos
técnicos em Contabilidade, os registros
serão aceitos até 2015.

Na avaliação do presidente do CFC,
Juarez Domingues Carneiro, a nova
legislação traz a necessária moderni-
dade para a profissão, com benefícios
diretos para as empresas e a socieda-

CFC/CRCs, a reformulação da lei de
regência irá trazer atualização e mo-
dernização à profissão. Dentre as
principais mudanças, está a volta do
Exame de Suficiência para os profis-
sionais da Contabilidade, a partir do

segundo semestre de 2010.
No dia 18, durante reunião no CFC,

em Brasília, com a presença de todos
os 27 Conselhos Regionais de Contabi-
lidade do país, formou-se uma comis-
são técnica, composta por conselhei-

Reunião no CFC com todos os Conselhos Regionais de Contabilidade, dia 18, em Brasília, debateu a nova legislação e comemorou esta importante vitória

Da esq. para a dir., os presidentes da Fundação Brasileira de

Contabilidade, José Martônio Alves Coelho, do CRCSC, Sergio Faraco, da

Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalcanti

Bulgarim (também vice-presidente do CFC) e do Conselho Federal de

Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro, tendo ao seu lado o vice-

presidente de Controle Interno do CRCSC, Marcello Seemann
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Homenagem aos destaques da contabilidade

O CRCSC entregou, dia 16 de junho, o

Prêmio Destaques da Contabilidade 2010

a profissionais e pioneiros da área contá-

bil que se destacaram por seu trabalho em

favor da classe e da comunidade.  Além

das principais lideranças contábeis cata-

rinenses, estavam presentes os deputados

estaduais Renato Hinnig e Reno Caramo-

ri, o presidente do Tribunal de Contas do

Estado, Wilson Wan-Dall, e o diretor de

contabilidade geral da Secretaria da Fazen-

da, Wanderlei Pereira das Neves, no ato

representando o governador do Estado.

Indicados pelos próprios contabilistas

catarinenses em votação realizada pela in-

ternet, receberam o Prêmio os contado-

res e, também, professores Oldoni Pedro

Floriani, de Blumenau, e Antoninho Luiz

Baldissera, de Chapecó. Já na categoria Pi-

oneiros, a homenagem foi entregue ao

contador Venícius Búrigo, de Cocal do Sul,

detentor do registro profissional nº 374,

concedido em junho de 1947, e à empre-

sa Mércur Contabilidade, de Xanxerê, que

foi fundada em setembro 1957 e registra-

da no CRCSC em maio do ano seguinte.

Em seu pronunciamento o presiden-

te do CRCSC, Sergio Faraco, ressaltou uma

característica comum aos currículos dos

profissionais homenageados: “São pesso-

as que possuem uma grande vontade de

conhecer, que investem de forma expres-

siva na educação continuada, bem como

sabem da importância do contabilista par-

ticipar de entidades contábeis e empresa-

riais e em projetos de responsabilidade

social”.

Reforçando essas palavras, ao agrade-

cer o prêmio, o contador Oldoni Floriani

observou que não adianta “experiência

sem atualização”. Para ele, é preciso estu-

dar muito, pois hoje “estamos vivendo um

momento de oportunidades, em que a

contabilidade é cada vez mais valorizada”.

Também Baldissera ressaltou a importân-

cia do estudo e disse que o Prêmio era

um marco em sua trajetória profissional.

Com 85 anos, o contador Venícius Bú-

rigo conquistou os presentes ao contar fa-

tos marcantes de sua vida, retratando um

pouco sua paixão pela contabilidade, pela

terra em que nasceu (Cocal do Sul) e pelo

legado deixado por seus pais.
Venícius Búrigo e o vice-presidente do CRCSC Adilson

Pagani Ramos

Elaine Guarnieri e o vice-presidente da Fecontesc, Rodolfo

Grosskopf

Baldissera e o presidente do CRCSC

Oldoni e a presidente do Sescon Blumenau, Daniela

Zimmermann Schmitt, e o vice-presidente do CRCSC,

Edson Francês

Entenda
como
foi o
processo
Para se chegar às

propostas que iriam

compor o texto da lei,

foi desencadeado em

2006 um amplo

processo de discussão,

que durou quase três

anos e envolveu o CFC,

os 27 Conselhos

Regionais e contou

com a participação

direta dos contabilis-

tas, por meio de duas

audiências públicas.

Notáveis contabilistas

também foram

chamados a colaborar

com as discussões.

de que a antiga Lei, 9.295, de 1946, já
não contemplava. “Atualmente, sur-
gem, a cada dia, novas imposições de
controles contábeis, seja pelo extremo
dinamismo da economia globalizada,
seja pela evolução da sociedade”, co-
menta Carneiro.

NORMAS - A nova lei também
mexeu na área da Fiscalização. Con-
forme o vice-presidente de Fiscaliza-
ção, Ética e Disciplina do CRCSC, Ed-
son Luis Francês, o poder de fiscalizar
o exercício profissional e impor pena-
lidades foi reafirmado nos Art.2º e
Art.27. “A alteração que mais chama a
atenção refere-se à possibilidade de
cassação do exercício profissional, ine-
xistente na legislação anterior”, expli-
ca. Os novos procedimentos de fiscali-
zação serão discutidos e aprovados por
normas específicas do CFC, entidade
que passou também a ter amparo na
lei para regular e editar normas de
natureza técnica e profissional.



CRCSC JORNAL • MAIO-JUNHO - 2010 • 8

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

A classe contábil brasileira tem
motivos para comemorar. Em 11 de
junho, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou a Lei nº 12.249/10
- publicada no Diário Oficial da União
dia 14 de junho - que altera as normas
que regem a profissão contábil. “É uma
grande vitória de nossa classe”, afirma
o presidente do CRCSC, Sergio Faraco.
De acordo com ele, esta conquista só
foi possível devido ao trabalho persis-
tente empreendido pelos representan-
tes do Sistema CFC/CRCs, com desta-
que para a ex-presidente do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), Maria
Clara Cavalcante Bugarim, o atual pre-
sidente Juarez Domingues Carneiro e
o hoje presidente da Fundação Brasi-
leira de Contabilidade, José Martônio
Alves Coelho.

A Lei, entre outras providências,
altera o Decreto-Lei nº 9.295, de 27
de maio de 1946, que regulamenta a
profissão contábil no território naci-
onal. Antiga aspiração do Sistema

Profissão contábil ganha regras mais modernas
ros de todo o Brasil, para estudar o as-
sunto e direcionar as ações futuras,
inclusive, a preparação do exame em
âmbito nacional. Como primeira me-
dida, foi definido um período de 45 dias
para a adaptação ao novo sistema. Sen-
do assim, os bacharéis em Ciências
Contábeis poderão requer o registro em
seus respectivos Conselhos até o dia 30
de julho, sem a necessidade do Exame
de Suficiência. A partir de agosto, os re-
gistros profissionais só serão concedi-
dos mediante a aprovação no Exame
de Suficiência. “O retorno do Exame
terá um reflexo extremamente positi-
vo na qualidade do ensino da contabi-
lidade”, prevê Faraco.

No caso dos egressos dos cursos
técnicos em Contabilidade, os registros
serão aceitos até 2015.

Na avaliação do presidente do CFC,
Juarez Domingues Carneiro, a nova
legislação traz a necessária moderni-
dade para a profissão, com benefícios
diretos para as empresas e a socieda-

CFC/CRCs, a reformulação da lei de
regência irá trazer atualização e mo-
dernização à profissão. Dentre as
principais mudanças, está a volta do
Exame de Suficiência para os profis-
sionais da Contabilidade, a partir do

segundo semestre de 2010.
No dia 18, durante reunião no CFC,

em Brasília, com a presença de todos
os 27 Conselhos Regionais de Contabi-
lidade do país, formou-se uma comis-
são técnica, composta por conselhei-

Reunião no CFC com todos os Conselhos Regionais de Contabilidade, dia 18, em Brasília, debateu a nova legislação e comemorou esta importante vitória

Da esq. para a dir., os presidentes da Fundação Brasileira de

Contabilidade, José Martônio Alves Coelho, do CRCSC, Sergio Faraco, da

Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalcanti

Bulgarim (também vice-presidente do CFC) e do Conselho Federal de

Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro, tendo ao seu lado o vice-

presidente de Controle Interno do CRCSC, Marcello Seemann

CRCSC JORNAL • MAIO-JUNHO - 2010 • 9

Homenagem aos destaques da contabilidade

O CRCSC entregou, dia 16 de junho, o

Prêmio Destaques da Contabilidade 2010

a profissionais e pioneiros da área contá-

bil que se destacaram por seu trabalho em

favor da classe e da comunidade.  Além

das principais lideranças contábeis cata-

rinenses, estavam presentes os deputados

estaduais Renato Hinnig e Reno Caramo-

ri, o presidente do Tribunal de Contas do

Estado, Wilson Wan-Dall, e o diretor de

contabilidade geral da Secretaria da Fazen-

da, Wanderlei Pereira das Neves, no ato

representando o governador do Estado.

Indicados pelos próprios contabilistas

catarinenses em votação realizada pela in-

ternet, receberam o Prêmio os contado-

res e, também, professores Oldoni Pedro

Floriani, de Blumenau, e Antoninho Luiz

Baldissera, de Chapecó. Já na categoria Pi-

oneiros, a homenagem foi entregue ao

contador Venícius Búrigo, de Cocal do Sul,

detentor do registro profissional nº 374,

concedido em junho de 1947, e à empre-

sa Mércur Contabilidade, de Xanxerê, que

foi fundada em setembro 1957 e registra-

da no CRCSC em maio do ano seguinte.

Em seu pronunciamento o presiden-

te do CRCSC, Sergio Faraco, ressaltou uma

característica comum aos currículos dos

profissionais homenageados: “São pesso-

as que possuem uma grande vontade de

conhecer, que investem de forma expres-

siva na educação continuada, bem como

sabem da importância do contabilista par-

ticipar de entidades contábeis e empresa-

riais e em projetos de responsabilidade

social”.

Reforçando essas palavras, ao agrade-

cer o prêmio, o contador Oldoni Floriani

observou que não adianta “experiência

sem atualização”. Para ele, é preciso estu-

dar muito, pois hoje “estamos vivendo um

momento de oportunidades, em que a

contabilidade é cada vez mais valorizada”.

Também Baldissera ressaltou a importân-

cia do estudo e disse que o Prêmio era

um marco em sua trajetória profissional.

Com 85 anos, o contador Venícius Bú-

rigo conquistou os presentes ao contar fa-

tos marcantes de sua vida, retratando um

pouco sua paixão pela contabilidade, pela

terra em que nasceu (Cocal do Sul) e pelo

legado deixado por seus pais.
Venícius Búrigo e o vice-presidente do CRCSC Adilson

Pagani Ramos

Elaine Guarnieri e o vice-presidente da Fecontesc, Rodolfo

Grosskopf

Baldissera e o presidente do CRCSC

Oldoni e a presidente do Sescon Blumenau, Daniela

Zimmermann Schmitt, e o vice-presidente do CRCSC,

Edson Francês

Entenda
como
foi o
processo
Para se chegar às

propostas que iriam

compor o texto da lei,

foi desencadeado em

2006 um amplo

processo de discussão,

que durou quase três

anos e envolveu o CFC,

os 27 Conselhos

Regionais e contou

com a participação

direta dos contabilis-

tas, por meio de duas

audiências públicas.

Notáveis contabilistas

também foram

chamados a colaborar

com as discussões.

de que a antiga Lei, 9.295, de 1946, já
não contemplava. “Atualmente, sur-
gem, a cada dia, novas imposições de
controles contábeis, seja pelo extremo
dinamismo da economia globalizada,
seja pela evolução da sociedade”, co-
menta Carneiro.

NORMAS - A nova lei também
mexeu na área da Fiscalização. Con-
forme o vice-presidente de Fiscaliza-
ção, Ética e Disciplina do CRCSC, Ed-
son Luis Francês, o poder de fiscalizar
o exercício profissional e impor pena-
lidades foi reafirmado nos Art.2º e
Art.27. “A alteração que mais chama a
atenção refere-se à possibilidade de
cassação do exercício profissional, ine-
xistente na legislação anterior”, expli-
ca. Os novos procedimentos de fiscali-
zação serão discutidos e aprovados por
normas específicas do CFC, entidade
que passou também a ter amparo na
lei para regular e editar normas de
natureza técnica e profissional.



CRCSC JORNAL • NOVEMBRO/DEZEMBRO • 7CRCSC JORNAL • MAIO-JUNHO - 2010 • 7

CAPACITAÇÃO

LUSO-BRASILEIRO

Organização entra na reta final
Está superando as expectativas da

comissão organizadora o interesse que
profissionais e estudantes têm de-
monstrado pelo I Encontro Luso-Bra-
sileiro de Contabilidade, que acontece
de 20 a 22 de outubro, no Centrosul,
em Florianópolis. De acordo com a
vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional, Marisa Luciana Schwabe
de Morais, coordenadora da comissão
do CRCSC responsável pela organiza-
ção do evento, a receptividade vem
sendo muito grande. “Ao longo do mês
de junho, foram feitas várias visitas às
Instituições de Ensino Superior (IES),
parceiras do CRCSC na promoção do
Ececon (Encontro Catarinense dos Es-

tudantes de Ciências Contábeis), para
divulgação do Luso-Brasileiro e entre-
ga de um CD sobre o evento”, infor-
mou.

Nos meses de julho e agosto, as
conselheiras Rúbia Albers Magalhães
e Raquel Souto e o contador André
Marquart (membros da comissão) es-
tarão divulgando o Luso-Brasileiro em
fóruns nacionais, como o XXIV Encon-
tro Nacional dos Estudantes de Ciên-
cias Contábeis - ENECIC e o V Fórum
da Mulher Contabilista do Distrito Fe-
deral.

Promoção do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e da Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), de

Portugal, em parceria com a Fundação
Brasileira de Contabilidade e o CRCSC, o
evento congrega o VIII Ececon e o I Fó-
rum Catarinense da Mulher Contabilis-
ta. As inscrições podem ser feitas no site
www.cfc.org.br ou www.crcsc.org.br

CONTESC

Chapecó faz
pré-lançamento

do evento
Com o auditório do Lang Palace

Hotel totalmente lotado, aconteceu dia

30 de maio, em Chapecó, o pré-lança-

mento da XXVII Convenção da Contabi-

lidade de Santa Catarina (Contesc), que

vai ser realizada no mês de outubro do

próximo ano nas modernas instalações

do Centro de Eventos Plínio Arlindo de

Nês. Participaram do evento os presi-

dentes do Conselho Federal de Conta-

bilidade (CFC), Juarez Domingues Car-

neiro, da Fundação Brasileira de Con-

tabilidade (FBC), José Martônio Alves

Coelho,  da Academia Brasileira de Ci-

ências Contábeis, Maria Clara Cavalcan-

te Bugarim (que também ocupa a vice-

presidência de Desenvolvimento Profis-

sional e Institucional do CFC), do

CRCSC, Sergio Faraco, e do Sindicont

local, Dalvair Angheben, além de várias

lideranças contábeis e empresariais.

Na oportunidade, a contadora Ma-

ria Clara ministrou a palestra “Agenda

Contábil para o Desenvolvimento do

Brasil: Cenário e Perspectivas”,

numa promoção das Mulheres Associ-

adas da Classe Contábil de Chapecó e

Região (MACC). De acordo com a coor-

denadora da entidade, Carmen Ham-

merschmitt, a MACC foi criada, em

março deste ano buscando o fortaleci-

mento pessoal e profissional da mulher,

bem como da própria classe contábil

“Nosso objetivo é desenvolver ações de

incentivo a uma maior participação da

mulher no contexto social e econômi-

co do país”, disse.

Dando sequência à organização da

Contesc, em junho representantes das

entidades contábeis do Estado se reu-

niram em Chapecó para dar início aos

preparativos da Convenção. Ficou defi-

nido que o Sindicont Chapecó irá con-

sultar os sindicatos sobre o tema do

evento e pedir sugestões de palestran-

tes. Novo encontro está agendado para

o dia 23 de julho.

Encontro reafirma união das

entidades contábeis catarinenses
Lideranças contábeis se reuniram,

no dia 10 de junho, em Itapema, para
debater projetos comuns e planejar
ações conjuntas. Dentre os assuntos
discutidos, estavam o Projeto Educação
Continuada, o Encontro Luso-Brasilei-
ro, TVCRCSC e a oferta de planos de
previdência e linhas de financiamento
para a aquisição de computadores para
os contabilistas catarinenses. Estavam
presentes representantes dos Sescons
Grande Florianópolis e Santa Catarina,
CRCSC e Fecontesc.

Para o presidente do CRCSC, Ser-
gio Faraco, a reunião reafirmou e for-
taleceu a parceria existente entre as
entidades, que é um exemplo para
todo o país. Já o presidente da Fecon-
tesc, Jandival Ross, classificou o resul-
tado como “extremamente positivo e
válido, e importante para definir uma
agenda conjunta”. 

Na avaliação do presidente do
Sescon Grande Florianópolis, Augus-
to Marquart Neto, ao estabelecer as

ações que cabem a cada entidade, é
possível maximizar resultados e oti-
mizar esforços, trabalhando em ple-
na sintonia.

Alguns dos pontos definidos:

•  Constituição do fórum das entida-
des contábeis, cujas reuniões acon-
tecerão paralelas às assembléias da
Fecontesc, das 13h30min às 15h. 

• Promoção, no mês de novembro, do
I Encontro das Empresas de Servi-
ços Contábeis, com a realização fi-

cando a cargo dos três Sescons, a co-
ordenação com o Sescon Grande Flo-
rianópolis e o apoio do CRCSC e Fe-
contesc. 

• Em relação ao Programa de Educa-
ção Continuada (PEC), realizado  em
conjunto por todas as entidades con-
tábeis, ficou acertado que cursos pro-
movidos fora do projeto respeitarão
o calendário e os assuntos previa-
mente agendados, para evitar confli-
tos de horário e duplicidade de te-
mas.  
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PERFIL

CONSELHEIRA MICHELE PATRICIA RONCALIO

Formação Profissional – Contadora,

formada em 2002, e Mestre em Conta-
bilidade - Área de Concentração em

Controladoria (2009), ambos os cursos
pela Universidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC). 

Experiência Profissional - Iniciou
suas atividades na área contábil como

colaboradora de um escritório de
contabilidade em Florianópolis, no ano

de 2000. No período de julho de 2000 a
fevereiro de 2004, atuou como Assisten-

te Contábil e Financeira na FAPEU - Fun-
dação de Amparo à Pesquisa e Exten-

são Universitária da UFSC. Tornou-se
contadora da Fazenda Estadual, em

março de 2004, por meio de Concurso
Público, ocupando os cargos de Assis-

tente da Diretoria de Administração do
Departamento Estadual de Infra-Estru-

tura - DEINFRA (maio/2007 a abril/
2010) e Gerente de Projetos vinculada

ao Gabinete do Secretário de Estado da

Trabalho Desenvolvido em Outras

Entidades - Seu envolvimento com
entidades de classe começou no movi-

mento estudantil, como dirigente da
União Blumenauense de Estudantes e

da União Brasileira de Estudantes Se-
cundaristas. No período de 1999-2000

presidiu o Centro Acadêmico de Ciênci-
as Contábeis da UFSC. Foi também

membro do Conselho Fiscal da Associ-
ação dos Servidores do Controle Inter-

no de Santa Catarina (2005-2006), além
de atuação em outras entidades profis-

sionais.

Trabalho Desenvolvido no CRCSC –

Conselheira suplente, tomou posse em

janeiro de 2010 para um mandato de
quatro anos. É a coordenadora da Co-

missão de Integração com Contabilis-
tas Públicos e integra a Câmara de Fis-

calização, Ética e Disciplina e a Câmara
de Controle Interno, ministrando cur-

sos do Programa Educação Continuada

CONSELHEIRO CASSIANO BAMBINETTI

nunca se deve deixar de valorizar a fa-

mília, para que – no caso da perda de

um ente querido - não se tenha que la-
mentar os momentos não vividos. É im-

portante viver a família, para ter sem-
pre lembranças boas e belas. É casado

com Karina e tem um filho, Leonardo,
de sete anos, duas pessoas a quem agra-

dece sempre a presença.

Lazer - Como bom brasileiro, um fu-
tebol.

 
Frase - “Pensamos demasiadamente,

sentimos muito pouco, necessitamos
mais de humildade que de máquinas,

mais de bondade e ternura que de inte-
ligência; sem isso, a vida se tornará vi-

olenta e tudo se perderá.” - Charles

Chaplin

Formação Profissional - Formado em

1996 em Técnico em Contabilidade
pelo Colégio Consul Carlos Renaux,

em  Brusque.
 

Experiência profissional - Trabalha
em contabilidade desde 1991, quando

ingressou como funcionário em um
escritório de contabilidade. A partir de

1996, torna-se sócio da BCM Assesso-
ria Empresarial Ltda, empresa em que

atua até hoje.
 

Trabalho Desenvolvido em Outras

Entidades - Foi vice-presidente na ges-

tão 2008/2009 do Núcleo das Empre-
sas Contábeis da Associação Empresa-

rial de Brusque .

no que se refere à Contabilidade Apli-

cada ao Setor Público. É uma das pro-
fessoras avaliadoras de artigos da Re-

vista Catarinense da Ciência Contábil,
além de participar em outras comissões

temáticas.

Receita Para Melhorar a Profissão  -

Busca constante pelo conhecimento,

dedicação, persistência, ética, dignidade
e compromisso com a profissão e com

as pessoas, gostando daquilo que se faz.

Família - Casada com o também con-
tador Edair do Amaral. 

Lazer - Viagem, cinema, leitura

e companhia dos amigos e familiares. 

Frase - “Na hora da verdade você aposta
nas pessoas e não nas estratégias.” -

Larry Bassidy

Agradeço a Deus por tudo, simplesmen-

te tudo.

 Trabalho Desenvolvido no CRCSC -
Conselheiro suplente no CRCSC para o

mandato de 2010/2013, atuando na
Câmara de Registro e na Câmara de

Recurso de Ética e Disciplina .
 

Receita para melhorar a profissão -
A melhora da profissão passa necessa-

riamente pela união da classe contábil,
capaz de garantir a valorização

dos profissionais que exercem a ativi-
dade. Foi essa receita aplicada em Brus-

que, pelo Núcleo das Empresas Contá-
beis. “Unidos, fica mais fácil de resol-

ver os problemas que enfrentamos no
nosso dia-a-dia”, diz Cassiano.

Família – Para o conselheiro do CRCSC,

Administração (a partir de maio/
2010). Além disso, é professora de gra-

duação, pós-graduação e cursos de atu-
alização e aperfeiçoamento desde

2005, lecionando atualmente na Fa-
culdade Energia de Administração e

Negócios, localizada em Florianópolis.
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CONTABILIZANDO

Começam novas turmas

no segundo semestre
 Profissionais de duas regiões do Es-

tado iniciaram o programa Contabilizan-
do com a Administração e Economia. A
primeira aula aconteceu no dia 2 de ju-
lho nas cidades de Chapecó e Tubarão. Já
em agosto, está marcado o começo de
mais quatro turmas do Contabilizando
com o Direito, nos municípios de Blume-
nau, Chapecó, Lages e São Miguel do Oes-
te. De acordo com o coordenador desse
programa, conselheiro Mateus Hoffmann,
ainda é possível se inscrever, pois restam
algumas vagas.

Desde que foi criado em 2008, o Con-
tabilizando com o Direito já formou 22
turmas, beneficiando 831 profissionais da
contabilidade. Com duração de 100 ho-
ras/aula, o curso oferece noções básicas
sobre cinco ramos do Direito, permitin-

Reunião dos professores do Contabilizando com a Administração e Economia

do que o contabilista adquira uma visão
multidiscipliar de sua atividade.

Em relação ao Contabilizando com a
Administração e Economia, o coordena-
dor desse programa, João Henrique Do-
mingues Carneiro, informa que várias ci-
dades do Estado manifestaram interesse
em realizar o curso no primeiro semes-
tre de 2011.

Nos meses de maio e junho, os
contadores da Fazenda Estadual, Isair
Sell e Michele Patrícia Roncalio (tam-
bém conselheira do CRCSC) ministra-
ram nos municípios de Joinville e Ara-
ranguá o curso Novo Enfoque da Con-

tabilidade Aplicada ao Setor Público.
Com uma média de público de 60 pes-
soas, o curso foi assistido por contabi-
listas de prefeituras e órgãos públicos, estudantes e
profissionais interessados em ingressar na área pú-
blica.

Até o final do ano, o curso também será ministra-
do nos municípios de Lages (15 e 16 de julho); Flori-
anópolis (29 e 30 de julho); Joaçaba (19 e 20 de agos-
to) e Balneário Camboriú (16 e 17de setembro).

Rede de Controle realiza oficina
Sob a coordenação do secretário do Tribunal de Contas da União,

em Santa Catarina, João Manoel Dionísio, foi realizada, no início de ju-

nho, a 2ª Oficina da Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catari-

na, com a presença de representantes de várias entidades signatárias do

acordo, firmado em março deste ano. No encontro, realizado no CRCSC,

houve a apresentação do portal da Rede na internet

(www.rededecontrole.gov.br) e dado início aos trabalhos de elaboração

do Regimento Interno, dentre outros assuntos.

A rede – que reúne 15 entidades no Estado - busca melhorar o com-

bate à corrupção no País, por meio da cooperação interinstitucional. Além

do CRCSC e do TCU, estavam presentes representantes da Assembleia

Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministérios Públicos Estadual e

Federal, Patrimônio da União, Controladoria Regional da União e Secre-

taria da Fazenda.

Pelo CRCSC participaram da reunião o presidente da

entidade Sergio Faraco, a conselheira Michele Patricia

Roncalio e a contadora Sandra Hoffmann

Contabilidade Pública

Em junho, a contadora Mi-
chele Patrícia Roncalio também
proferiu duas palestras no 6º Con-
gresso Catarinense de Secretários
de Finanças, Contadores Públicos
e Controladores Internos, promo-
vido no município de Piratuba,
pela Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), com o apoio
do CRCSC.

Roncalio falou sobre Compe-

tências do Controle Interno Mu-

nicipal e Receitas e Despesas Pú-

blicas: Enfoque Orçamentário

versus Enfoque Patrimonial.

CONFIRA OS CURSOS PROGRAMADOS PARA OS PRÓXIMOS MESES – PROJETO EDUCAÇÃO CONTINUADA

Abr a Set Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público Michele Patrícia Roncalio e Isair Sell

Jun/Jul Substituição Tributária Neomar Antonio Cordova

Jun a Dez Aspectos Legais Trabalhistas Rogerio Rangel

Jul/Ago Oratória, Comunicação Estratégica e Técnicas de Apresentação Giovani Zanetta

Agosto Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - Portaria MTB 1.510/09 Zenaide Carvalho

Agosto SPED e NF-e Edison Garcia Junior

Agosto Atualização Previdenciária Alayde T. Barato

Agosto Tributação 3º Setor Sylmo Anderson da Silva

Setembro Previdência Social na Construção Civil Zenaide Carvalho

Outubro Direito Societário - Abertura e Legalização de Empresas Zenaide Carvalho
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REGISTRO

Profissionais

Araranguá

Anderson Titon Freitas
Ascurra

Carla Lucia Possamai
Balneário Camboriú

Adilza Maria Schmidt Ferreira
Amila Dassi Piccini
Gustavo Gomes Da Silva
Janet Carolina Reinaga
Mauricio Diego Castellain
Barra Velha

Jose Roberto Azevedo Junior
Blumenau

Cleiton dos Santos
Diogo Zanis
Emerson Vieira
Joviano Silveira
Marcelo Eleto Bertoldi Franzoi
Marcos Henrique Pereira
Mirles da Silva
Rosânia Fontanela da Silva Luiz
Thiago Goulart Pedro
Braço do Norte

Laise Camilo
Brusque

Ieda Sebastiana Duarte
Luciano Zambonetti
Mara Rubia Bertolini
Marcelo Stolfi
Rodrigo Silveira
Caçador

Janete Teresinha Galvão
Camboriu

Cibele Demetrio Testoni
Canoinhas

Cássia de Souza
Luciano Anderson dos Santos
Capinzal

Aline Roseghini
Chapecó

Andre Bernardo Celuppi
Elizeu de Souza Machado
Ivania Pacassa
Juliana Marchetti
Patrícia Paz
Cocal do Sul

Lusiane Fermiano Scheffer
Criciúma

Cristiane de Souza
Edilene Lara da Silveira
Fabiana Alano Torres
Michele do Nascimento
Rafael Mello Furlanetto
Samuel Braz Menegon
Curitibanos

Giselle Aparecida Gomes de Souza
Descanso

Alessandro Jaroseski
Florianópolis

Aldo Ronald Soto Ramos
Aline Salvador Sorgen
Alvina Janete Schirmer
Andre Domingos de França
Andrea Pereira Jorge de Souza
Cristiane Pereira
Deise Cristina Dalri Piffer
Diego Dario Cedron
Eder Filipe da Silva
Evelyse Nicole Chaves de Amorim

Everton Prazeres Correa
Fabiano Domingos Bernardo
Fernanda Florentina da Silva Buchner
Guilherme Tasso
Isabel Karasek Rocha
Juliana Paula Gandolfi da Silva
Juliane Brighenti
Julio Cesar Montano Scaravelli
Mauricio Galvão
Neusa Marli Otto
Nilson Marcos Filho
Patrícia Cardoso Goulart Maria
Rogério Lindolfo Goulart
Sergio Marques Franco
Suelen Andrade Nunes Grach
Henrique Zilli
Fraiburgo

Ângelo Domingos Guarnieri
Garopaba

Marcos Alexandre de Campos
Gaspar

Jucimara Werner
Governador Celso Ramos

Filipe Deni Fernandes
Guarujá do Sul

Serlei Ines Haas Pires
Lizete Maria Neitzke Grimm
Anna Caroline Pigatto Miranda
Ibiam

Marina dos Anjos Panceri Araldi
Ibirama

Edilene Baittinger Kopsch
Paulo Sergio Bittencourt
Içara

Rinaldo Laurindo
Indaial

Vilson José dos Santos
Itajaí

Irionir José Ebert
Juliana Grimes Pereira
Juliano Wilbert
Marcos Alexandre Vicente
Rafael Rodrigues
Tarcisio Ricardo
Jaborá

Cleide Mantei
Jacinto Machado

Karine Scariot Pereira Gabriel
Jaraguá do Sul

Francine Roberta Nicoluzzi
Jarbas Vieira Adriano
Joaçaba

Renato Guindani
Joinville

Claudia Gomes
Claudia Regina Germano
Denise da Silveira Peres de Aquino
Costa
Gisiele Dalarosa
Guisela Faust Locatelli
Jamiro Altrak
Jeferson Guensen
Luiz Carlos Hardt
Robson Fagundes
Rosa Odete Silva Machado
Ruan Rogerio Pereira
Sidinei Schneider
Tiago Silva Xavier
Wilson Jose Mira Junior

Luís Alves

Dyego Kraisch
Morro da Fumaça

Arcilei Bonetti
Wagner Mendes Correa
Nova Itaberaba

Suzane Debastiani
Palhoça

Ana Carla Weber
Cristiane Cardoso
Douglas Bruchado
Everton Gercilino de Espínola
Fernanda Regina da Silva
Priscila Cristina Alves
Pinhalzinho

Marciane Maria Mahle
Selton Calazans
Ponte Serrada

Celiomar Maier
Porto União

Camila Jamine Metelski
Jolvana Bonck
Rio do Sul

Teia Silvana Becker
Rodeio

Solange Maria Lourenço
Saltinho

Nei Luiz Pagani
Santa Rosa de Lima

Débora Lemkuhl Schotten
Juliano Rodrigues de Borba
Santo Amaro da Imperatriz

Chauane Vieira Brand
Victor Evandro Escobar Inda
São Bento do Sul

Hilaria Cristina Kravec Muhlbauer
Jeison Rangel Batista
São Francisco do Sul

Dayla Karolina Fossile
Emanuelli Cristini Izauro
São José

Andréia Oliveira de Paula
Carmen Lucia de Souza
Daniel Piazza
Fabrício Schiller Oliveira
Ivanir de Moura
Leonardo Schmidt da Silva
Luciane Cardoso Chechi
Marcus Vilela Ferreira
Odair Azevedo Rosa
Paula Cristina da Cunha Guedert Silva
Raquel Piazza Branco
Renan Batista dos Santos Ribeiro
Roseli Lima
Rosemeri Bartucheski
Soraya Feldhaus Bruch
São Lourenço do Oeste

Alexandra Covatti
Débora Machado Três
São Martinho

Michelly Rodrigues
Siderópolis

Douglas Brignoli de Sousa
Tubarão

Danilo Balthazar
Diego Fernandes Marinho
Dilnei Heerdt
Videira

Karine Duarte Rosa França

Xanxerê

Ronaldo Jose Francosi

Escritório Individual

Canoinhas

Victor Osmar de Oliveira
Florianópolis

Maria Lucila Pioner Tomankievicz
Garopaba

Edinei José Vieira
Itapoá

Carlito Joaquim Custodio Junior
Joinville

Fernanda Pereira Sant’anna
Lages

Ricardo Alexandre Amaral Brugnago
Paraíso

Lindomar de Togni
Saltinho

Clovis Comonelo

Sociedade Contábil / Empresário

Balneário Barra do Sul

Ariovaldo Hansen
Balneário Camboriú

D’artagnan Rodrigues ME
Data Contabilidade Ltda ME
Geovani Pandini
R Menin Contabilidade
Biguaçu

Informcont Serviços Contábeis S/S
Ltda ME
Lohn Contabilidade - Sociedade
Simples Ltda
Blumenau

Contabilidade Gabi Ltda ME
Maira Fernanda Luebke Dalsanter
Olinger ME
Parceria Escritório Contábil e
Assessoria S/S Ltda
Braço do Norte

JNS Contabilidade Ltda
Brusque

Rogério Migliorini
Caçador

Business Contabilidade e
Planejamento Tributário Ltda
Campos Novos

Fernando Semin ME
Canelinha

Orli Cesar Rosa ME
Canoinhas

L J Dreveck Contabilidade SS Ltda
Chapecó

Master Controladoria de Gestão S/S
Ltda
Oliveira Consultores Associados Ltda
Suporte Contabilidade S.S
Correia Pinto

Ivone do Amaral Lourenço
Criciúma

Contabilidade Speck
Valente & Possamai Contabilidade
Ltda ME
Cunha Porã

Adelaide Lenir Sturmer
Descanso

Kacike Contabilidade e Assessoria
Ltda

RELAÇÃO DOS NOVOS INSCRITOS - MAIO/JUNHO 2010

Florianópolis

Buchner & Associados Ltda ME
Desterro Contabilidade SS
Edio Mirapalheta Rodrigues ME
Escrituração Contábil Ltda ME
Prime Contabilidade S/S ME
Gaspar

CG Contabilidade e Gestão Ltda
Guia Contabilidade Ltda ME
José dos Santos Contabilidade ME
Guabiruba

Earle Zabel
Ilhota

Jaci Três
Itajaí

Brasil Gescont Gestão Contábil
Empresarial Ltda ME
Joinville

Bertante & Murara Contabilidade e
Comercio Ltda Me
Contabilidade Petrópolis Ltda ME
Fernando Sousa Nascimento
Sad Serviços de Contabilidade Ltda
Steffen Organização Contábil S/S
Ltda ME
Lauro Muller

Edna da Silva Contabilidade
Morro da Fumaça

Zilli & Bittencourt Serviços Contábeis
Ltda
Navegantes

Renato da Costa Oliveira ME
Wenceslau Miguel do Valle Junior Me
Palhoça

MS Contabilidade
Pomerode

Jairo Medeiros da Silva ME
Roberto Duwe Contador
Porto União

Dominium Assessoria Contábil Ltda
Rio do Sul

Leandra Jasper Voltolini
São João do Sul

Maciel Contabilidade Ltda ME
São José

Elani Carmen Tumelero ME
Fernando Joaquim Martins ME
Laurindo Moraes Silva - ME
Maycon Alexandre Nunes ME
Veg Assessoria Contábil S/S
São Miguel do Oeste

Fumagali Contabilidade Ltda ME
Taió

Henkel Contabilidade Ltda ME
Tijucas

Contabilidade Cruz Ltda
Três Barras

Niran Alves de Lima ME
Xanxerê

Guarnieri Serviços Contábeis Ltda ME

CRCSC faz entrega
de Carteiras

Dando continuidade a um proce-
dimento que começou a ser adotado no
mês de abril, o CRCSC entregou, duran-
te a reunião plenária da entidade, as
Carteiras de Identidade Profissional aos
profissionais da Grande Florianópolis
que requereram o seu registro ou a se-
gunda via da carteira nos meses de maio
e junho.

Ao todo, 14 profissionais aceitaram
o convite do Conselho e compareceram
à plenária.

Ana Beatriz Falcão Ferreira; Ana Regina Macedo; Anthoni

Pedro Martins; Giovana Elizabete Delgado Hames; João

Carlos dos Santos (2ª via); Marisa Luciana de Morais (2ª

via); Maria Luiza Nascimento Wagner; Thiago Mattos

Ferreira; Vergilio Burin; Victor Evandro Escobar Inda e Adna

Pamplona Dutra Soares. Na foto, juntos com os vices-

presidentes do CRCSC Adilson Pagani Ramos (Registro) e

Adilson Cordeiro (Administração e Finanças).

Andréia Oliveira de Paula (na foto

ao lado com a vice-presidente

Marisa de Morais); Cristiane

Cardoso e Ivanir de Moura (com o

presidente do CRCSC e o vice-

presidente de Registro, Adilson

Pagani Ramos).
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FISCALIZAÇÃO

 Treinamento

Câmara realiza reunião em Lages
Para aproximar mais a Fiscalização dos profissionais da con-

tabilidade do Estado, foi realizada, dia 14 de maio, no município
de Lages, a reunião da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina,
que sempre acontece em Florianópolis, antes da reunião plená-
ria da entidade. Estavam presentes os conselheiros que integram
a Câmara, bem como os coordenados dos setores de Fiscaliza-
ção, Cláudio da Silva Petronilho, e Processos, Alexandra Somer, e
a fiscal da macrodelegacia do CRCSC em Lages, Jane Aparecida
Demate.

Pela manhã, o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disci-
plina, Edson Luis Francês, participou de um café da manhã, pro-
movido pelo Sindicont local, e falou sobre as rotinas e procedi-
mentos adotados pelo CRCSC no que se refere ao trabalho da
fiscalização. Ele alertou que, hoje, muitos processos são abertos
com base em denúncias encaminhadas pelo Ministério Público
Federal e Justiça Federal, a partir de ações judiciais sofridas por
profissionais da contabilidade.

O vice-presidente também sanou dúvidas em relação à Deco-
re e à escrituração das Demonstrações Contábeis, dois dos moti-
vos que mais geram processos e penalidades no CRCSC. Confor-
me Francês, já estão agendadas iniciativas idênticas a de Lages
em outras regiões do Estado, a exemplo de Chapecó (agosto) e
Itajaí (novembro). “São oportunidades que temos para respon-
der a questionamentos e mostrar quais os problemas mais fre-
quentes e como evitá-los”, disse.

A reunião da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina apre-
ciou, em Lages, 57 processos, em tramitação no Conselho.

Nos dias 8 e 9 de junho, o
CRCSC promoveu, em Floria-
nópolis,  um treinamento com
a equipe de fiscais, com o ob-
jetivo de revisar os procedi-
mentos a serem adotados du-
rante as visitas da Fiscalização,
bem como debater as mudan-
ças nas normas contábeis. Ao
final, o conselheiro da Câma-
ra de Fiscalização, Ética e Dis-
ciplina, José Mateus Hoffmann, falou sobre Sped e fez uma demonstração de softwares contábeis,
voltados a lançamentos e elaboração de demonstrações contábeis.

Fiscalização já visitou
quase mil escritórios

de janeiro a maio
Boa parte dos contabilistas desconhece o nú-

mero de processos em curso no CRCSC e, também,
o volume de trabalho que cabe à equipe de fiscais e
aos conselheiros que integram a Câmara de Fisca-
lização, Ética e Disciplina. Para dar mais transpa-
rência e uma visão melhor das atividades que de-
senvolve, a Vice-presidência de Fiscalização, Ética e
Disciplina passa, a partir desta edição, a publicar
no Jornal do CRCSC um demonstrativo das ações
que executa no campo de fiscalização e processos
julgados.

ATIVIDADES CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E
DISCIPLINA 01/01/2010 à 31/05/2010

Visitas realizadas pela Fiscalização 998

Denúncias Recebidas 67

Notificações 167

Processos Abertos 172

Processos Julgados 123

Processos Arquivados 33

Penalidades Aplicadas pela Câmara Censura Reservada 1

Penalidades Aplicadas pela Câmara Multa 3

Penalidades Aplicadas pela Câmara Multa e Advertência Reservada 34

Penalidades Aplicadas pela Câmara Multa e Censura Reservada 25

Penalidades Aplicadas pela Câmara Suspensão e Advertência Reservada 9

Penalidades Aplicadas pela Câmara Suspensão e Censura Reservada 7

Penalidades Aplicadas pela Câmara Suspensão e Censura Pública 1

Processos baixados em diligência 10

Distribuição de Processos 168

Suspensões dos Profissionais pelo art. 27 3

Suspensões dos Profissionais pelo art. 30 18

Encontro
No dia 25 de junho, os vice-presidentes de Registro, Adil-

son Pagani Ramos, e de Fiscalização, Ética e Disciplina, Ed-
son Luis Francês, estiveram na Unochapecó, em Chapecó,
conversando com estudantes daquela instituição sobre como
funciona o processo de registro e fiscalização no CRCSC. Par-
ticiparam do debate mais de 70 alunos, além do conselheiro
Bruno João Tem-Pass.
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FIQUE POR DENTRO

Sábado da cidadania
O CRCSC participou do 2º Sábado da Cidadania e Cultura, que

aconteceu dia 26 de junho na Rua Hermann Blumenau, 215, em
Florianópolis. Coube à entidade fornecer à população informações
contábeis. O evento também prestou atendimento gratuito nas áreas
médica, jurídica, odontológica, bem como atividades de lazer, recre-
ação e apresentações artísticas. Promovido e organizado pela Associ-
ação Cultural Nova Acrópole, ele contou ainda com a parceria de
entidades como a OAB-Cidadã e Instituto Federal de Ensino – IFSC.

O vice-presidente de Administração e Finanças, Adilson

Cordeiro, trabalhou como voluntário no projeto

Esportes
O CRCSC – junto

com os Sescons e a Fe-
contesc - esteve presen-
te nos 2º Jogos dos Con-
tabilistas Brasileiros
(Jocobras), realizados
em Santa Maria/RS, de
3 a 5 de junho, e que
reuniu centenas de pro-
fissionais da contabilidade. Foram três dias de confraternização, com a realiza-
ção de jogos em diversas modalidades. Santa Catarina esteve representada por
uma delegação de 68 atletas, de diferentes regiões do Estado. Nesta edição, o
Paraná se sagrou campeão geral dos jogos, bem como levou a maior delegação
(170 atletas). A próxima edição do Jocobras será em Santa Catarina.

Posse
No dia 18 de junho, aconteceu a posse comemorativa da diretoria

do Sescon Santa Catarina, eleita para o triênio 2010/2013. A solenidade
aconteceu, no Hotel Slaviero, em Joinville, e contou com a presença do
presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro. Representando o
CRCSC, participaram o presidente Sergio Faraco e vários vice-presiden-
tes da entidade.

Em seu discurso de posse, o presidente reeleito do Sescon SC, Elias
Barth, disse que continuará a trabalhar para o crescimento da classe
contábil catarinense. Na cerimônia foi lançada a Unicontábil SC - Univer-
sidade Corporativa Contábil de Santa Catarina, que vai oferecer – nas
modalidades presencial e e-learning – cursos, palestras e seminários para
treinamento nas áreas fiscal, tributária e contábil. O projeto, que tem
como sede e central de operações o Sescon Grande Florianópolis, será
desenvolvido em conjunto pelos Sescons, CRCSC e Fecontesc.

prestigiou a formatura do conselheiro
Canisio Muller e de sua turma de Ciên-
cias Contábeis, em Iporã do Oeste. Na
sequência, participou também da for-
matura dos acadêmicos de Cunha Porã.

Academia
O presidente do

CRCSC, Sergio Faraco,
proferiu palestra para
os acadêmicos da pri-
meira turma do curso
de Ciências Contábeis
das Faculdades As-
sesc, instituído em
março deste ano, em
Florianópolis. Ele falou sobre os desafi-
os da profissão e as áreas que o merca-
do oferece aos profissionais da conta-
bilidade.

Em maio, o presidente do CRCSC

Com base na Resolu-
ção CFC nº 1.284/10, de
28 de maio deste ano, o
CRCSC vai oferecer aos
contabilistas catarinenses
descontos e parcelamen-
to de até 36 meses nos
débitos provenientes de
anuidades e de multas de
infração e de eleição, vencidos até 31 de dezembro de 2009.

O programa visa permitir que contabilistas possam regularizar a sua situa-
ção junto ao CRCSC, voltando a usufruir de seus plenos direitos ao exercício
profissional.

Interessados em fazer a quitação ou parcelar os débitos deverão contatar o
setor jurídico ou de cobrança diretamente na sede do CRCSC, com Robson ou
Leila, ou pelos  telefones (48) 3027-7018 e 3027-7012 e e-mails
robson@crcsc.org.br e leila@crcsc.org.br.

Renegociação de débitos com o CRCSC
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TRANSPARÊNCIA

ATIVO

Ativo Financeiro 3.586.314,77

Disponível 151.442,81

Caixa 500,00

Bancos conta movimento 148.074,81

Adiantamentos de suprimentos 2.868,00

Disponível Vinculado C/C Bancária 3.300.906,96

Bancos aplicações financeiras - poupança 3.300.906,96

Realizável 120.400,13

Diversos Responsáveis 292,34

Cheques em Cobrança 2.580,78

Adiantamento a empregados 5.767,57

Convênios 108.147,32

Entidades Públicas Devedoras 939,48

Outros créditos 2.672,64

Resultado Pendente 13.564,87

Despesas a regularizar 13.564,87

Depósitos judiciais 13.564,87

Ativo Permanente 11.509.393,07

Bens Patrimoniais 5.575.148,29

Bens móveis 2.009.323,59

Bens imóveis 3.565.824,70

Créditos 5.927.193,89

Parcelamentos 526.801,55

Dívida ativa 5.400.392,34

Valores 7.050,89

Ações de telecomunicações 7.050,89

Ativo Transitório 2.913.702,55

Execução Orçamentária da Despesa 2.913.702,55

Despesas correntes 2.911.580,25

Despesas de capital 2.122,30

Contas de Interferência 1.629,74

Transferências Financeiras Ativas 1.629,74

Transferências Patrimoniais Ativas -

Reflexo Patrimonial 1.046.487,12

Variações Passivas 1.046.487,12

 Dependentes da Execução Orçamentária 1.044.857,38

Cobrança da Dívida Ativa 965.503,74

Alienação de Bens Móveis -

Parcelamentos 79.353,64

 Independentes da Execução Orçamentária 1.629,74

Alienação de Bens Móveis -

Outros Valores 1.629,74

Ativo Compensado 1.483.771,91

Créditos 1.483.771,91

TOTAL DO ATIVO 20.541.299,16

PASSIVO

Passivo Financeiro 441.899,77

Dívida Flutuante 245.414,50

Depósitos diversas origens 7.824,84

Consignações 19.483,80

Credores da Entidade 17.345,83

Entidades públicas credoras 200.760,03

Provisões Trabalhistas 196.485,27

Férias 112.596,83

Encargos sobre férias 34.856,22

13º Salário 37.680,20

Encargos sobre 13º salário 11.352,02

Passivo Transitório 5.014.525,11

Execução Orçamentária da Receita 5.014.525,11

Receitas correntes 5.014.525,11

Receitas de Capital -

Contas de Interferência 1.629,74

Transferências Financeiras Passivas -

Transferências Patrimoniais Passivas 1.629,74

Reflexo Patrimonial 982.361,98

Variações Ativas 982.361,98

Dependentes da execução orçamentária 2.122,30

Independentes da execução orçamentária 980.239,68

Saldo Patrimonial 12.617.110,65

Patrimônio (Ativo Real Líquido) 12.617.110,65

Passivo Compensado 1.483.771,91

Créditos 1.483.771,91

TOTAL DO PASSIVO 20.541.299,16

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 31.05.2010

O CRCSC implanta novo

fluxograma de despesa

O conselheiro Adriano Pereira (primeiro à esquerda) participa da reunião

da Câmara de Controle Interno

Para dar mais transparência às re-

gras e etapas que o CRCSC precisa cum-

prir para realizar gastos, a entidade ado-

tou um novo fluxograma de despesas.

Elaborado pelo conselheiro Adriano de

Souza Pereira, a pedido da vice-presidên-

cia de Controle Interno da entidade, o flu-

xograma para a execução de despesas fa-

cilita a segregação de funções entre os se-

tores responsáveis pelas autorizações de

compras/contratações de serviços, emis-

são de empenhos, liquidação de despe-

sas, recebimento de materiais e controle

de estoques e pagamentos. “Ele serve

como indutor para ampliar o controle

sobre cada fase da execução da despesa

e traz como resultados: redução de des-

perdícios, combate à ineficiência e dimi-

nuição dos riscos de desvios e fraudes”,

observa Pereira, que é contador da Fa-

zenda Estadual e também realizou o tra-

balho de implantação do fluxograma de

execução de despesas na Secretaria de

Estado de Cultura, Turismo e Esporte, no

período em que atuou como responsável

pela Contabilidade e Controle Interno.

De acordo com o vice-presidente de

Controle Interno do CRCSC, Marcello Se-

emann, o fluxograma revela a preocupa-

ção da entidade em zelar pelos recursos

dos profissionais da contabilidade, repas-

sados à entidade via anuidade. “Quanto

melhor forem  os instrumentos de con-

trole, maior o retorno que a entidade

pode dar ao contabilista”, observa.

Na elaboração do fluxograma, o con-

selheiro Adriano Pereira também contou

com a colaboração dos funcionários do

CRCSC responsáveis pelos setores de

Contabilidade, Martinho Nunes Santana

Neto, e de Fiscalização, Cláudio da Silva

Petronilho.

O fluxograma estará disponível, a partir do mês de julho, no site do CRCSC

(.www.crcsc.org.br) para acesso de colaboradores, fornecedores, associados, so-

ciedade civil organizada e quaisquer outros interessados.

CRCSC JORNAL • MAIO-JUNHO - 2010 • 13

Matérias veiculadas

na mídia nos meses

de maio e junho

de 2010

1º e 2 de maio

• Coluna pelo Estado (publicada em vários

jornais) – Nota sobre o Encontro Luso-Bra-

sileiro de Contabilidade e parceria CFC e OAB

para fiscalizar a prestação de contas eleitorais.

3 de maio

• Floripanews – Encontro Luso-Brasileiro.

4 de maio

• Revista Making Of - Encontro Luso-Brasi-

leiro.

• O Barriga Verde - Encontro Luso-Brasileiro.

• Portal da Secretaria da Fazenda de SC -

Encontro Luso-Brasileiro.

• De Olho na Ilha - Encontro Luso-Brasileiro.

• Portal Contábil SC - Encontro Luso-Brasi-

leiro.

5 de maio

• Blogue da Embaixada de Portugal no Bra-

sil - Encontro Luso-Brasileiro.

• Jornal Absoluto - Encontro Luso-Brasileiro.

• Jornal Floripa - Encontro Luso-Brasileiro.

• 49 emissoras de rádio do Estado – Maté-

ria sobre o Encontro Luso-Brasileiro, com en-

trevista do presidente do CFC.

• Site CFC - Encontro Luso-Brasileiro.

• Diário Catarinense (coluna Visor) – Nota

fala que o CRCSC está tentando sensibilizar os

deputados sobre a ampliação do prazo de pa-

gamento do saldo do Refis 2000.

6 de maio

• ClicRBS (blog Estela Benetti) - Encontro

Luso-Brasileiro.

• Contabilidade na TV - Encontro Luso-Bra-

sileiro.

• Diário Catarinense (coluna Estela Benet-

ti) - Encontro Luso-Brasileiro.

• Site CFC - Encontro Luso-Brasileiro.

• Jornal Notícias do Dia - Encontro Luso-Bra-

sileiro.

• Portal Contábil SC – Encontro Luso-Brasi-

leiro.

11 de maio

• Portal Contábil SC – CRCSC convida para au-

diência sobre Substituição Tributária.

12 de maio

• Noticenter - Curso Contabilizando com a Ad-

ministração e Economia.

13 de maio

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-

zendo como chamada principal “Empresários

e contabilistas questionam Substituição Tribu-

tária”.

14 de maio

• Jornal Absoluto - Empresários e contabilis-

tas questionam Substituição Tributária.

• Portal Contábil SC - Substituição Tributária.

• Contabilidade na TV - Substituição Tributá-

ria

21de maio

• Diário Catarinense (coluna Dia a Dia) –

Presidente do CFC profere palestra em Joinvi-

lle.

 24 de março

• Portal Contábil SC - Presidente do CFC pro-

fere palestra em Joinville.

25 de maio

• Contabilidade na TV – Entidades contábeis

debatem a questão dos honorários.

• Portal Contábil SC - Entidades contábeis de-

batem a questão dos honorários.

26 de maio

• Portal Contábil SC – Palestra em Chapecó e

pré-lançamento da Contesc.

• Contabilidade na TV - Palestra em Chapecó

e pré-lançamento da Contesc.

• Noticenter - Palestra em Chapecó e pré-lan-

çamento da Contesc.

27 de maio

• Portal Contábil SC – SC já conta com mais

de 10 mil EI.

• Contabilidade na TV - SC já conta com mais

de 10 mil EI.

• O Barriga Verde - SC já conta com mais de

10 mil EI.

• Blog Jornalista Paulo Alceu - SC já conta

com mais de 10 mil EI.

• Portal Floripanews - SC já conta com mais

de 10 mil EI.

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-

zendo como chamada principal “Palestra em

Chapecó”.

Informe elaborado pela Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina.

As opiniões e os conceitos aqui emitidos são de responsabilidade exclusiva da Fecontesc.

Jandival Ross

Presidente da Fecontesc

www.fecontesc.org.br

Informe FECONTESC

2 de junho

• Noticenter - Santa Catarina já conta com
quase 12 mil Empreendedores Individuais.

4 de junho

• ClicRBS (blog Moacir Pereira) – Nota
sobre o Prêmio Destaques da Contabilida-
de.

• Portal Floripanews - Divulgados os ga-
nhadores do Prêmio Destaques da Conta-
bilidade 2010.

• Contabilidade na TV - Prêmio Destaques
da Contabilidade.

• Portal Contábil SC - Prêmio Destaques da
Contabilidade.

7 de junho

• Diário Catarinense - Coluna Dia a Dia -
Café da manhã debate o futuro do escritó-
rio contábil e honorários.

• Site CFC - Prêmio Destaques da Contabili-
dade.

• Jornal online Bom Dia Santa Catarina

- Prêmio Destaques da Contabilidade.
• O Barriga Verde - Prêmio Destaques da

Contabilidade.

8 de junho

• Portal Contábil SC - Debate sobre o futu-
ro do escritório contábil e honorários.

9 de junho

• Noticenter - Prêmio Destaques da Conta-
bilidade.

10 de junho

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-
zendo como chamada principal “Debate so-
bre honorários contábeis”.

11 de junho

Portal Unochapecó - Professor da Unocha-
pecó é Destaque da Contabilidade 2010.

14 de junho

• Portal Contábil SC - Encontro reafirma
união das entidades contábeis catarinenses.

15 de junho

• Portal Contábil SC - Prêmio será entre-
gue nesta quarta-feira.

• Portal Floripanews - Prêmio será entre-
gue nesta quarta-feira.

• Portal Adjori/SC – Entrega do Prêmio.

16 de junho

• Jornal Absoluto – Hoje será entregue o
Prêmio Destaques da Contabilidade.

• De Olho na ilha - Entrega do Prêmio Des-
taques da Contabilidade.

• Noticenter - Entrega do Prêmio.
• Portal Rádio Chapecó - Ciclo de pales-

tras sobre Substituição Tributária.

17 de junho

• Portal Contábil SC – Entrega do Prêmio
Destaques da Contabilidade.

18 de junho

• O Barriga Verde - Entrega do Prêmio Des-
taques da Contabilidade.

• Diário Catarinense (coluna Dia a Dia)

– Médico oncologista profere palestra so-
bre o Sentido da Vida no CRCSC.

• De olho na Ilha – Palestra no CRCSC.
• Contabilidade na TV - Palestra no CRCSC.

19 de junho

• Tudo sobre Xanxerê - Escritório de Xan-
xerê recebe Prêmio Destaques Contabilida-
de 2010.

21 de junho

• CBN Diário – Noticias da Tarde – entre-
vista com o médico Luiz Alberto Silveira so-
bre palestra que será ministrada no CRSCSC.

• Portal Contábil SC – Palestra no CRCSC.
• Contabilidade na TV – palestra no CRCSC.

22 de junho

• Secretaria da Fazenda - Substituição Tri-
butária é tema da reunião mensal da Câ-
mara de Ética Tributária.

23 de junho

• Portal Contábil – Substituição Tributária
é tema da reunião mensal da Câmara de
Ética Tributária.

24 de junho

• Diário Catarinense – Informe CRCSC, tra-
zendo como chamada principal “Inscrições
com valores reduzidos”.

• Diário Catarinense (Coluna Dia a Dia)

– Inscrições com desconto no Encontro
Luso-Brasileiro.

Entre as discussões na última Assembleia Geral

Extraordinária, no dia 7 de maio, em Xanxerê, hou-

ve entendimento de que continuam as dificuldades

para cumprir a proposta de Substituição Tributária.

Os contabilistas entendem que as mudanças na le-

gislação podem causar grandes prejuízos ao setor em-

presarial, principalmente aos pequenos. A Plenária

apontou temas que precisam ser trabalhados em sin-

tonia com a Secretaria da Fazenda. Outro tema em

destaque reforçou o caso dos contribuintes substi-

tutos, que porventura não cumprirem as regras de

cálculo do ICMS-ST por completo, obrigando-os a res-

ponder solidariamente. Isso, segundo o presidente

da Fecontesc, Jandival Ross, tem ocorrido, causando

uma grande demanda para a classe contábil, desde

os cálculos do ICMS-ST, até o preenchimento manu-

al de inúmeras guias.

Assembleia e
Plenária I

Assembleia e Plenária II
A terceira edição da Assembleia Extra-

ordinária da Fecontesc e a Plenária aconte-
ce no dia 23 de julho, em Gravatal, no Sul
do Estado. A novidade desta vez é de que as
discussões da Assembleia iniciam pela ma-
nhã, às 9h30min. Na parte da tarde, às
13h30min, reunião com os presidentes das
Entidades Sindicais. Em seguida, após o

Participativo
O presidente da Federação dos Contabi-

listas do Estado de Santa Catarina, Jandival
Ross, tem sido participativo e não tem medi-
do esforços para garantir presença e repre-
sentatividade da classe em diversos eventos
de destaque dentro e fora do Estado. Em maio,
participou de eventos em Blumenau, Floria-
nópolis e Brasília. Em junho, no dia 17, quin-
ta-feira, Jandival esteve em Caçador, no Meio
Oeste, onde ministrou palestra para acadêmi-

intervalo, às 16h, inicia a Plenária. Confor-
me o presidente da Fecontesc, Jandival Ross,
dessa forma, os trabalhos terão melhor
aproveitamento e ficarão mais bem distri-
buídos. À noite, para fechar a programação,
haverá palestra com o presidente do Conse-
lho Federal de Contabilidade, o contador
Juarez Domingos Carneiro.

cos do Curso de Ciências Contábeis, da Uni-
versidade do Alto Vale do Rio do Peixe - Uni-
arp. Ainda em Caçador, neste mesmo dia, o
presidente da Fecontesc esteve prestigiando a
homenagem recebida pelo presidente do Sin-
dicont Caçador, Antonio Schimitz, na Câmara
de Vereadores. Já no dia 18, sexta-feira, esteve
em Joinville na solenidade em que o Sescon/
SC empossou Elias Nicoletti Barth, reeleito
presidente da entidade.

Jocobras
Independentemente de quem foram os vencedores da II edição dos Jogos dos Contabilis-

tas Brasileiros (Jocobras), realizada em Santa Maria/RS, entre os dias 3 e 5 de junho, o fato
mais importante foi o congraçamento entre os profissionais de diversas localidades do Sul do
País e, também, de Pernambuco e Minas Gerais. Nós, de Santa Catarina, sentimo-nos orgu-
lhosos de ter participado do evento, e aproveitamos para parabenizar o Paraná, por ter con-
quistado o primeiro lugar. Nós, como entidade, estamos igualmente felizes em ter participado
e por poder sediar a próxima edição dos jogos, em 2012.
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ESTUDOS

Classe contábil

debate honorários

Representantes

do Sescons SP,

junto com o vice-

presidente do

CRCSC, Adilson

Cordeiro

“Estamos vivendo um momento

mágico em nossa profissão e não po-

demos perder a oportunidade”. Com

esta frase o presidente da Câmara Se-

torial de Contabilidade do Sescon São

Paulo, Vanildo Veras, encerrou a sua

palestra sobre honorários e o futuro

do escritório contábil, ministrada du-

rante café da manhã oferecido, em

junho, na sede do CRCSC. Também

participaram do evento, como exposi-

tores, os vice-presidentes da Câmara,

Márcio Massao Shimomoto e Wilson

Gimenez Júnior.

De acordo com Veras, o que im-

porta - quando se fala em honorários

– é o valor do serviço e não o seu pre-

ço. “O que interessa é a qualidade, o

quanto conseguimos agregar valor ao

nosso cliente”, observou. “Uma em-

presa satisfeita não tem motivos para

mudar de contador, só se atravessar

dificuldades financeiras muito graves”,

observou.

Apesar da mensagem otimista, os

três expositores ressaltaram que, além

da concorrência estar bastante acirra-

da, aumentou muito o volume de tra-

balho e a responsabilidade que cabe

ao contador. “O avanço tecnológico

também impactou de forma significa-

tiva os custos das empresas de conta-

bilidade. Hoje, para fazer frente ao

Sped contábil, nota fiscal eletrônica e

outras obrigações, é preciso investir

pesado em sistemas de informação e

no treinamento dos colaboradores”,

alertou Shimomoto. “Softwares sofis-

ticados e mão de obra qualificada são

sinônimos de sobrevivência no mer-

cado, mas também de aumento de

despesas, muitas vezes difíceis de se-

rem repassadas aos honorários.”

O café da manhã fez parte do pro-

jeto iniciado no mês de maio, pelas

entidades contábeis catarinenses, de

elaborar um referencial regional que

ajude os empresários da contabilida-

de a estabelecer o valor de seus hono-

rários. De acordo com o presidente do

CRCSC, Sergio Faraco, o debate deu

importantes subsídios à comissão que

está desenvolvendo esse trabalho, bem

como permitiu aos profissionais en-

tenderem melhor essa questão, “pri-

mordial para a valorização do empre-

endedor contábil”.

Na avaliação do vice-presidente do

CRCSC, Adilson Cordeiro, é preciso en-

tender os desafios impostos pela Era

Digital, para conseguir se manter no

mercado e, também, tirar proveito des-

sa nova realidade.

NOVA REALIDADE

- repensar todos os processos, com o objetivo de otimizá-los;

- diminuição dos serviços repetitivos e braçais;

- colaboradores melhor treinados e qualificados;

- consultoria – desenvolvimento de competência consultiva;

- trabalho “in loco” na empresa do cliente, validando processos;

- parceria com empresas especializadas em sistemas, consultoria, etc;

- contratos de prestação de serviço muito bem elaborados.

Intenção é elaborar uma tabela de referência
A comissão, criada para definir

referenciais que auxiliem os profissio-
nais na hora de fixar os seus honorári-
os, já se reuniu duas vezes, na sede do
CRCSC. De acordo com o coordenador
do grupo e vice-presidente regional da
Fecontesc, Tadeu Oneda, está sendo
feito um levantamento para apurar os
custos e os valores praticados em vári-
as localidades do Estado, de modo que
o resultado final contemple a realida-
de de cada região.

No último encontro ficou defini-
da uma nova edição do folder da Fe-
nacon que traz a relação de todas as
obrigações acessórias que o conta-
bilista é obrigado a prestar ao Fisco.
Esta é uma forma de conscientizar
os empresários do volume de traba-
lho e da responsabilidade que pesa

Primeira reunião foi realizada em maio

sobre o profissional da contabilidade.
Para o presidente do Sescon Grande
Florianópolis, Augusto Marquart, os
empresários da área contábil têm di-
ficuldade tanto para fixar o valor ini-
cial de seus serviços quanto para re-

ajustá-los ao longo do tempo. “É pre-
ciso lembrar aos clientes que o le-
que de atividades executadas hoje é
significativamente maior do que al-
guns anos atrás”, disse.

Conforme o presidente do Sescon

SC, Elias Barth, o documento final –
que deve ser publicado e distribuído
a todas as empresas contábeis – tam-
bém deve trazer orientações sobre
contrato de prestação de serviços e
dicas de como negociar valores que
façam jus ao trabalho executado.

Já a presidente do Sescon Blume-
nau, Daniela Zimmermann Schmitt,
considera que os contabilistas preci-
sam, mais do que nunca, se valorizar
e cobrar por todos os serviços presta-
dos. “Muitos deixam de reajustar o
contrato por medo de perder o clien-
te”, observou. “A solução passa pela
qualificação profissional e por agre-
gar cada vez mais valor ao nosso tra-
balho, exigindo uma contrapartida
condizente com a nossa responsabi-
lidade técnica”, completou Daniela.
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PESAR

Professor Lopes de Sá: morre um dos

maiores nomes da contabilidade mundial
No dia 8 de junho,

a contabilidade ama-

nheceu de luto. Na

noite anterior, faleceu

aos 82 anos o profes-

sor Antônio Lopes de

Sá, um ícone da con-

tabilidade mundial.

Contador, economista,

administrador, cien-

tista e um dos maio-

res estudiosos brasi-

leiros da área contábil,

Lopes de Sá era vice-

presidente da Acade-

mia Brasileira de Ci-

ências Contábeis, membro da Acade-

mia Brasileira de Ciências Econômi-

cas e da Real Academia de las Cien-

cias Económicas y Financieras, da Es-

panha, além de ser o único ibero-

Um ser
humano
completo

Ainda vai demorar muito tem-
po para que surja outro estudioso
com a envergadura do professor
Lopes de Sá. Nele, a vasta cultu-
ra e a incansável busca pelo sa-
ber habitavam um espírito gene-
roso, humilde e extremamente
preocupado com os rumos da
contabilidade e com a valoriza-
ção de nossa classe. Dava gosto vê-
lo entre os estudantes, ouvindo
com extrema paciência os seus
questionamentos.

Professor antes de tudo, Lopes
de Sá nos deixa como herança –
além de um acervo de aproxima-
damente 200 livros, editados em
várias línguas - a lição do eterno
aprender/ensinar. Ao mesmo tem-
po em que tinha prazer em repas-
sar o seu conhecimento, gostava
de ouvir e aprender coisas novas.

Em sua brilhante carreira e
vida pessoal, fez da ética uma bús-
sola. Mesmo quando discordava
de um ponto de vista, discutia-o
com seu proponente com extrema
fidalguia e respeito. Um exemplo
disso é que, apesar de ser um fer-
renho adversário do processo de
convergência do Brasil às normas
internacionais de contabilidade,
nunca deixou de pesquisá-las ou
debatê-las com quem quer que
fosse.

Sinto muito orgulho de ter pri-
vado de sua companhia e amiza-
de e espero apenas que, nós da
classe contábil, possamos honrar
o seu legado.

Sergio Faraco

Presidente do CRCSC

americano na Académie des Sciences

Commerciales, da França.

 Ao longo de sua vida, recebeu vá-

rias honrarias nacionais e internacio-

nais (dentre as quais, a medalha de

Nos meses de maio e ju-

nho, três turmas de Ciências

Contábeis visitaram o CRCSC,

em Florianópolis, dentro do

programa Integração Acadê-

mica. Na sede, eles foram re-

cepcionados pela conselheira

Rúbia Albers Magalhães, que

ministrou uma palestra sobre

as perspectivas da profissão

contábil.

ouro João Lyra, maior titulação con-

cedida a um profissional da área con-

tábil).

Assim que foi informado de seu

falecimento, o CRCSC divulgou nota

manifestando o seu grande pesar. No

texto, a entidade observou que Lopes

de Sá contribuiu de uma maneira de-

finitiva para o engrandecimento da

classe contábil, formando várias ge-

rações de profissionais, a quem

transmitiu não apenas conhecimen-

to, mas sabedoria e, principalmente,

princípios éticos, em suas aulas, nas

palestras que ministrava por todo o

país. “Foi um grande parceiro do

CRCSC, sempre pronto a participar

de eventos promovidos pela entida-

de, a exemplo do Ececon e da Con-

tesc”, lembra o presidente do CRCSC,

Sergio Faraco.

INTERCÂMBIO

Unidavi - Rio do Sul

UNIFEBE - Brusque IFES - Itajaí
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Com nossos cordiais cumprimentos,

vimos por meio desta correspondên-

cia enaltecer a atual gestão do CRCSC,

cujo enfoque dado à Contabilidade

Pública neste ano é evidente, em seu

slogan “Contador Público, o guardião

da transparência e da responsabilida-

de fiscal”, e colocar o Ciasc à disposi-

ção, como provedor da transparência

na gestão pública.

Plínio Bueno Neto, diretor-

presidente, e Adeldato Matos

Oliveira, diretor Administrativo e

Financeiro do Ciasc.

Gostaria de registrar o nosso agra-

decimento pela palestra proferida pelo

presidente do CRCSC em nossa facul-

FALE COM O PRESIDENTE

(48) 9974-0009 | faraco@faracon.com.br.

dade. A palestra foi um sucesso entre

os alunos, e a instituição ficou muito

honrada com a presença do Sr. Sergio

Faraco, que se mostrou uma pessoa

detentora de alto conhecimento con-

tábil, humildade e um exemplo a ser

seguido.

Cristina Schimidt Sitta

Coordenadora do Curso de Ciências

Contábeis das Faculdades Assesc

Agradeço o envio do livro Imposto

de Renda, Contribuições Administra-

tivas pela Secretaria da Receita Fede-

ral e Sistema Simples. Compartilho da

opinião de que, quando os órgãos que

nos representam se importam com a

classe, todos tendem a ganhar.

A sanção da Lei 12.249/

10, pelo presidente Luis

Inácio Lula da Silva, em 11

de junho, garantiu à classe

contábil uma legislação

mais condizente com a im-

portância conquistada pela

profissão. Dentre as mu-

danças aprovadas, destaca-

mos uma, fundamental

para o aprimoramento da

nossa atividade: o Exame

de Suficiência, que agora -

amparado em lei – volta a

ser pré-requisito para a ob-

tenção de registro nos

CRCs.

Durante os quatro anos

em que foi ministrado, até

ser suspenso por força de

liminar judicial, em 2005,

o Exame de Suficiência cumpriu o seu papel de ala-

vancar a qualidade do ensino, servindo como parâ-

metro para a avaliação dos Cursos de Ciências Contá-

beis em todo o país.

 Preocupadas com as notas que seus alunos apre-

sentariam no Exame, as instituições de ensino ado-

taram várias medidas para melhorar a qualidade do

conteúdo ministrado em

sala de aula. Muitas investi-

ram na qualificação do qua-

dro de professores, outras

fortaleceram a equipe de do-

centes e, algumas, aposta-

ram nos “aulões” de refor-

ço, para “puxar” o desempe-

nho do Curso e, desta forma,

garantir a sua sobrevivência.

Esse processo virtuoso,

agora, tende a se repetir e,

quem agradece, é a socieda-

de, que passará a contar com

profissionais mais qualifica-

dos para fazer frente aos no-

vos desafios que o mundo dos

negócios impõe hoje à conta-

bilidade. Sped fiscal e contá-

bil, nota fiscal eletrônica, cer-

tificação digital: vivemos um

momento que exige profissionais altamente capacita-

dos, com uma visão multidisciplinar de mercado.

Também sai fortalecida a classe contábil. Somente

profissionais bem preparados têm condições de en-

tender a importância da ética, da transparência e da

governança corporativa para a construção de um país

mais justo.

O CRCSC, que

tanto contribui para

fortalecer e atrair

tratamentos diferen-

ciados, agora – por

meio de seu presidente – se mostra pre-

sente, nos trazendo matérias indispen-

sáveis para dirimir dúvidas e proceder

com segurança.

Parabéns ao Conselho, represen-

tado pelo seu presidente e toda a dire-

toria, por essa bela iniciativa.

Saibam que nos orgulhamos com

do trabalho que todos vêm prestando

e, com certeza, muito ainda haverão

de fazer.

Paulo Stahlhöfer

Contador / São José
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APRIMORAMENTO

Nucont – uma bem-sucedida

experiência de núcleo de contadores
Em 2004, o CRCSC – em parceria

com o Sebrae e o Conselho Federal de
Contabilidade – iniciava no Estado o
Programa Contabilizando o Sucesso,
que, ao longo de 218 horas/hora, re-
passava aos contabilistas várias téc-
nicas e ferramentas de gestão. Hoje,
o resultado dessa iniciativa pode ser
conferido entre os integrantes da pri-
meira turma do curso, realizado em
Florianópolis. Logo após o término
das aulas, foi criado um núcleo de
contabilistas, no ano de 2005. Na épo-
ca, participavam dele 16 contadores,
que se reuniam uma vez por mês para
discutir temas relacionados à ativida-
de contábil e possibilitar a constante
atualização profissional.

Depois de dois anos instalados, na
sede do CRCSC, o núcleo recebeu a
proposta de se aliar à AEMFLO/CDL
de São José, que ofereceu - além das
instalações - a infraestrutura de se-
cretaria e o acompanhamento de um
consultor capacitado na metodologia
do Programa Empreender. Nesse pe-
ríodo, muitas atividades foram reali-
zadas: palestras, curso de oratória
para contadores e eventos de cunho
social, como arrecadação de alimen-
tos para entidades assistenciais e ori-
entação à população sobre o correto
preenchimento da declaração do im-
posto de renda.

À medida que foi crescendo, o
núcleo também se ajustou às novas
realidades e passou a se denominar
Nucont (Núcleo de Contadores em
Gestão Empresarial). Atualmente, ele
está organizado em coordenadorias
(Marketing e Eventos, Aprendizagem,
Administrativa e Financeira), o que es-
timula a participação de um número
cada vez maior de profissionais e pos-
sibilita que todos possam participar
das ações planejadas. “O Nucont está
em constante contato com o merca-
do, visando identificar as necessida-
des e expectativas dos contabilistas,
dos empresários e da sociedade em
geral”, conta o coordenador Tadeu Pe-
dro Vieira.

Ele destaca o apoio recebido de
entidades como a Aemflo/CDL-SJ, o

CRCSC e o Sescon Grande Florianó-
polis. “Sem esse apoio, não teríamos
realizado tantas atividades, em favor
da classe contábil”, observou. “Sabe-
mos que o mercado está cada vez mais
exigente. Portanto, o Nucont possibi-
lita aos profissionais contábeis uma
constante capacitação rumo a exce-

A biblioteca do CRCSC recebeu, em doação, a 11ª edição do livro Dicioná-

rio do ICMS A a Z – Santa Catarina, do auditor fiscal da Receita Estdual,
Almir José Gorges, um dos maiores especialistas em ICMS do Estado. A nova
edição chega com 1.430 páginas e traz várias novidades.

Entre elas, material sobre a substituição tributária, já com as regras ado-
tadas em 1º de maio deste ano, mostrando exemplos práticos de cálculo.
Também foi acrescentado um “A a Z” do Simples Nacional e tópicos bastan-
te completos sobre Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital, utili-
zação de cartão de crédito ou débito e tratamentos tributários específicos.

 O auditor Almir Gorges é graduado em Administração de Empresas e
Direito e pós-graduado em Contabilidade, já tendo ocupada a diretoria
de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda.

O livro se encontra na biblioteca à disposição para consultas. Mais
informações sobre a obra podem ser encontradas em www.dicionarioicms.com.br.

lência nas atividades”, observa.
 Só nos primeiros meses de 2010

já foram realizadas diversas ativida-
des, como palestras sobre temas da
área fiscal; curso de consultoria, ati-
vidades com outros núcleos setoriais
e participação em feiras de negócios
e missões empresariais. Conforme o
coordenador do Nucont, em mais de
cinco anos de existência, muitos con-
tabilistas já frequentaram o núcleo e
se beneficiaram de suas ações. “A re-
novação dos componentes é uma
constante, pela incorporação de jo-
vens profissionais que desejam parti-
cipar de um grupo motivado por re-
sultados”, diz.

Mais informações sobre o Nu-
cont podem ser obtidas pelo telefo-
ne (48) 4009-5512 ou pelo e-mail
empreender@aemflo-cdlsj.org.br,
com Sandra.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA

O CRCSC, no uso de suas atribuições

legais, faz saber que o contabilista

Vilmar Gorges Alves, Contador, CRCSC-

009114/O foi penalizado com

Suspensão do Exercício Profissional
pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
de 19/03/2010 à 19/09/2010 na

forma do artigo 27, alínea “e” do DL

9295/46, c/c art. 2º, inciso I do CEPC,

aprovado pela Res. CFC 803/96 e com

o art. 24, incisos I e VI da Res. CFC

960/03, por meio da Deliberação 007/

2009 homologada pelo CFC em 17/09/

2009.

Florianópolis, 19 de março de 2010

Presidente do CRCSC

Publicado no Jornal A Notícia – 19/03/2010

Um dos vários eventos promovidos pelo Nucont

NOVAS TURMAS
No dia 24 de junho, o vice-presidente de Controle Interno do CRCSC, Mar-

cello Seemann, ministrou uma palestra de sensibilização sobre o Programa
Contabilizando o Sucesso, para os profissionais da Joinville. As inscrições nes-
sa cidade já estão abertas e a proposta é oferecer turmas também em outros
municípios.

O programa contribui para a valorização e o fortalecimento do segmento
contábil, já que o conteúdo oferecido aprimora o desempenho dos contabilis-
tas como assessores nas micro e pequenas empresas e, também, no gerencia-
mento do seu próprio negócio, permitindo ampliar mercados e abrir novas
oportunidades.

Livro
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CRCSC participa

dos debates para

aperfeiçoar legislação

O regime de Substituição Tribu-
tária, sua forma de cobrança e o im-
pacto que causa na economia, prin-
cipalmente nas empresas de micro e
pequeno porte, tem sido uma das
preocupações do CRCSC. Desde que
entrou em vigor, em 1º de maio des-
te ano, o Decreto do governo do Esta-
do que enquadrou 12 novos setores
no regime de ST (representando mais
de mil produtos), a entidade tem par-
ticipado de inúmeros fóruns para ten-
tar rever injustiças e aperfeiçoar o
texto da lei.

 Conforme o presidente do
CRCSC, Sergio Faraco, os mais preju-
dicados são as empresas enquadra-
das no Simples Nacional que, de uma
hora para outra, perderam os benefí-
cios garantidos a estabelecimentos de

pequeno porte. Ele também critica o
fato de a classe contábil ter sido pega
de surpresa: “Publicaram o Decreto
no dia 15 de abril para entrar em vi-
gor dia 1º de maio”, observa.

Os presidentes da

FCDL/SC, Sergio

Alexandre Medeiros, e

do CRCSC, Sergio

Faraco, participam de

uma reunião da

Comissão de Economia,

Ciência, Tecnologia,

Minas e Energia da

Assembleia Legislativa

que discutiu ST

Audiência sobre

Substituição Tributária,

realizada em 13 de junho,

lotou o auditório do

Legislativo catarinense

A Substituição Tributária também
foi tema da reunião mensal da Câmara
de Ética Tributária (CET), que reúne
representantes do Fisco e de entidades
empresariais e de classe. Para falar so-
bre esse tema foi convidado o auditor
Almir Gorges, assessor para Assuntos
Tributários da Secretaria da Fazenda.

Na oportunidade, ele garantiu que,

até o final do mês de julho, serão ado-
tadas medidas para reverter o aumen-
to da carga tributária imposto às em-
presas do comércio varejista enquadra-
das no Simples Nacional, por conta da
aplicação desse regime. Conforme ele,,
a idéia é conceder uma redução da
margem de valor agregado (MVA) aos
optantes do Simples.

Câmara de Ética

Gorges fala durante a reunião da CET, presidida pelo contador Sergio

Faraco, presidente do CRCSC.


