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CARTAS

Sou formado em Ciências Contábeis no Rio de Janeiro e atuo no
Controle Interno da Prefeitura de Miguel Pereira. Tomei conhecimento do
curso Novo Enfoque da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, que está
sendo ministrado em Santa Catarina
e gostaria de parabenizá-los por essa
iniciativa. Gostaria de saber se há a
possibilidade de receber, via e-mail
ou por correio, o material didático
deste curso.
Felipe Dias Bello
Contador
Quero apresentar, em nome da
classe empresarial catarinense, que
tenho a honra de presidir, sinceras
felicitações ao contador Adilson

Contador Adilson Cordeiro
Presidente do CRCSC
Cordeiro por sua posse no comando
maior desse importante Conselho
Regional. Colocando o Sistema Fiesc
à disposição para o desenvolvimento
de ações que permitam o crescimento
socioeconômico do nosso Estado,
reafirmo protesto de apreço.
Glauco José Côrte
Presidente do Sistema Fiesc
Desejo, como presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
órgão máximo da profissão contábil
brasileira, parabenizar o contador
Adilson Cordeiro e desejar pleno
êxito e sucesso nesta gestão que se
inicia, para que possamos continuar
inovando nos próximos 60 anos.
Juarez Domingues Carneiro

Presidente do
Conselho Federal de
Contabilidade
Agradecemos
imensamente ao CRCSC
o envio da mensagem de felicitações alusiva aos 30 anos de instalação do Escritório Regional da
JUCESC em Tubarão.
Alegres e satisfeitos, vimos
honrosamente compartilhar com
a entidade a comemoração desta importante data, e agradecer o
apoio recebido, razão do sucesso
alcançado.
José Gonçalves de Souza
Escritório Regional de Tubarão

Cartas podem ser encaminhadas pelo correio (Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis – CEP 88.015-710) ou por e-mail (comunicacao@crcsc.org.br)
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ESTRUTURA

Sede do CRCSC passa por mudanças para melhor atender
ao contabilista catarinense

A sede do CRCSC, localizada em Florianópolis, passou
por uma série de melhorias,
num investimento de quase R$
200 mil. A reforma e mudança
no mobiliário atingiu todo o
primeiro andar, garantindo
mais funcionalidade e melhor
aproveitamento dos espaços,
em setores como Financeiro, Contabilidade, Licitação
e Compras e Serviços Gerais.

Toda a área do atendimento
foi relocada, para proporcionar
maior conforto aos usuários, e a
biblioteca e o museu passaram a
ficar integrados a esse ambiente,
dando-lhes maior visibilidade e
acessibilidade. Optou-se por
uma arquitetura interna mais
moderna e acolhedora, que estimulasse uma maior interação
do contabilista com a entidade.
As obras, também, in-

cluíram a mudança no acesso às dependências da entidade, de forma a facilitar a
mobilidade dos portadores
de necessidades especiais.
No final de dezembro, a
reforma foi reiniciada, desta
vez para a extração do piso
dos andares superiores, impermeabilização e manutenção das áreas externas.

O CRCSC convidou Silsso Brandão, da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos
(Aflodef), para visitar a entidade e dar sua opinião
sobre o novo acesso:
“O CRCSC está de parabéns. Testei a rampa,
e ela é muito boa; o acesso, excelente. É disso que
nós precisamos. Se cada um fizer a sua parte, vai
melhorar em muito a situação dos portadores de
deficiência física, no que se refere à locomoção. O
nosso dia já é difícil. Se formos a um órgão público
e não tivermos acesso, fica ainda mais complicado.
O que incentiva o deficiente físico e o próprio cadeirante a sair de casa é a mobilidade”.

CONHEÇA MELHOR
Para atender o contabilista catarinense, além
da sede em Florianópolis, o CRCSC possui 31 delegacias e oito macrodelegacias, distribuídas por
todo o Estado.
As macrodelegacias contam com estrutura
própria do Conselho, sendo os serviços prestados
por um atendente administrativo e um fiscal. Já
as delegacias funcionam nas empresas de serviços contábeis de propriedade dos delegados da
entidade.
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Prestação de Contas
Condizente com o seu
compromisso com a transparência, o Conselho Regional
de Contabilidade (CRCSC) divulga a prestação de contas da
entidade, relativa a 2011. Pela
primeira vez, já se adequando
às Normas de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público, que
desde 2010 estão convergindo
para o padrão internacional
(IPSAS). Por conta disso, hou-

ve a implantação de um novo
plano de contas, que possibilitou
evidenciar com maior clareza o
patrimônio e os resultados da
entidade.
Conforme o vice-presidente
de Controle Interno, Edson Luis
Francês, a divulgação é um fator
fundamental para que a classe contábil e toda a sociedade
possam acompanhar as ações
do Conselho e de que forma os

recursos arrecadados, via anuidade, foram empregados. “Hoje,
a prestação de
contas é feita
diariamente, por
meio do Portal
da Transparência, lançado em
outubro do ano passado”, ob- Todos os gastos do CRCSC passam pelo
crivo da Câmara de Controle Interno.
servou o vice-presidente.

Balanço PatrimoniaL em 31 de Dezembro de 2011

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira
Adiantamentos de Suprimentos
Créditos a Receber
Créditos do Exercício
Créditos de Exercícios Anteriores
Parcelamentos de Débitos
Crédito Transitório
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos a Pessoal
Tributos e Contribuições a Recuperar
Tributos e Contribuições a Recuperar
Demais Créditos com Vinculação Orçamentária
Créditos Diversos

31/12/2011

31/12/2010

13.550.107,87
4.815.315,99
2.029.494,38
500,00
211.894,11
1.817.100,27
-

14.156.919,25
8.417.138,53
2.042.325,96
500,00
121.558,64
1.920.267,32
-

2.512.808,74
958.242,71
934.634,45
619.931,58
-

6.205.942,00
6.205.942,00

37.562,46
37.562,46

41.489,97
41.489,97

968,73
968,73

939,48
939,48

126.441,12
126.441,12

111.083,89
111.083,89

Almoxarifado
Almoxarifado
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas

66.725,15
66.725,15

-

5.021,84
5.021,84

-

8.734.791,88
2.287.144,03
1.295.656,24
357.130,90
634.356,89

5.739.780,72
-

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo

9.395,54
9.395,54

9.395,54
9.395,54

Investimentos
Investimentos

7.050,89
7.050,89

7.050,89
7.050,89

6.431.201,42
2.432.970,64
3.998.230,78

5.723.334,29
2.143.977,70
3.579.356,59

13.550.107,87

14.156.919,25

Ativo Não Circulante
Créditos Realizáveis a Longo Prazo
Parcelamentos de Débitos
Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados
Dívida Ativa Executada

Imobilizado
Bens Móveis
Bens Imóveis
TOTAL

31/12/2010
14.156.919,25
551.393,44
-

65.253,17
65.253,17

49.703,25
49.703,25

299.951,50
5.054,09
33.660,61
261.236,80

123.606,95
2.633,15
30.333,98
90.639,82

2.967,54
2.967,54

14.888,30
14.888,30

29.546,79
29.546,79

37.474,53
37.474,53

Outras Obrigações
Outras Obrigações

128.855,27
128.855,27

115.591,27
115.591,27

Provisões Trabalhistas
Provisões Trabalhistas

192.896,86
192.896,86

210.129,14
210.129,14

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultados Acumulados
Do Exercício
De Exercícios Anteriores

12.830.474,93
12.830.474,93
(1.825,77)
12.832.300,70
(773.225,11)
13.605.525,81

13.605.525,81
13.605.525,81
13.605.525,81
13.605.525,81

TOTAL

13.550.107,87

14.156.919,25

Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar
Obrigações de Curto Prazo
Obrigações Fiscais de Curto Prazo
Depósitos Consignáveis
Fornecedores
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Transferências Legais
Transferências Legais

-

51.650,80
51.650,80

Outros Créditos e Valores de Curto Prazo
Outros Créditos e Valores de Curto Prazo

31/12/2011
13.550.107,87
719.632,94
161,81
161,81

PASSIVO
Passivo Circulante
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2011
TOTAL DO ATIVO

13.550.107,87

ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE

2.235.782,10
11.314.325,77

SUPERÁVIT FINANCEIRO
SALDO PATRIMONIAL

1.516.149,16
13.550.107,87

TOTAL DO PASSIVO

719.632,94

TOTAL DO PL
TOTAL DO PASSIVO + PL

12.830.474,93
13.550.107,87

PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE

719.632,94
12.830.474,93

Balanço Financeiro 2011
DISPÊNDIOS

INGRESSOS
Receita Orçamentária 			
Receitas Correntes 			
Receitas de Capital 			

8.903.374,13
8.734.644,13
168.730,00

Despesa Orçamentária
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Recebimentos Extra-Orçamentários
Adiantamentos concedidos a pessoal 		
Tributos e contribuições a recuperar		
Créditos por danos ao patrimônio
		
Outros créditos e valores de curto prazo
Pessoal a pagar				
Encargos sociais a pagar				
Obrigações de curto prazo			
Contas a pagar
				
Transferências legais
			
Cursos e eventos 				
Provisões trabalhistas				
Inscrição de restos a pagar
		

8.952.527,58
473.569,30
1.771,60
36.322,25
184.259,99
1.516.322,56
559.523,00
4.113.917,19
739.696,20
864.190,72
25.000,00
437.064,27
890,50

Extra-Orçamentária
Adiantamentos concedidos a pessoal
Tributos e contribuições a recuperar
Créditos por danos ao patrimônio
Outros créditos e valores de curto prazo
Pessoal a pagar
Encargos sociais a pagar
Obrigações de curto prazo
Contas a pagar
Transferências legais
Cursos e eventos
Provisões trabalhistas

8.764.142,09
469.641,79
1.800,85
36.322,25
168.902,76
1.516.160,75
543.973,08
3.937.572,64
751.616,96
872.118,46
11.736,00
454.296,55

Saldos do Ano Anterior			
Caixa e equivalentes de caixa

2.042.325,96
2.042.325,96

Saldos para o Ano Seguinte
Caixa e equivalentes de caixa

2.029.494,38
2.029.494,38

TOTAL					

19.898.227,67

4 CRCSC JORNAL | JANEIRO/FEVEREIRO 2012

TOTAL

9.104.591,20
8.110.195,08
994.396,12

19.898.227,67

		

Demonstração das Variações Patrimoniais 2011
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Contribuições
Exploração de bens e serviços
Financeiras
Outras variações patrimoniais aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
13.551.355,55
562.005,92
10.996.086,81
1.462.099,90
26.571.548,18

Total Variações Patrimoniais Aumentativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e encargos
Benefícios assistenciais
Uso de bens e serviços
Financeiras
Transferências
Tributárias e contributivas
Desvalorização e perda de ativos
Outras variações patrimoniais diminutivas

2.689.578,70
5.380,56
3.304.116,72
126.673,04
110.712,00
1.866.533,38
167.798,99
19.073.979,90
27.344.773,29

Total Variações Patrimoniais Aumentativas
Resultado Patrimonial no Período - Déficit

(773.225,11)

Incorporação de Ativos
Investimentos

994.396,12

Total de Incorporação de Ativos

994.396,12

Desincorporação de Ativos
Alienações de bens

118.730,00

Total de Desincorporação de Ativos

118.730,00

Incorporação de Passivos

-

Total de Incorporação de Passivos

-

Desincorporação de Passivos

-

Total de Desincorporação de Passivos

-

Nota: O Déficit Patrimonial de R$ 773.225,11 (Setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e onze centavos) ocorreu devido à provisão para Perdas de Créditos de Longo
Prazo no percentual de 94,15% efetuada a partir de agosto de 2011, com base Parecer da Câmara de Controle Interno e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Ministério
da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional (Portaria STN nº 664 de 30/11/2010 – Válido para o Exercício de 2011), em observância ao Princípio Contábil da Prudência, providenciou-se o cálculo e a contabilização de Ajuste da Dívida Ativa a Valor Recuperável, utilizando-se da “Metodologia Baseada no Histórico de Recebimentos Passados”.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
1. CONTEXTO OPERACIONAL
Os Conselhos de Contabilidade foram criados conforme Decreto-Lei nº 9.295, publicado
no Diário Oficial da União de 28/05/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, publicada no
Diário Oficial da União de 14/06/2010, e tem como principais atividades o Registro, a Fiscalização do Exercício Profissional, Educação Continuada e a Emissão de Normas Contábeis. É uma entidade dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pela Resolução
CFC nº 960/2003, revogada a partir de 01/01/2012 pela Resolução CFC nº 1370/2011, que
trata do Regulamento Geral dos Conselhos.
O CRCSC tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CRCSC nº. 269/07, aprovado e homologado pelo CFC em
29/11/2007, conforme Deliberação nº. 072/07, processo nº. 3635/07 e Ata CFC nº. 906.
Alterado pelas Resoluções CRCSC nº. 305/2009 e 315/2010.
2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
2.1 Apresentações das Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis do exercício de 2010 foram elaboradas em conformidade
com a Lei nº. 4.320/64, a Resolução CFC nº. 967/03, que institui normas orçamentárias
e contábeis para os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, com observância às
Normas Brasileiras de Contabilidade e seus Princípios de Contabilidade; a partir de 2011,
as Demonstrações seguiram a Resolução CFC nº. 1.161/09, que aprova o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs e dá outras providências. Em 2011, a NBC T SP 16 foi
aplicada parcialmente, com a implantação do novo Plano de Contas, novos modelos de
Demonstrações Contábeis, reconhecimento de multa e juros sobre os créditos a receber e a
realização da provisão para perdas de créditos a receber. Quanto aos demais procedimentos e demonstrações serão implantados de acordo com o calendário estabelecido pela STN
e a Resolução CFC nº 1381/2012.
a) Ativo Circulante
O Ativo Circulante é demonstrado ao valor de realização, incluindo, conforme aplicável,
os rendimentos e as variações monetárias auferidas ou, no caso das despesas antecipadas,
ao custo incorrido. Tipo de ativo que apresenta grande liquidez em ser convertido em
dinheiro. É definido como o conjunto de bens e de direitos a realizar num prazo inferior
a 365 dias da data do encerramento do exercício social, também conhecido por ativo de
curto prazo.
Devido à convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público neste exercício, a Conta Estoques foi incluída com intuito de demonstrar o controle
da movimentação do Almoxarifado. E as Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente destinam-se ao registro de despesas pagas antecipadamente com seguros e
assinaturas periódicas.
b) Ativo Não Circulante
São incluídos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. O
imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sem a aplicação da
correção monetária e a depreciação. O laudo para aplicação da reavaliação e a depreciação,
exigidos conforme NBC T 16.09 e 10, estão em fase de conclusão e deverá ser aplicado em
2012, conforme Resolução CFC nº 1381/2012.
b.1) Ativo Realizável a Longo Prazo
De uma forma geral, são classificáveis no Realizável a Longo Prazo contas da mesma natureza das do Ativo Circulante, que, todavia, tenha sua realização certa ou provável após o
término do exercício seguinte, o que, normalmente, significa realização num prazo superior a um ano a partir do próprio Balanço.
De acordo com o Parecer da Câmara de Controle Interno e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional (Portaria
STN nº 664 de 30/11/2010 – Válido para o Exercício de 2011), em observância ao Princípio
Contábil da Prudência, no mês de agosto de 2011 providenciou-se o cálculo e a contabilização de Ajuste da Dívida Ativa a Valor Recuperável, utilizando-se da “Metodologia Baseada no Histórico de Recebimentos Passados”, com atualização mensal até o encerramento
do Balanço. Sendo assim, houve a apropriação de Provisão para Perdas de Créditos de
Longo Prazo no percentual de 94,15%.
Divida Ativa Executada
Anuidades
Multas por Ausência as Eleições
Multas de Infrações
Juros de Mora Atualização Monetária e Multas
Provisão para Perdas de Créditos
Total

31/12/2011
2.736.448,87
309.478,48
222.160,76
7.575.619,46
(10.209.350,68)
634.356,89

c) Passivo Circulante
Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para
aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte.
Está demonstrado ao custo de aquisição ou realização.

Devido à convergência às Normas Internacionais de Contabilidade aplicada ao Setor
Público neste exercício, a Conta Fornecedores foi incluída com intuito de demonstrar o
controle da movimentação dos créditos devidos àqueles que fornecem mercadorias e/
ou serviços ao Regional.
d) Registro Contábil – Patrimonial
Atendendo a NBC T SP 16.5 e a Resolução CFC nº 1.111/2007, item 16.1, as receitas e
despesas foram registradas pelo regime de competência.
e) Registro Contábil – Orçamentário
As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições,
expedições de carteiras e certidões, publicidade, atualização monetária, multa e juros
sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras. As receitas de capital pela alienação de bens do imobilizado.
As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (tributos, Cota
Parte, FIDES). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do
imobilizado.
3. BENS PATRIMONIAIS
Em termos monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição:
Bens Patrimoniais
Bens Móveis			
Móveis e Utensílios de Escritório
Máquinas e Equipamentos
Instalações
Utensílios de Copa e Cozinha
Veículos
Equipamentos de Processamento de Dados (*)
Sistemas de Processamento de Dados
Biblioteca
Museu e Obras de Arte
Subtotal
			
Bens Imóveis			
Edifícios
Terrenos
Subsedes/ Salas/ Garagens
Obras em andamento
Subtotal
TOTAL

31/12/2011

31/12/2010

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

528.193,04
726.256,20
376.143,32
12.699,64
544.919,96
28.606,40
149.195,50
52.566,58
14.390,00
2.432.970,64

402.267,30
772.832,18
305.135,48
12.699,64
447.670,00
149.195,50
44.306.60
9.871,00
2.143.977,70

R$
R$
R$
R$
R$

2.942.432,41
550.000,00
381.845,37
123.953,00
3.998.230,78

2.633.979,33
550.000,00
381.845,37
13.531,89
3.579.356,59

R$ 6.431.201,42

5.723.334,29

(*) – Até o exercício de 2010 os Equipamentos de Processamentos de Dados foram
apropriados (lançados) na conta Máquinas e Equipamentos. Aguardamos o parecer de
reavaliação patrimonial a ser realizada pela empresa contratada pelo CFC, para efetuar
o devido lançamento de ajuste e reavaliação na contabilidade de acordo com o Manual
de Contabilidade do Sistema CFC/CRC’s.
4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL
A situação do Patrimônio Líquido / Social apurada no Balanço Patrimonial encerrado
em 31/12/2011 está assim constituída:
EXERCÍCIOS

2011

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / SOCIAL
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício
Resultado de Exercícios Anteriores

R$
R$
R$
R$

12.830.474,9
(1.825,77)
(773.225.11)
13.605.525,81

2010
13.605.525,81
988.415,16
12.617.110,65

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de
superávits ou déficits apurados anualmente. O Conselho apresenta ao final do exercício
de 2011, saldo de ajustes de exercícios anteriores no valor de R$ 1.825,77, redutor do
Patrimônio Social, composto por Despesas de Exercícios Anteriores e cancelamentos de
Restos a Pagar, e um déficit de R$ 773.225,11. Déficit este, gerado devido ao lançamento
de Provisão para Perdas de Créditos de Longo Prazo, conforme relatado no item b.1
desta Nota Explicativa.
Florianópolis SC, 31 de Dezembro de 2011.
Sergio Faraco
Presidente do CRCSC
Contador CRCSC 9.876/O
			
Marcello Alexandre Seemann
Martinho Nunes Santana Neto
Vice-presidente do Controle Interno
Contador CRCSC - 021513/O-5
Contador CRCSC 16.825/O
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EXAME DE SUFICIÊNCIA

Provas serão dia 25 de março

Dia 25 de março acontece a
primeira edição do Exame de
Suficiência 2012, conforme edital publicado dia 9 de janeiro,
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no Diário Oficial da União (DOU). As provas
serão aplicadas das 8h30min às
12h30min (horário de Brasília).
A aprovação no Exame de
Suficiência é requisito para a obtenção ou o restabelecimento de
registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), conforme estabelecido
pela Lei nº 12.249/2010.
No ano passado, 1.701 candidatos participaram, em Santa
Catarina, das duas edições do
Exame e se destacaram por seu
desempenho, acima da média
nacional. Na primeira edição,
os percentuais de aprovação, no
país, ficaram em 30,83% (categoria “contador”) e de 24,93%
(“técnico em contabilidade”).
Já no Estado, atingiram 36,6% e
36,3%, respectivamente.

Na segunda edição, foi registrado um índice de aprovação de 65,41% entre os formandos em Ciências Contábeis
(contra uma média nacional de
58.23%) e de 44,93% entre os

Homenagem

Primeiro colocado na 1ª edição
do Exame de Suficiência 2011,
categoria Técnico em Contabilidade, Carlos Alberto dos Santos
não pôde comparecer à cerimônia dos 65 anos do CRCSC,
em que foram homenageados os candidatos que obtiveram os melhores desempenhos.
A placa em sua homenagem acabou sendo entregue no
dia 17 de janeiro, em sua cidade natal, pelo delegado do
CRCSC na região de Porto União, Itacir João Delazari.
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egressos de cursos técnicos (média nacional de 37,84%).
Para a vice-presidente de Registro, Rubia Albers Magalhães,
o resultado revela a qualidade
do ensino ministrado nas instituições educacionais catarinenses. Para ela, a tendência é que
haja uma melhora ainda maior
nessa qualidade, ao longo dos
próximos anos. “A Exame é um
importante incentivo para a
qualificação do corpo docente e
atualização dos conteúdos”, observou. “Além disso, ele ajuda
a coibir o ingresso no mercado
de pessoas que ainda não estão
completamente aptas a exercer a
profissão, protegendo a sociedade e valorizando a classe.”
Conteúdo
As provas para bacharéis e
técnicos serão compostas de 50
questões objetivas, valendo um

ponto cada, abrangendo as seguintes áreas para técnicos em
contabilidade: Contabilidade
Geral; Contabilidade de Custos;
Noções de Direito; Matemática
Financeira; Legislação e Ética
Profissional; Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras
de Contabilidade e Língua Portuguesa.
Para bacharéis em Ciências
Contábeis: Contabilidade Geral;
Contabilidade de Custos; Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Contabilidade Gerencial;
Noções de Direito; Matemática
Financeira e Estatística; Teoria
da Contabilidade; Legislação e
Ética Profissional; Princípios de
Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade; Auditoria Contábil; Perícia Contábil;
Controladoria e Língua Portuguesa Aplicada.

FISCALIZAÇÃO

CRCSC realiza treinamento
para a equipe de fiscais

Treinamento reuniu fiscais de todas as regiões do Estado.

Com a participação do
vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Adilson
Pagani Ramos, foi realizado
no dia 1º de fevereiro um treinamento com todos os fiscais do Conselho Regional de
Contabilidade (CRCSC), na
sede da entidade. O objetivo
foi atualizá-los em relação aos
procedimentos da Fiscalização
nas áreas de Auditoria e Perícia.
As atividades foram desenvolvidas em dois módulos. No
período da manhã, o fiscal Luciano da Rocha Dulcioni abordou
o tema Auditoria, fortalecendo
o entendimento e a aplicabili-

dade das NBC TA, CTA e NBC
PA. Já na parte da tarde, o coordenador de Fiscalização Odir
da Silva Amado falou sobre as
condutas a serem adotados pelos
fiscais na verificação das perícias
judicial, extrajudicial e arbitral,
conforme as NBC TP e NBC PP.
Conforme Amado, quanto
mais atualizados e padronizados forem os procedimentos de
Fiscalização, maiores serão os
resultados obtidos. “Isso contribui para a valorização dos
profissionais contábeis, em especial dos que atuam nas áreas
de Auditoria e Perícia”, reforça o
vice-presidente Adilson Pagani.

Consulta sobre o IFRS
Em setembro do ano passado, o Conselho Regional de
Contabilidade (CRCSC) encaminhou um ofício à presidência do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) solicitando o adiamento da cobrança
do cumprimento do padrão
IFRS pelas médias e pequenas
empresas (PMEs). Como não
houve resposta à solicitação,
a Fiscalização do CRCSC, por
iniciativa do presidente Adilson
Cordeiro, fez uma consulta a
respeito de qual o procedimento que os fiscais devem adotar em relação a esse assunto.

A resposta, assinada pelo
coordenador de Fiscalização do
CFC, Ricardo da Silva Carvalho, informa que “o assunto foi
encaminhando para a Câmara
Técnica e está em análise pelo
colegiado, mas ainda não existe
uma decisão”. Por esse motivo,
o CFC solicita à Fiscalização do
Regional que trabalhe, neste primeiro momento, de forma preventiva no que tange à cobrança
das Normas Aplicadas às PMES.
O Conselho Federal informa ainda que estará capacitando fiscais, no mês de maio,
para esse tipo de fiscalização.

CURSO

No próximo dia 16 de março, o CRCSC promove, no auditório da entidade uma palestra
com especialistas da Ernst &
Young Terco sobre pontos críticos na preparação das demonstrações financeiras de 2012,
dentro do padrão IFRS (International Financial Reporting
Standards).
A palestra foi agendada depois do sucesso de evento similar realizado, em fevereiro, pela
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc),
em conjunto com o CRCSC.
Esse evento reuniu cerca de
200 profissionais e empresários, abordando informações
importantes tanto para grandes
quanto para médias e pequenas
empresas. Os especialistas da
Ernst & Young Terco alertaram que existem alguns pontos
que ainda merecem atenção
das empresas e devem ser considerados na preparação e divulgação de seus balanços. De
acordo com Claudio Camargo,
sócio de auditoria da Ernst &
Young Terco, “grandes desafios
ainda virão e terão impactos sobre as empresas, que precisam
se manter atualizadas quanto

às revisões, realizadas de forma
contínua”.
Também será apresentado
o estudo “Grupo Modelo”, que
traz demonstrações financeiras
consolidadas ilustrativas e serve como guia para a elaboração
das Demonstrações Financeiras
com base em uma companhia
fictícia.
A título de ingresso, está
sendo solicitada de cada participante uma lata de leite em pó,
para ser entregue a uma instituição assistencial da Grande
Florianópolis. Mais informações pelo e-mail cursos@crcsc.
org.br ou pelo site www.crcsc.
org.br.
SAIBA MAIS
Data: 16 de março
Local: Auditório do CRCSC,
entrada pela Almirante Lamego
(fundos do Hotel Baía Norte).
Horário: 14h às 18h
A palestra da Ernst &
Young Terco, ministrada
na Fiesc, está disponível na
TV CRCSC. Para assisti-la,
basta acessar www.tvcrcsc.
com.br.

Presidente do CRCSC participou do evento na Fiesc.
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RENOVAÇÃO

Nova gestão do CRCSC pretende int
na área de Educação Con

As constantes mudanças pelas
quais passa a contabilidade, com a
adoção das normas internacionais
(IFRS e IPSAS) e do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
exigem um profissional altamente
qualificado. Ciente desse fato, a
gestão 2012/2013 do Conselho Regional de Contabilidade (CRCSC)
elegeu a educação continuada como
uma de suas principais prioridades.
“Nossa profissão é extremamente
dinâmica e compete ao CRCSC
oportunizar formas para que os
contabilistas possam acompanhar
essas transformações, de maneira a
manter o atual padrão de qualidade
nos serviços prestados às empresas
catarinenses”, observa o presidente
eleito Adilson Cordeiro.
Para alcançar esse objetivo, a
entidade vai se utilizar das modernas tecnologias de informação, hoje
disponíveis, para oferecer cursos e
palestras pela internet, por meio

da TV CRCSC. O presidente do
CRCSC observa, ainda, que alguns
temas são tão complexos que não
podem ser ministrados em cursos
de quatro ou oito horas (sejam eles
presenciais ou não). “Com base no
sucesso alcançado pelo programa
Contabilizando com o Direito, já
estamos formatando o Contabilizando com o IFRS e com o Sped,
com duração média de três meses”,
avisa.
Outra novidade será o uso das
redes sociais, em especial o Facebook, para agilizar e tornar mais
eficiente a comunicação do CRCSC
com os contabilistas, estudantes,
professores e a sociedade. Conforme
Adilson Cordeiro, dados recentes
revelam que o Facebook possui,
atualmente, 845 milhões de usuários ativos/mês. E o Brasil é um dos
países de maior crescimento: 268%
em 2011. Atualmente, há 37 milhões
de usuários ativos no país.

Novos conselheiros tomaram
posse em janeiro

Reunião plenária com a nova composição do CRCSC.
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Nova diretoria.

A posse dos 22 novos
conselheiros do CRCSC,
eleitos em novembro do ano
passado, aconteceu na primeira reunião plenária da
entidade, em 4 de janeiro. Na
oportunidade, o contador
Adilson Cordeiro foi escolhido como novo presidente
do Conselho, bem como ficou definida a nova diretoria, composta por Marcello
Seemann (vice-presidente
de Administração e Finanças), Adilson Pagani (vice-presidente de Fiscalização),
Rúbia Albers Magalhães
(vice-presidente de Registro), Raquel Souto (vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional), Edson Luis
Francês
(vice-presidente
de Controle Interno), Adil-

son Bachtöld (vice-presidente da Câmara Técnica)
e José Mateus Hoffmann
(representante dos Técnicos em Contabilidade).
Ao fazer a transmissão
do cargo, o contador Sergio
Faraco ressaltou as conquistas obtidas nos quatro anos
que presidiu a entidade,
como o número recorde
de participantes em cursos
e eventos promovidos pela
entidade, que reuniram
anualmente cerca de 40 mil
profissionais e acadêmicos.
Já o novo presidente
adiantou que, em seu mandato, vai dar sequência aos
projetos desenvolvidos na
gestão anterior, aprimorando-os e incluindo novas comissões, como a do

tensificar atuação
ntinuada

Perfil do novo presidente

Aos 41 anos, Cordeiro é
um dos mais jovens presidentes a assumir o comando do CRCSC. Eleito no final do ano passado para um
mandato de dois anos, ele
substitui Sergio Faraco. Sua
trajetória dentro de entidades de classe começou em
2000, quando tomou posse
como conselheiro. De 2001
a 2003, foi um dos diretores

do Sescon Grande Florianópolis. Formado em Ciências
Contábeis pela Univali, é
mestrando na mesma área
na Furb e pós-graduado em
Auditoria de Gestão Empresarial, além de ser consultor
formado pelo instituto de
Estudos Avançados (IEA) e
sócio-proprietário da Logos
Contabilidade, instalada em
São José.

Sergio Faraco transmite o cargo ao sucessor Adilson Cordeiro.

planejamento
estratégico.
“Queremos construir um
sistema eficiente e eficaz,
que utilize técnicas, ferramentas e instrumentais gerenciais capazes de atender
às demandas não apenas da
classe contábil, mas também
da sociedade”, observou.
Ele acrescentou que sua
principal bandeira à frente do CRCSC, entidade que
congrega 4,4 mil empresas
e 19,6 mil profissionais no
Estado, é o investimento em
educação continuada, com
foco na valorização do profissional e na união da classe.
“O lema do primeiro ano de
nossa gestão será Investindo em Capacitação. Valorizando a Profissão”, afirmou.
Na área acadêmica, a pro-

posta é reforçar os vínculos
com as instituições de ensino
superior. “Já está previsto um
encontro estadual de coordenadores dos cursos. Também
estamos apoiando o maior
encontro de estudantes de
Ciências Contábeis do Brasil, o 26º ENECIC, que acontecerá de 3 a 6 de julho em
Florianópolis”, diz Cordeiro.
O presidente do CRCSC
ressalta, ainda, que a entidade continuará a dar ênfase aos profissionais que
trabalham na área pública,
oferecendo cursos e eventos
voltados especificamente a
este segmento, a exemplo do
II Encontro Catarinense de
Contadores e Controladores
Públicos, que acontece no
mês de junho, em Rio do Sul.

PRINCIPAIS METAS
• Intensificar a ação na
área da educação continuada, principalmente com
o uso das tecnologias da
informação. A proposta é
cada vez mais oferecer cursos por meio da internet,
utilizando a TV CRCSC.
• Fortalecer a parceria com
as entidades contábeis catarinenses (Sescons, Fecontesc e Sindiconts) na área
da educação continuada.
• Criar o curso Contabilizando com o IFRS
e o Sped, com duração
média de três meses.
• Fortalecimento das delegacias do CRCSC em
todo o Estado, de forma

a aproximar ainda mais
a entidade do profissional
da
contabilidade.
• Manter uma fiscalização
orientativa e preventiva, que
ajude os profissionais a fazer
frente às mudanças por que
passa a profissão. Em caso
de reincidência, porém, o
CRCSC será rigoroso na
aplicação das penalidades.
• Manter um calendário de
cursos e eventos voltado especificamente para o profissional da área pública, com
destaque para o II Encontro
Catarinense de Contadores
e Controladores Públicos.
• Uso das redes sociais,
em especial o Facebook.
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ADMINISTRATIVO

Equipe do Departamento Jurídico e de Cobrança.

Vantagens proporcionadas pelo Redam II vão até 30 de março
Até o dia 30 de março, o
CRCSC oferece, aos profissionais e organizações contábeis,
a possibilidade de regularizar
débitos com a entidade vencidos até o dia 31 de outubro de 2011, com redução dos
juros e da multa moratória.
Isto está sendo possível
porque o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) instituiu,

por meio da Resolução nº 1.360,
de setembro de 2011, o REDAM
II - Regime de Parcelamento de
Débitos de Anuidades e Multas.
A resolução fortalece o trabalho permanente de cobrança e negociação que o CRCSC desenvolve normalmente. De acordo com
dados apresentados na reunião
plenária de fevereiro de 2011,
pela coordenadora do Departa-

mento Jurídico, Melissa Tomaz,
no ano de 2011 foram realizados
4.203 parcelamentos, sendo que
mais de 70% já foram quitados.
Dentre esses parcelamentos,
estão acordos judiciais oportunizados pelas conciliações promovidas em parceria com a Justiça Federal de Santa Catarina.
Para o vice-presidente de Administração e Finanças, Marcello

Seemann, a postura adotada pelo
CRCSC, de buscar a negociação e
o entendimento, é um dos motivos que leva o Regional a ostentar uma das mais baixas taxas de
inadimplência do Sistema CFC,
de 14%, se forem computados
apenas os profissionais e organizações contábeis ativas, chegando
a 9% quando incluídos no cálculo
aqueles que já solicitaram baixa.

Comunicado sobre o chip da carteira de identidade do contabilista
Decisão do governo federal, referente à atualização dos padrões de certificação
digital, tem impacto nas carteiras de identidade emitidas até maio do ano passado.
O ano de 2012 começou com
mudanças importantes na área da
certificação digital. Desde 1º de janeiro – por determinação do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação (ITI), do Governo Federal – entraram em vigor os novos
padrões criptográficos, que passaram de 1024 bits para 2048 bits, tornando as chaves públicas e privadas
mais seguras.
A iniciativa atinge todos os
serviços e atividades que utilizam
informações digitais, a exemplo da
Receita Federal, empresas, comércio, prestadores de serviços, etc.
Positiva, essa medida do Governo Federal traz, porém, problemas
para os profissionais da contabilidade que utilizam certificação digital
em carteiras mais antigas de identidade profissional, pois os chips delas tornaram-se incompatíveis com
o atual padrão criptográfico do ITI.

O prazo dado pelo Governo
Federal para as entidades fazerem a
adequação ao novo padrão era até
31 de dezembro de 2011. O Conselho Federal de Contabilidade, no
entanto, se antecipou e desde maio
do ano passado passou a emitir as
carteiras já adaptadas às novas exigências.
Dessa forma, apenas os contabilistas com carteiras emitidas até
maio do ano passado devem providenciar a substituição de seus documentos de identidade profissional.
Esta substituição SOMENTE será
necessária após a expiração da certificação e unicamente para aqueles
profissionais que utilizam a certificação digital em suas carteiras.
É importante fazer a solicitação
da nova carteira com uma antecedência mínima de 45 dias do vencimento da certificação, para que
o setor de Registro possa emitir o
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documento em tempo hábil. Cabe
lembrar que as carteiras, conforme
determinação do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), são confeccionadas na empresa GDI Burti,
localizada na cidade de São Paulo.
O CRCSC alerta aos contabilistas, com carteiras anteriores a
maio de 2011, que estão com a
certificação vencendo, para que não
façam a renovação de forma eletrônica, nem paguem quaisquer taxas.
Apenas como identidade profissional, a validade da carteira é
indeterminada.
Em correspondência encaminhada ao Conselho Federal de
Contabilidade, o presidente do
CRCSC, Adilson Cordeiro, solicitou à entidade a concessão gratuita
da segunda via da carteira para os
profissionais que foram atingidos
pelas mudanças implementadas
pelo Governo Federal. Até a pre-

sente data, o Conselho de Santa
Catarina não obteve nenhuma resposta ao referido pleito.
Qualquer dúvida, os profissionais devem entrar em contato com
o CRCSC, na sede em Florianópolis
ou nas macrodelegacias da entidade.
O CFC publicou uma ementa
sobre este assunto, que pode ser
lida no site www.crcsc.org.br, seção
notícias.

Contadores e Controladores Públicos
Aplicadas ao Setor Público
(IPSAS), abordando a experiência de 33 países, dentre os
quais o Brasil.
De acordo com a coordenadora do evento, conselheira
Michele Patricia Roncalio, vários outros expoentes da área
pública estarão presentes, a
exemplo de Inaldo da Paixão
Santos Araújo, do Tribunal de
Contas da Bahia, de Luiz Mário Vieira, do Conselho Federal de Contabilidade, e de
Paulo Feijó, da Secretaria do
Tesouro Nacional. “Os participantes terão contato com os
principais temas em debate
hoje na contabilidade pública”, observou.
As inscrições podem ser
feitas a partir de março no site
www.crcsc.org.br.

Contabilizando
O CRCSC está mapeando
os municípios interessados em
iniciar o Contabilizando com
o Direito.
Desde que foi implantado
em 2008, numa iniciativa pioneira no país, o programa já
capacitou aproximadamente
1.074 contabilistas em diversas
regiões do Estado. Em 2011,
foram 109 profissionais, distribuídos em quatro turmas, nos

municípios de São José, Florianópolis, Pinhalzinho e Itajaí.
O curso, com duração de
100 horas/aula, oferece noções
básicas de seis ramos do Direito, que permitem ao contabilista assessorar melhor o seu
cliente. As entidades contábeis
ou os profissionais interessados em realizar o curso devem
enviar e-mail para cursos@
crcsc.org.br.

22/06
Sexta-feira

Um palestrante de renome mundial na área da contabilidade pública confirmou a
sua presença no 2º Encontro
Catarinense de Contadores e
Controladores Públicos, que
acontecerá de 21 a 22 de junho, em Rio do Sul, na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
(Unidavi). É o alemão Thomas Müller-Marqués Berger,
líder global da área de contabilidade do setor público da
Ernst & Young, que também
integra o Comitê Diretor do
Setor Público da Federação
Internacional de Contadores (IFAC). Ele falará sobre
o processo internacional de
migração às Normas Internacionais de Contabilidade

21/06
Quinta-feira

Inscrições começam em março
PROGRAMAÇÃO
08:30 Credenciamento com coffee break de integração
09:30 Abertura
10:00 Apresentação Artística Local
Palestra: Experiência Internacional na Convergência às Normas Internacionais de
10:30 Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, por Thomas Müller - Marques Berger, do
IPSASB (Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público) e
do Comitê Diretor do Setor Público do IFAC.
12:00 Almoço Livre
Painel: O Processo de Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade
13:30 Aplicadas ao Setor Público no Brasil, por Luiz Mário Vieira, do Grupo Assessor de
Convergência da Área Pública do CFC, e Paulo Henrique Feijó, coordenador-geral de
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, da STN.
15:30 Coffee Break
Talk Show: Transparência da Gestão Pública, moderado pela contadora Michele
Patricia Roncalio, conselheira do CRCSC, coordenadora da Comissão de Integração
com Contabilistas Públicos.
16:00 Debatedores: Adriano de Souza Pereira, diretor de Contabilidade Geral da
Secretaria da Fazenda de SC, Vera Lúcia Ferreira Copetti, coordenadora geral do
Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do MPSC, Marcelo
Campos da Silva, chefe da Controladoria Geral da União em SC e o presidente
do Observatório Social do Brasil, Ater Cristofoli.
08:30 Palestra: Gestão Municipal Eficiente, por Milton Hobus - Prefeito de Rio do Sul.
10:00 Coffee Break
Painel: Adoção de Sistema de Custos na Administração Pública, por Luiz Cesar de
10:30 Souza Ribeiro, chefe da Divisão de Custos CAGE, do Rio Grande do Sul, e Antônio
Cesar Lins Cavalcanti , controlador-geral do Município do Rio de Janeiro.
12:00 Almoço livre
Palestra: A Atuação dos Órgãos de Controle e a Nova Contabilidade Aplicada ao
13:30 Setor Público, por João Eudes Bezerra Filho, auditor das Contas Públicas do TCE/PE.
Palestra: As Normas de Auditoria Governamental na Fiscalização dos Órgãos de
14:45 Controle Interno dos Entes Públicos, por Inaldo da Paixão Santos Araújo - auditor de
Controle Externo do TCE/BA.
16:00 Coffee Break
16:30 Palestra: “Superação: Equipes Motivadas e Gestão Eficiente”, com Carla Galo.
17:30 Encerramento

O coordenador do Contabilizando, conselheiro José Mateus Hoffmann, em
reunião com a comissão responsável pelo programa.
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fique por dentro

CRCSC e Fecema reafirmam parceria
O II Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina (SECMASC) já tem data
marcada. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de
julho deste ano, no auditório do Conselho Regional
de Contabilidade (CRCSC). O cronograma foi definido durante reunião entre os presidentes do CRCSC,
Adilson Cordeiro, e da Federação Catarinense das
Entidades de Mediação e Arbitragem (Fecema), João
da Silva Mattos, que reafirmou a parceria existente
entre as duas entidades.
Na reunião, que contou com a equipe de apoio
de ambas as entidades, também ficou definido que o
CRCSC irá oferecer um curso específico sobre mediação e arbitragem, nos meses de maio e junho, por
meio do Projeto Educação Continuada. A duração e
o conteúdo serão definidos pela Fecema.

Delegacias

Posse em Maravilha.

No mês de janeiro, o contador
Ari Sutille Martini, até então delegado suplente do CRCSC em São
Lourenço do Oeste, assumiu por
tempo indeterminado a delegacia da
entidade, em função do afastamento do titular, o contador Jorge Paulo
Padilha dos Anjos, por problemas de
saúde. Ao fazer a transmissão do cargo, o presidente do CRCSC, Adilson
Cordeiro, destacou o trabalho desenvolvido por Jorge dos Anjos: “Desde

Educação Fiscal

Várias entidades empresariais e profissionais, bem como a
Receita Federal e a Secretaria da
Fazenda, aceitaram o convite do
presidente do CRCSC, Adilson
Cordeiro, para desenvolver um
projeto conjunto de educação fiscal. O assunto foi tema de reunião
realizada em janeiro na semana
passada, na sede do CRCSC.
Cordeiro explicou que o compromisso da entidade com a
educação fiscal se fortaleceu em
2010, durante as negociações
sobre o regime de Substituição

Tributária, que levaram a uma
significativa redução da carga
tributária das empresas enquadradas no Simples Nacional.
“Na oportunidade, nos comprometemos com o então secretário
da Fazenda Cleverson Siewert
a promover palestras entre os
empresários sobre o papel social
do imposto, mostrando o quanto
a sociedade ganha quando todos
contribuem”.
Desde aquela oportunidade,
já foram ministradas 25 palestras,
atingindo mais de 4 mil pessoas.

Sindiconts
Em janeiro e fevereiro, aconteceu a posse da diretoria
de dois Sindiconts. Em Tubarão, o contador Eli Oliveira de
Souza foi reconduzido à presidência da entidade, para o biênio 2012/2013, tendo como vice-presidente o conselheiro do
CRCSC Lecir dos Passos Ghisi. Já em Concórdia, em cerimônia
realizada na sede social da ABC Piscina Clube, o Sindicont
passou a ser presidido pelo contabilista Artêmio Ortigara.
O presidente do CRCSC, Adilson Cordeiro, participou dos
dois eventos.

Sindicont Concórdia

Participaram da reunião representantes da Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Facisc, Fecomércio, FCDL, Fiesc e OAB/SC.
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que tomou posse, em julho de 2006,
ele sempre participou ativamente
de todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho, ajudando a valorizar e fortalecer a classe contábil”.
Também em janeiro, o presidente
do CRCSC e o delegado do CRCSC
em Chapecó, Reni Druzian, estiveram
em Maravilha, para - junto com o delegado do município, Celso Camilo
Broetto - efetuar a posse da contadora
Silvia Vogel como delegada suplente.

Sindicont Tubarão

INFORME FECONTESC

Ano começa com
várias atividades

O ano de 2012 promete ser bem
movimentado. A Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina
(Fecontesc) já fechou o calendário de
suas reuniões plenárias e assembleias,
em cinco cidades do Estado. A primeira acontece dia 30 de março, no
Parque Beto Carrero World, sob a organização do Sindicont Itajaí e Região.
Já no mês de junho, os contabilistas,
aficionados pelo esporte, têm um encontro marcado no III Jocobrás (Jogos de Contabilistas Brasileiros), que
pela primeira vez será realizado em
Santa Catarina. A Fecontesc também
pretende intensificar a sua presença e
dos Sindiconts no Projeto Educação
Continuada, que está em fase de reformulação, para que possa congregar cada vez mais todas as entidades
contábeis do Estado. “São eventos e

Rodolfo Grosskopf

iniciativas que têm por objetivo atender às necessidades dos contabilistas
catarinenses, incentivando tanto a
capacitação profissional como a integração e o lazer”, afirma o presidente
da Fecontesc, Rodolfo Grosskopf.

ASSEMBLEIAS DA FECONTESC
30/03 – Penha / Sindicont Itajaí e Região
19/05 – Sindicont do Vale do Araranguá
20/07 – Sindicont Chapecó e Região
21/09 – Sindicont São Bento do Sul
23/11 – Sindicont Brusque

Primeira reunião da
Fecontesc acontece no
Beto Carrero World
O Parque Beto Carrero World vai sediar,
dia 30 de março, sexta-feira, a primeira Plenária e Assembleia Extraordinária da Fecontesc de 2012.
A organização, a cargo do Sindicont Itajaí e Região, não mediu esforços para oferecer um encontro que aliasse momentos
de descontração com debates sobre temas
que afetam diretamente os profissionais da
contabilidade. Na ocasião, será assinado um
convênio entre a Fecontesc e o Parque Beto
Carrero, prevendo um desconto de 15% no
valor dos ingressos adquiridos por contabilistas do Estado, limitados a quatro por
visita.
Quem desejar participar da reunião terá
acesso gratuito ao Parque. O almoço será
na arena Excalibur e no Oeste Selvagem,
ambos com apresentação de show. Já o jantar acontecerá no kartódromo, com show e
kart, boliche e mesas de sinuca à disposição
dos presentes.
Para os acompanhantes que desejarem
se divertir no Parque serão oferecidos valores especiais, como pacotes de dois dias,
por R$ 88,00 (com a opção de um terceiro
dia a R$ 56,00).
Haverá ainda distribuição de camisetas
alusivas ao evento e descontos especiais nos
hotéis do município de Penha.

Começa a contagem regressiva
para o III JOCOBRAS
Santa Catarina se prepara
para receber os cerca de 500
atletas que devem participar, de
7 a 8 de junho, do III Jocobras
(Jogos de Contabilistas Brasileiros), que será disputado nas
dependências da Sociedade Esportiva e Recreativa Tigre em
Joinville. “Queremos que esta
edição entre na história dos
Jogos pela organização, hospi-

talidade e número de atletas”,
afirma a presidente da Comissão Organizadora do evento, a
diretora Financeira da Fecontesc, Gilda Nessler. “Claro que
Santa Catarina, também, almeja
obter bons resultados. Por esse
motivo, dia 29 de março, já está
programada uma reunião geral
no Hotel Pedra da Ilha, no município de Penha, para tratar da

montagem das equipes
que defenderão as cores
do Estado.” Conforme
Gilda, informações sobre
regulamento, modalidade
e comissão organizadora
já podem ser conferidas
no site do evento (www.
fecontesc.org.br/jocobras).
O III Jocobras é uma realização da Fecontesc, com o
apoio da Fenacon, Fecomércio,
Sescons, CRCSC, Conselho Federal de Contabilidade, Governo do Estado, CNPL, Sindiconts
e iniciativa privada.
Confira quais serão as modalidades:
• Futebol Suiço Sênior

• Futsal Força Livre
• Bocha (Livre)
• Bolão (Livre)
• Canastra
• Voleibol
• Voleibol de Praia (Experimental)
• Tênis de Campo (Experimental)

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

Cursos reúnem quase 3 mil profissionais

Durante o primeiro bimestre deste ano, o Projeto Educação
Continuada promoveu 14 diferen- Nº
tes cursos em 80 cidades do Estado, 1
reunindo quase 3 mil participantes. 2
Apenas o curso sobre “Sped 3
- EFD Pis e Cofins, Aspectos Teó- 4
ricos e Práticos” percorreu 22 mu- 5
nicípios do Estado, registrando a
presença de mais de mil pessoas. 6
De acordo com a vice-presidente
de Desenvolvimento Profissional, 7
Raquel Souto, mais doze outros 8
cursos estão em andamento ou
agendados para iniciar neste se- 9
mestre. “Será oferecida uma gama 10
diversificada de temas, de forma a 11
contemplar as várias áreas da contabilidade”, observou.
12
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MÊS

CURSOS PROGRAMADOS
PROJETOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 2012
CURSO
PALESTRANTE

JAN/JUN
FEV/MAR
FER/MAR
JAN/ABR

IFRS
SPED FISCAL (EFD) - Teoria e Prática
SIMPLES NACIONAL
Auditoria Trabalhista em Departamento Pessoal
Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor
FEV/ABR Novo
Público
Estudos sobre a elaboração de atos de sociedade
MAR/MAI limitada,
empresário e EIRELI
MAR/MAI GFIP/SEFIP - 8.4 para Órgãos Públicos
2012 – Tributação (Cruzamento, Atividade Rural,
MAR/ABR IRPF
Espólio, Ganho Capital, Exterior e Obrigatoridade)
ABR/MAI Benefícios Previdenciários
MAI/JUN
MAI/JUN
JUL/AGO

CH

SITUAÇÃO

Laudelino Jochem
Augusto Pitz
Neomar Antonio Córdova
Leandro A. Lunardi

16h
8h
8h
8h

Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento

Michele Roncálio

8h

Em andamento

Fabiana Freitas

8h

Inicia em Março

Zenaide Carvalho

8h

Inicia em Março

Luciane Colombo Baldissera

8h

Inicia em Março

Marcia Assumpção Lima
Momm
Juliana Maurilia Martins

8h

Inicia em Abril

8h

Inicia em Maio

8h

Inicia em Maio

8h

Inicia em Julho

DACON, DCTF, PER/DCOMP
ICMS SC (Legislação Estadual, Obrigações Principais
e Acessórias, Infrações e Penalidade, EFD - Nfe-Cte - Marcos Koenig
Substituição Tributária)
ICMS SC (EFD, NF-e, Transporte Eletrônico)
Marcos Koenig

CURSOS, EVENTOS E PALESTRAS REALIZADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012
EVENTO
PARTICIPANTES CIDADES
Curso “Atualização Trabalhista e Previdenciária 2012”
307
8
Curso “SPED - EFD Pis e Cofins - Aspectos Teóricos e Práticos”
1009
22
Curso “IFRS”
31
1
Curso “IFRS”
25
1
Curso “Auditoria Trabalhista em Departamento Pessoal”
12
1
Curso “SPED FISCAL (EFD) - Teoria e Prática”
280
10
Curso "SIMPLES NACIONAL – Alterações da Lei Complementar 139/2011"
353
14
Curso “DIRF, DMED e DIMOB - Aspectos Teóricos e Práticos”
341
16
Palestra “Pontos de Atenção na Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2012”
180
1
Curso “Planejamento Tributário - Mudança de Lucro Presumido e Simples para Lucro Real”
22
1
Curso “DIRF x DMED”
22
1
Palestra “Gestão Empreendedora, integrando Administração e Contabilidade”.
35
1
Palestra “Impairment e Planejamento Tributário”
91
2
Curso - “Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Publico”
61
1
TOTAL
2769
80

Contabilidade pública é debatida em Caçador
Dia 29 de fevereiro, foi
ministrado na cidade de
Caçador o curso “Novo
Enfoque da Contabilidade
Pública”, que abordou as mudanças que estão ocorrendo
na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, de
forma a adequá-la às Normas
de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público, que desde
2010 estão convergindo para
o padrão internacional (IPSAS). Com duração de oito
horas, o curso foi ministrado
pela conselheira Michele Patricia Roncalio, responsável
pela Comissão de integração
com contabilistas e órgãos
públicos.

A abertura do evento, que
reuniu mais de 60 profissionais da região, contou com as
presenças do prefeito de Caçador, Ilmar Rocha, e do delegado do CRCSC na região e
presidente do Sindicont, Antônio Schmitz.
Contador e advogado, o
prefeito ressaltou que a nova
regulamentação aproxima a
contabilidade pública daquela praticada pela iniciativa
privada. “A partir do próximo ano os parâmetros das
duas serão mais transparentes para que as pessoas leigas
possam olhar o balanço de
uma entidade pública e entendê-lo. Damos os parabéns
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à organização do evento por
trazer esses esclarecimentos
aos profissionais de Caçador”, observou.
Na avaliação de Roncalio,
é primordial que os profissionais estejam preparados
para as mudanças. “A adoção
das IPSAS põe em destaque
o trabalho do contabilista”,
observou. “Cada vez mais a
sociedade busca informações
dos investimentos públicos
e é através da contabilidade que é possível demonstrar isso de uma forma mais
transparente,
garantindo
uma prestação de contas em
que o cidadão consiga identificar em que áreas foram

aplicados os recursos que
ele, via impostos, repassou
à administração pública”,
disse.
O curso foi promovido
pelo CRCSC, com o apoio
da prefeitura de Caçador,
da Associação dos Municípios do Vale do Rio do Peixe (Amarp) e do Sindicont
Caçador.

responsabilidade social

Receita atende ao pedido
da sociedade e muda regra para doação ao FIA
Para a vice-presidente
do CRCSC, contadora Rúbia Albers Magalhães, a
mudança reflete a mobilização realizada em todo
o país e em Santa Catarina, por entidades como o
CRCSC, Facisc, governo do
Estado e Ministério Público.
A Receita vai permitir
que as doações de pessoas
físicas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente feitas entre 1º de
janeiro e 30 de abril sejam
deduzidas na declaração do
ano corrente. Anteriormente, apenas as doações feitas
até 31 de dezembro do ano
anterior poderiam ser abatidas. O limite de dedução é
3% do imposto devido.
De acordo com a vice-presidente do CRCSC,
Rubia Magalhães, que coordena o Programa Volunta-

riado da Classe Contábil, a
entidade vai retomar a campanha promovida no ano
passado, junto aos profissionais da contabilidade, para
que eles conscientizem seus
clientes sobre a importância
do repasse ao Fia, melhorando a vida de milhares
de crianças e adolescentes
catarinenses. “Nossa intenção é distribuir folders sobre esse assunto nos cursos
do Projeto Educação Continuada, bem como enviar
e-mail para os profissionais
com endereço eletrônico
cadastrado no CRCSC”, informou. A iniciativa conta
com o apoio do governo do
Estado.
Segundo a IN 1.246 da
Receita, essa dedução é
válida apenas para o contribuinte que optar pelo
modelo completo da declaração.

PVCC tem site
próprio

O Programa de Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC), a partir do mês de
fevereiro, passou a contar
com site próprio (http://voluntariadocontabil.cfc.org.
br) para divulgação de seu
trabalho e interação com os
gestores, os profissionais da
Contabilidade e com a sociedade. Atualmente, o PVCC
possui
aproximadamente
dois mil profissionais cadastrados no país.

O PVCC foi criado, em
2008, pelo CFC, em conjunto
com os CRCs, com a finalidade de sensibilizar os contabilistas sobre a importância das ações de voluntariado
para a construção de uma
sociedade mais justa e solidária. São cinco os projetos
institucionais do Programa:
Gestão Eficiente da Merenda
Escolar, Assistência a Organizações da Sociedade Civil
(OSCs), Mobilização Social
para Doações ao Funcriança,
Rede Nacional de Cidadania
e Ações Localizadas de Voluntariado em Políticas Sociais e Comunitárias.

Cartaz da campanha realizada no ano passado.

Seminário sobre prestação de
contas do Terceiro Setor

No dia 17 de abril, acontece em
Florianópolis o seminário regional
sobre o programa DOAR – Direção
do Orçamento na Aplicação de Recursos, lançado em outubro do ano
passado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), em conjunto com a Associação Nacional dos
Procuradores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social
(PROFIS), a Fundação Brasileira de
Contabilidade (FBC) e a Academia
Brasileira de Ciências Contábeis
(ABRACICON).
O objetivo do programa é produzir e disseminar por todo o país
conhecimentos para as entidades
do terceiro setor, visando capacitá-las para a correta prestação de contas de suas atividades.
A iniciativa já resultou no lançamento de dois livros: “Caderno

de Procedimentos Aplicáveis à
Prestação de Contas das Entidades
do Terceiro Setor (Fundações)” e
“Orçamento Familiar e o Controle
Social – Instrumentos de Organização da Sociedade”, ambos produzidos pelos especialistas da área
contábil, membros da comissão do
Programa DOAR.
Os livros estão disponíveis para
download no site do CFC.
Em Santa Catarina, programa
semelhante já vem sendo desenvolvido desde 2009 com a participação
do CRCSC. “O Conselho é uma das
entidades apoiadoras do Projeto
Transparência, criado pelo ICom
(Instituto Comunitário Grande
Florianópolis), que tem por objetivo a promoção da transparência nas
organizações não-governamentais
(ONGs)”, observa a vice-presidente
Rúbia Albers Magalhães.
Para se inscrever no Seminário
DOAR, gratuitamente, basta acessar www.cfc.org.br.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Abertura
Palestra: Voluntariado da Classe Contábil Brasileira
Intervalo
Palestra: Prestação de Contas das Entidades do Terceiro Setor
Almoço
Palestra: Orçamento Familiar e Controle Social
Intervalo
Palestra: As Fundações e Entidades de Interesse Social: Aspectos
Contábeis e Jurídicos
17:00 Encerramento
08:00
08:30
10:00
10:15
12:00
14:00
15:30
15:45
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INTEGRAÇÃO

Coordenados pelo presidente do CRCSC, Adilson Cordeiro, os encontros têm contado com as presenças dos presidentes da Federação dos
Contabilistas (Fecontesc), Rodolfo Grosskopf, do Sescon Blumenau, Daniela Zimmermann Schmitt, do Sescon Santa Catarina, Elias Barth, e
do Sescon Grande Florianópolis, Augusto Marquart Neto, além de integrantes da diretoria de todas essas entidades.

Entidades contábeis se unem em favor da educação continuada
As entidades contábeis
catarinenses – representadas
pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRCSC), pela
Federação dos Contabilistas
(Fecontesc) e pelos Sescons
Santa Catarina, da Grande
Florianópolis e de Blumenau
– vêm realizando, desde o mês
de janeiro, uma série de reuniões com o objetivo de formatar
um novo projeto de Educa-

ção Continuada que atenda às
necessidades de capacitação e
qualificação da classe contábil
catarinense. “Dentro do espírito de união, que marca a nova
gestão do CRCSC, queremos
encontrar uma formatação que
contemple todas as entidades
contábeis”, observou o presidente Adilson Cordeiro.
Ele ressaltou que a Lei
12.249/10, que alterou pontos

importantes na lei de regência
da classe contábil, garantiu ao
CRC a atribuição legal de fomentar a capacitação profissional. “Isso permite, por exemplo,
centralizarmos as inscrições
e fazê-las on-line, com acesso
pelo nosso site e das demais entidades”, observou.
De acordo com a presidente
do Sescon Blumenau, Daniela
Zimmermann Schmitt, o Sin-

dicato tem todo interesse em
participar desse novo formato.
“Estamos interessados em contribuir e aperfeiçoar o que existe
hoje”, garantiu.
Já o contador Rodolfo Grosskopf, presidente da Fecontesc,
classificou os encontros como
muito importantes para garantir o ambiente cooperativo e de
diálogo que sempre predominou entre as entidades.

Junta Comercial
As entidades contábeis
do Estado vão auxiliar a Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc) na implantação de
um sistema de atendimento
(SAC) voltado a sanar dúvidas
dos profissionais da contabilidade e agilizar o processo de
abertura, alteração e baixa de
empresas no Estado. A criação
desse novo serviço, que será
prestado por meio de um 0800
ou por e-mails, foi um dos assuntos da reunião, realizada
em fevereiro, entre o presidente
da Jucesc, Saulo Sperotto, e representantes da classe contábil.

Na oportunidade, ficou acertada a realização de um curso
sobre o Registro Mercantil Integrado (Regin), em várias cidades
do Estado, dentro do Projeto Educação Continuada (PEC). O curso
será ministrado pela advogada
e ex-secretária geral da Jucesc,
Fabiana Everling de Freitas, e incluirá também informações sobre
a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli).
De acordo com Sperotto, a
parceria com as entidades contábeis é fundamental para resolver os problemas verificados
na operacionalizaçãodo Regin.
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Reunião contou com as presenças de representantes
da Jucesc e das entidades contábeis.

