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TRANSPARÊNCIAe

INOVAÇÃO
CRCSC amplia escopo de ações para
atender demanda da sociedade por
mais transparência na gestão de
organizações públicas e privadas
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No Brasil e em todo o mundo existe
um clamor público cada vez maior
pela transparência nas relações. Tem
sido uma tônica, tanto em âmbitos
pessoais como profissionais, a busca de
parcerias mais harmônicas, com efeitos
positivos para todos os envolvidos.
E nesse cenário, os profissionais
da Contabilidade podem e devem
ser catalisadores do processo de
transformação e evolução da sociedade.
O tema da transparência, inclusive,
foi pauta de diversos eventos e debates
realizados e apoiados pelo CRCSC.
Acreditamos que pela troca de
experiências entre os setores público e
privado encontraremos soluções para
incrementar as políticas de gestão e
transparência em nosso País.
Foi assim no Seminário Catarinense
de Transparência e Controle Social,
realizado em Blumenau, em maio,
quando diversas autoridades e
instituições puderam compartilhar
seus casos de sucesso nessa área.
Tivemos também a honra de receber
em nossa casa o Simpósio Mundial de
Auditoria, em junho. Nesse evento,
palestrantes internacionais dividiram
suas experiências de combate à
corrupção e no uso da tecnologia para
melhorar os processos de auditoria e
controle.
Além de promover debates sobre
o tema da transparência, o CRCSC
entrega à sociedade o fruto de seu
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conhecimento com mais um estudo do
projeto Contabilizando para o Cidadão.
Dessa vez a análise pública é sobre
dados do programa Bolsa Família, do
Governo Federal.
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De olho no futuro, o Conselho
também promoveu diversas atividades
na área de formação e capacitação
de futuros e atuais profissionais da
Contabilidade.
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O resultado dessa proatividade
mostrou-se
em palestras e
treinamentos sobre o eSocial, sobre
o PJe-Calc, registro profissional e
Educação Profissional Continuada.
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Acreditamos que apoiando a
formação técnica de nossos profissionais
e promovendo mais qualidade na gestão
contábil, garantiremos a transparência
que a sociedade exige.
Boa leitura.
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E N T R E V I S TA

Registro profissional
e o fortalecimento da
classe contábil em SC
Tudo o que você precisa saber sobre o Registro Profissional no Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina

P

ara que possam exercer
legalmente a profissão,
os
profissionais
da
Contabilidade devem estar
devidamente registrados e em dia com o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina. Nesta entrevista, a vicepresidente de Registro do CRCSC, Raquel
de Cássia S. Souto, ressalta a importância
de se ter profissionais contábeis
habilitados e atuando legalmente no
Estado, a fim de oferecer maior segurança
à sociedade.
Qual a importância do registro para
quem exerce a profissão contábil?
A valorização da profissão diante do
mercado de trabalho, a oportunidade
de estar sempre atualizado com os
treinamentos oferecidos pela entidade
aos registrados, o fortalecimento
da profissão e o reconhecimento
da sociedade por um profissional
devidamente habilitado e capaz. O
profissional habilitado, terá legalidade
para assumir a responsabilidade técnica
sobre os registros da empresa e trará à
sociedade a segurança necessária quanto
ao cumprimento da legislação.

juntar os documentos e comprovantes e
protocolar pessoalmente no CRCSC ou
nas Delegacias.
Quando ele pode ser solicitado?
O profissional poderá solicitar o
registro após a colação de grau e a
aprovação no Exame de Suficiência.
O registro fica pronto na hora?

Raquel de Cássia Souto
Vice-Presidente de Registro do CRCSC

O que mais o profissional deve fazer

O registro fica pronto após aprovação
da vice-presidência de Registro e
homologação do Plenário do CRCSC.

para manter sua situação regular?

O registro é permanente?

deverá manter seu cadastro atualizado

O registro do profissional é permanente.
Não existe renovação.

e comunicar ao CRC as alterações

O profissional deverá manter-se em
dia com o seu Conselho, bem como

realizadas.

Como é feito o registro?
Após a aprovação no Exame de
Suficiência, é necessário efetuar o précadastro no site do CRCSC, imprimir
o requerimento de registro e da carteira,
e pagar as taxas inerentes ao processo,
tais como: carteira profissional, taxa
de processo e anuidade. Depois, basta
ABRIL, MAIO, JUNHO 2018 |
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EXAME DE SUFICIÊNCIA

Mais de 43 mil bacharéis participam
do exame de suficiência
Aprovação é requisito obrigatório para obtenção do registro profissional de Contador

A primeira edição de 2018 do
Exame de Suficiência aconteceu no
dia 17 de junho e reuniu mais de 43
mil participantes em todo o País, já
que a aprovação no teste é requisito
obrigatório para obtenção do registro
profissional na categoria de Contador.
O Exame é estabelecido pela Lei nº
12.249/2010, com regulamentação da
Resolução nº 1.486/2015.
A prova foi aplicada em 170 cidades
e o índice de abstenção ficou na casa
de 9,9%. Em Santa Catarina foram
1.628 inscritos, 1.484 compareceram
e outros 144 não estiveram presentes.
No Estado foram aplicadas provas nas
cidades de Florianópolis, Blumenau,
Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba,
Joinville e Lages.

Foram exigidos dos candidatos
conteúdos que agregam diversas
áreas da formação profissional, como:
Contabilidade Geral; Contabilidade
de Custos; Contabilidade Aplicada
ao Setor Público; Contabilidade
Gerencial; Controladoria; Noções
de Direito e Legislação Aplicada;
Matemática Financeira e Estatística;
Teoria da Contabilidade; Legislação
e Ética Profissional; Princípios de
Contabilidade e Normas Brasileiras
de Contabilidade; Auditoria Contábil;
Perícia Contábil e Língua Portuguesa
Aplicada.
Para o vice-presidente de Registro
do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), Marco Aurelio Cunha de
Almeida, a aprovação no Exame

de Suficiência é importante para os
profissionais que demonstrarão ao
mercado o quanto estão qualificados
para o desempenho da função.
“O Exame de Suficiência busca
oferecer ao mercado profissionais
valorizados e aptos para atender às
demandas do sistema produtivo.
Com o exame demos um salto em
direção à excelência da área contábil
pois com o registro desse profissional
comprovamos que ele está qualificado
ao exercício da sua profissão em
diversos setores”, ressaltou Marco
Aurelio de Almeida.

Perfil do Profissional da Contabilidade 2017 – 2018
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) está realizando a
pesquisa do Perfil do Profissional da Contabilidade 2017/2018,
que tem como objetivo fornecer subsídios para a elaboração
do Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para os
próximos 10 anos.
A pesquisa traz questões relacionadas a dados pessoais,
comportamentais e de utilização de ferramentas de tecnologia.
Há também questões que buscam levantar os desafios e as
oportunidades da profissão, entre outros tópicos.

Os resultados da pesquisa serão apresentados em um documento
com os dados agregados e estratificados, conforme os atributos
relevantes em cada caso, como, por exemplo, área de atuação,
vínculo funcional, atualização profissional, entre outros.
O questionário está disponibilizado eletronicamente e, para
acessá-lo, digite o endereço eletrônico: https://pt.surveymonkey.
com/r/Perfil2018. Os profissionais da Contabilidade também
podem tirar dúvidas sobre a pesquisa pelo email: perfil2017@cfc.
org.br.

ACONTECEU

CRCSC apresenta novos delegados
46 novos representantes serão os porta-vozes dos contadores catarinenses nos próximos dois anos

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
renovou durante os últimos três meses o seu quadro de
delegados. Ao todo foram empossados 46 novos representantes,
28 titulares e 18 adjuntos, que serão porta-vozes do CRCSC em
todas as regiões do Estado nos próximos dois anos.
“Os Delegados são peças-chave para o fortalecimento
e a valorização da classe contábil em suas regiões. Como
representantes do Conselho, os delegados devem transmitir à
sociedade a missão e os valores da nossa entidade, que preza,
acima de tudo, pela transparência e pela ética”, disse o presidente
do CRCSC, Marcello Seemann.
Confira no site do Conselho a relação dos novos delegados,
no endereço eletrônico: www.crcsc.org.br

Novos delegados com o Presidente Marcello Seemann

Operação Tio Patinhas: CRCSC
e Receita Federal fazem alerta
Auditores da Receita Federal se reuniram no final de abril com
o presidente do CRCSC, Marcello Seemann, visando a fazer um
alerta aos contadores do Estado no momento de preencher a
declaração do Imposto de Renda.
Após o cruzamento de informações na Operação Tio Patinhas,
os auditores verificaram que muitos contribuintes declararam
possuir grandes valores em espécie e será necessário comprovar
a existência física desse dinheiro.
O objetivo da operação é combater fraudes nas declarações
de IR de pessoas físicas. “Queremos alertar aos contadores para
que cuidem com induções de práticas ilícitas nas declarações de
seus clientes”, afirmou o auditor fiscal, Rogério Penna.
Segundo a Receita, os contadores poderão responder por

BNDES Mais
perto de você
O CRCSC sediou, no dia 22 de maio,
o ciclo de palestras “O BNDES Mais
Perto de Você”, com o objetivo de
apresentar linhas de financiamento mais
adequadas às necessidades de micro,

sonegação e até mesmo por crime contra a ordem tributária,
caso seja comprovada a conduta ilícita.
“Essa é uma importante parceria, pois assim como a Receita,
nós trabalhamos para proteger a sociedade, para evitar a
sonegação e a lavagem de dinheiro. Por isso, vamos orientar
e fiscalizar os profissionais para que mantenham as condutas
éticas”, disse Marcello Seemann.

pequenas e médias empresas brasileiras.
“Essa é uma importante parceria. O
compromisso do Conselho é com
a sociedade catarinense. Por isso,
ao recebermos o BNDES em nossa
casa, reafirmamos essa posição de
apoio”, destacou o presidente Marcello
Seemann.

A palestra é composta por 5 módulos:
(1) Apresentação Institucional, (2)
Apoio às Micro, Pequenas e Médias
Empresas, (3) Cartão BNDES, (4)
Canais de Relacionamento, e (5) Sessão
de Perguntas e Respostas. Em 13 anos,
mais de 34.000 pessoas já participaram
do “O BNDES Mais Perto de Você”.
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C O N TA B I L I Z A N D O PA R A O C I D A D Ã O

CRCSC contribuindo para a
transparência nas contas públicas
Programa Contabilizando para o Cidadão apresenta dados do Bolsa Família em todo o País

C

riado em 2016 pelo
Conselho Regional de
Contabilidade de Santa
Catarina (CRCSC), o
Programa Contabilizando para o
Cidadão vem ajudando nos últimos
anos a deixar mais transparentes as
contas públicas para a sociedade.
Por meio de infográficos de fácil
entendimento, o programa visa a
demonstrar os dados do Governo
Federal, do Governo Estadual e das 16
maiores cidades catarinenses.
“O objetivo desse programa é
justamente fazer com que as pessoas

tenham acesso às informações de forma
mais simplificada e assim conheçam
melhor o destino do dinheiro público e
onde estão sendo aplicados os recursos
dos impostos”, explica o presidente do
CRCSC, Marcello Seemann.
Na última edição do CRCSC
Jornal, foi apresentado o resumo das
finanças do Conselho referentes ao
ano de 2017. “Nós trabalhamos para
proteger a sociedade e a transparência
é fundamental nesse processo. Por isso,
começamos com os dados do próprio
Conselho”, destaca Seemann.

Nesta
edição,
o
CRCSC
disponibiliza os números do programa
Bolsa Família, do Governo Federal,
em que é possível visualizar os valores
investidos em cada região do país. Ao
todo são R$ 29 bilhões destinados às
famílias em situação vulnerável, uma
em cada cinco recebe o auxílio.
O Maranhão é o Estado mais
beneficiado, com 48% das famílias
assistidas, enquanto Santa Catarina
é o que menos recebe recursos, com
índice de apenas 4,9% das famílias
beneficiadas pelo Bolsa Família.

ARTIGO

Contabilizando
para o Cidadão
Tradução de dados fortalece a transparência do
setor público para o cidadão

A

implementação da Lei
de Acesso à Informação
e o avanço tecnológico
nos
sistemas
de
Planejamento, Finanças, Contabilidade
e gestão pública resultaram no aumento
significativo de dados disponíveis sobre
arrecadação, aplicação dos recursos,
indicadores sociais, econômicos e
ambientais dos Municípios, Estados e
Governo Federal.
Estamos avançando para uma nova
era da internet, a chamada “internet
das coisas” (Internet of Things). Cada
vez mais, dispositivos, como sensores
de presença, medidores de energia
elétrica, equipamentos, máquinas,
entre outros, estarão conectados à
internet e abastecendo grandes bancos
de dados sobre o fluxo de pessoas,
veículos, consumo de água...
Segundo pesquisa da Intel, IDC e
Organização das Nações Unidas - ONU,
atualmente no mundo há 15 bilhões
de dispositivos conectados à internet,
aproximadamente 2 por habitante, com
projeção de atingir 200 bilhões no ano
2020, o que resultará em 26 objetos
conectados por habitante. Ou seja,
cada vez mais dados serão produzidos
sobre hábitos e comportamentos, os
quais também poderão ser utilizados
para tornar mais racional e inteligente
a gestão pública das cidades.
No entanto, grande parte dos dados
disponíveis sobre a gestão pública estão
dispersos nos sítios de órgãos oficiais
e possuem uma linguagem técnica de
difícil compreensão, o que limita as

possibilidades do cidadão conhecer e
formar sua opinião sobre os resultados
da gestão de forma comparativa,
interligada e contextualizada.
Produzir análises e traduzir os
dados disponíveis são novos desafios
que se apresentam ao profissional da
Contabilidade no contexto atual de
clamor por uma gestão pública eficiente
e de combate à corrupção.
Nesse sentido, o CRCSC idealizou o
projeto Contabilizando para o Cidadão,
que elabora e divulga informações sobre
a situação da gestão e finanças públicas
em linguagem de fácil compreensão.
Dentre as informações produzidas
e disponibilizadas para acesso

Produzir análises e traduzir
os dados disponíveis são novos
desafios que se apresentam ao
profissional da Contabilidade

Adriano de Souza Pereira
Vice-Presidente de Controle
Interno do CRCSC

A tradução dos dados disponíveis
fortalece a transparência e tem o
potencial de ampliar o conhecimento e
a consciência do cidadão sobre a gestão
dos recursos no setor público.
O CRCSC reafirma seu compromisso
com a transparência e por meio de
seus canais oficiais de comunicação
-

facebook

(CRCSC

Oficial),

aplicativo do Conselho e sítio oficial
público em espaço próprio no sítio
do
CRCSC
(www.crcsc.org.br/
contabilizandocidadao)
destacamos
a situação das finanças (de onde vem
os recursos, onde foram aplicados
e gestão fiscal) e indicadores de
sustentabilidade
(dimensões
Ambiental, Econômica, Social e
Institucional) dos Governos Federal, de
Santa Catarina e de Municípios de SC,
bem como informações comparativas
das 27 Unidades da Federação sobre
arrecadação de tributos, repasses
federais e distribuição dos recursos do
bolsa família.

crcsc.org.br - divulga informações
sobre as suas finanças, indicadores
das áreas de Registro, Fiscalização
e Educação Continuada, bem como
disponibiliza serviços e presta contas
de suas ações perante os Profissionais
da

Contabilidade

e

Sociedade

Catarinense.
Adriano de Souza Pereira
Vice-Presidente de Controle Interno do
CRCSC
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D E B AT E S

Educação Profissional Continuada
e PJe-Calc são temas de debate
Conselheiros e profissionais discutem sobre atualizações nas demandas para os contadores

No dia 20 de abril o CRCSC
promoveu dois importantes debates em
Florianópolis. O evento contou com
a presença de conselheiros, peritos,
auditores e membros do TRT12.
Promovido pela Comissão de
Educação Profissional Continuada
(CEPC), o primeiro debate tratou da
terceira revisão da NBC PG12 (R3),
publicada em 7 de dezembro de 2017.
No encontro, ressaltou-se a autonomia
do CRCSC em processos de pontuação
e credenciamento de cursos do EPC.
É o sexto Conselho Regional a obter a
conquista nacional.

O segundo debate tratou sobre a
nova ferramenta de cálculo da Justiça
do Trabalho, o PJe-Calc. O objetivo do
sistema é oferecer uma forma de cálculo
unificado, questão que deve atender
diretamente aos usuários contadores.
O técnico judiciário e assessor da
presidência do TRT12, Cláudio de

8 CRCSC JORNAL | ABRIL, MAIO, JUNHO 2018

Macedo Paiva Nascimento, bacharel em
Direito e gestor Regional do PJe-Calc,
apresentou a plataforma. “Essa mudança
deve trazer muito mais trabalho
relacionado à Justiça do Trabalho para a
categoria contabilista, porque advogado
cuida de leis, as contas são com os
contadores”, informou.

CRCSC EM AÇÃO

CRCSC lança cartilha e promove
debate sobre o eSocial
Nova legislação trabalhista impacta empresários e contadores

Com o objetivo de manter
empresários e contadores catarinenses
atualizados sobre as exigências do
eSocial, o CRCSC e a Fecomércio
SC lançaram a cartilha O que é o
eSocial e por onde começar?, de
autoria da contadora, administradora
e especialista em eSocial, Zenaide
Carvalho.
O evento de lançamento aconteceu no
dia 23 de abril, na sede da Fecomércio
SC, em Florianópolis.
A cartilha contém os principais
conceitos sobre o eSocial, mostra
onde o contador pode se inserir no
programa, cita os desafios para as
empresas de assessoria contábil, alerta
sobre os pontos críticos do sistema,
além de contemplar um checklist para
a implantação do eSocial.
A cartilha, no formato PDF, está
disponível para download no site do
CRCSC: www.crcsc.org.br

Sobre o eSocial
O eSocial é um programa por meio
do qual os empregadores passarão
a comunicar ao Governo, de forma
unificada, as informações relativas
aos trabalhadores, como vínculos,
contribuições previdenciárias, folha
de pagamento, acidente de trabalho,

eSocial - Como fazer
sua implantação?
O CRCSC promoveu, no dia 25 de
maio, um novo debate sobre o eSocial.
Mais de 80 contadores e profissionais
de departamento pessoal participaram
do evento que apresentou as cinco
fases de implantação do eSocial, além
de orientar e tirar dúvidas sobre o
funcionamento do sistema.
“Não basta enviar os dados ao
eSocial. Os dados devem ser enviados
dentro das regras e prazos corretos,
para evitar autuações ao empregador”,
alertou a administradora Zenaide

aviso prévio, escriturações fiscais e
informações sobre o FGTS. Após
implementado, o sistema substituirá
15 formulários e declarações e reunirá
informações de mais de 47 milhões
de trabalhadores dos setores público e
privado do País.

Carvalho, autora do livro eSocial nas
Empresas Contábeis - Guia Prático
para Implantação.
A especialista em Engenharia de
Segurança do Trabalho, Migliane Reus
de Mello, destacou alguns processos
obrigatórios, como os exames médicos
ocupacionais, periódicos e de mudança
de função. “Nós sabemos que existem
situações de clientes que não fazem a
documentação de saúde e segurança
do trabalho. Então, o eSocial vem para
aumentar o controle, evitar autuações
por erros cometidos e fazer com
que a legislação se cumpra”, afirmou
Migliane.
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FISCALIZAÇÃO

Fiscalização tem como objetivo garantir a
correta aplicação das normas, protegendo
os usuários e também os Profissionais da
Contabilidade
Confira quais os benefícios que a fiscalização traz para a classe. E veja as infrações a que estão
sujeitos os profissionais da Contabilidade

A

fiscalização prima em
orientar os profissionais,
contribuindo assim, com
a valorização profissional.
É através dela que o Conselho
Regional de Contabilidade de Santa
Catarina (CRCSC) atua para proteger
a sociedade e a própria classe da ação
de leigos e de pessoas não habilitadas.
De acordo com o vice-presidente
de Fiscalização Ética e Disciplina
do CRCSC, José Mateus Hoffmann,
o
Conselho
tem
autoridade
administrativa para julgar, tanto no
aspecto disciplinar quanto no ético,
todos os Profissionais da Contabilidade
que entram em confronto com as
normas pertinentes. “Da mesma forma,
cabe ao CRC representar as autoridades
competentes sobre fatos que não sejam
da sua alçada de decisão.”
A fiscalização é exercida por
intermédio de fiscais contratados para
essa finalidade e por profissionais que
integram o Sistema CFC/CRCs.
Quem é fiscalizado?
Hoffmann explica que a fiscalização
do CRCSC alcança todos os
Profissionais da Contabilidade. Estende
sua abrangência aos não habilitados que
porventura desenvolvam atividades
contábeis em Santa Catarina.
Estão sujeitos aos procedimentos
fiscalizatórios os profissionais que
atuam em organizações contábeis;

empresas não contábeis; auditorias;
perícias e órgãos públicos.
E não é apenas a falta de registro
que é alvo da fiscalização. Mesmo que
o profissional esteja em dia com o
Conselho, é fundamental que ele siga
as Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBCs), o Código de Ética e demais
normas contábeis vigentes.
Entre as infrações éticas que o
Profissional da Contabilidade pode
cometer no exercício profissional estão:
• Retenção abusiva, danificação ou
extravio de livros ou documentos
contábeis,
comprovadamente
entregues aos seus cuidados.
• Inexecução de serviços contábeis
obrigatórios.
• Adulteração ou manipulação
fraudulenta na escrita ou em
documentos, com o fim de
favorecer a si mesmo ou a clientes.
• Apropriação indébita.
• Incapacidade técnica.
• Aviltamento de honorários.
• Concorrência desleal.

projeto de fiscalização eletrônica
trouxe mais agilidade e confiabilidade
em todo o processo”, observa
Hoffmann. Segundo o vice-presidente,
a utilização da tecnologia possibilitou
o aperfeiçoamento e a expansão das
atividades ligadas à fiscalização.
Fiscalização em números
Acompanhe os dados da Câmara de
Fiscalização referentes ao 1º trimestre
de 2018.
Diligências
Diligências efetuadas na capital

41

Diligências efetuadas no interior

562

Total de diligências

603

Denúncias
Denúncias abertas no período
Denúncias arquivadas no período

19
5

Notificações
Notificações emitidas no período

443

Notificações arquivadas no período

169

Fiscalização a distância

Autos de Infração lavrados

Em janeiro de 2015, as organizações
contábeis e os Profissionais da
Contabilidade
passaram
a
ser
fiscalizados
eletronicamente.
“O

Originados de Notificações
Originados de Denúncias
Total de Autos de Infração

230
17
247

FECONTESC/SINDICONTS

Uma conquista para o
Sistema Fecontesc
CFC aprova Federação como capacitadora
Profissional Continuada em Santa Catarina

No dia 4 de junho o CFC aprovou
o
enquadramento
da
Fecontesc
como capacitadora no Programa de
Educação Profissional Continuada. “É o
reconhecimento ao trabalho da Federação
e dos 23 Sindiconts na capacitação
dos profissionais da contabilidade
catarinense”, afirmou o presidente da
Fecontesc, Itelvino Schinaider.

de

Educação

O pedido de enquadramento foi
encaminhado pelo CRCSC dentro das
normas que regem a terceira revisão da
NBC PG 12, do dia 7 de dezembro, que
objetiva regulamentar o PEPC no país.
Um dos grandes destaques trazidos por
essa revisão refere-se ao item 4 da norma,
que trata da obrigatoriedade da EPC
para os preparadores das demonstrações

contábeis, ou que exerçam funções
de gerência/chefia no processo de
elaboração das demonstrações contábeis,
das entidades sem finalidade de
lucros que se enquadrem nos limites
monetários da Lei nº 11.638/2007. A
EPC é também obrigatória para todos
os profissionais da contabilidade que
estejam inscritos no Cadastro Nacional
de Auditores Independentes (CNAI) do
CFC, exercendo, ou não, a atividade de
auditoria independente, e no Cadastro
Nacional de Peritos Contábeis (CNPC).
Para Schinaider, a Fecontesc, ao lado
dos Sindiconts, tem muito a contribuir
no processo de qualificação da classe
contábil. “Temos uma grande experiência
na oferta de cursos de capacitação e
atualização”, observou.

Assembleia da Federação em Xanxerê
A cidade de Xanxerê sediou no
início de maio o encontro estadual da
Fecontesc, que contou com a presença
de lideranças contábeis e políticas da
região e representantes dos 23 sindicatos
que integram a entidade, tendo como
anfitrião o Sindicont local, presidido
pela contadora Elaine Guarnieri.
Um ponto de destaque da reunião
aconteceu quando auditores fiscais da Diretoria de Administração
Tributária da Secretaria da Fazenda (DIAT) debateram o Ato DIAT 12/2018,
que cria o grupo de trabalho para a extinção da DIME-Contribuinte. O
debate, coordenado pelo presidente da Fecontesc, Itelvino Schinaider, teve
a participação de representantes do CRCSC e dos quatro Sescons.

Responsabilidade
Social
A Fecontesc passou a integrar a
comissão organizadora do Certificado
de Responsabilidade Social e Troféu
Destaque SC da Assembleia Legislativa.
A primeira reunião aconteceu em abril,
com a presença de representantes de
onze instituições governamentais e

da sociedade civil que compõem a
comissão. Caberá a eles, em reuniões
semanais, a elaboração dos critérios e
regras para a certificação na 8ª edição
do prêmio, bem como o julgamento dos
balanços sociais inscritos no processo.
Representam a Federação dos
Contabilistas de SC (Fecontesc) o
presidente Itelvino Schinaider e a

Durante o encontro, o Projeto Social Sistema
Fecontesc/Sindiconts entregou à Associação
Beneficente Sagrado Coração de Jesus – Casa do
Idoso, de Xanxerê, produtos de limpeza e higiene
e, também, eletrodomésticos, resultado de
doações feitas por profissionais da contabilidade
de todo o Estado, que totalizaram R$ 4.000,00.
Atualmente a instituição, que vive apenas
de doações, abriga 25 idosos, conta com 21
funcionários.

diretora de Ações Sociais, Gabriele Gil
Gomes. “A premiação é um importante
incentivo para que as organizações,
tanto do segmento privado como
do terceiro setor, invistam em
práticas sustentáveis, junto aos seus
colaboradores, ao meio-ambiente,
comunidade e fornecedores”, ressaltou
Schinaider.
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NOVIDADES

Projeto Infância
Saudável 2018
Nos dias 28 e 30 de junho os profissionais da Contabilidade
puderam participar de uma tarde diferente ao lado de crianças
de diversas cidades do Estado. Isso porque nesses dias o Projeto
Infância Saudável, desenvolvido no Programa CRCSC Solidário,
realizado pelo CRCSC e Entidades Contábeis, marcou presença
em várias instituições que atendem crianças em situação de
vulnerabilidade social.
Foram doados itens de higiene, como escova de dente, creme
dental, fio dental, sabonete, shampoo, cotonete, pente/escova,
desodorante, entre outros, para entidades em Brusque, Chapecó,
Florianópolis, Palmitos, Joinville, São Miguel do Oeste e Caçador
que atendem juntas mais de 300 crianças.

Campanha do
Agasalho

Livro Contabilidade e
Finanças de A a Z

No dia 17 de maio, o Conselho
Regional
de
Contabilidade
de
Santa Catarina, representado pelo
Coordenador da Comissão de
Responsabilidade Social, Conselheiro
Valdeci Sagaz, fez a entrega das doações
de mais de 500 peças arrecadadas na
Campanha do Agasalho 2018, ao Lar
Anjo Querido, em Biguaçu, região
metropolitana de Florianópolis.

Nesta obra, de Jean Jacques Salim, a
linguagem técnica de Contabilidade e
Finanças foi reunida em inglês, seguida
de seu equivalente em português,
acompanhada
por
explicações,
definições, exemplos, acrônimos,
termos correlatos ou opostos. Na
segunda parte encontram-se os
vocábulos em português, vertidos para
o inglês.

Balanço Socioambiental
No dia 20 de junho, na Reunião Plenária
realizada na sede do CRCSC, a vice-presidente
de Registro, Raquel de Cássia Souto, fez o
lançamento do Balanço Socioambiental do
CRCSC, referente ao ano de 2017.
“Tenho orgulho em apresentar este material
e reforçar que precisamos ser incentivadores
para nossos registrados, frisando a
importância do documento e das certificações
de Responsabilidade Social”, afirmou a vicepresidente de Registro.

Balanço

Socioambiental

2017

Visão e Atitude consolidam o profissional da Contabilidade,
contribuindo para o fortalecimento da Sociedade
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Site do CRCSC é o ponto central
de informações sobre EPC
Profissionais podem consultar todas as atualizações sobre credenciamento de capacitadoras e cursos e eventos

Educação Profissional Continuada
(EPC) é a atividade que visa a manter,
atualizar e expandir os conhecimentos
e competências técnicas e éticas
dos profissionais da Contabilidade,
como características indispensáveis à
qualidade dos serviços prestados e ao
pleno atendimento das normas que
regem o exercício da profissão contábil.
A EPC é obrigatória para todos os
profissionais da Contabilidade que
exercem suas atividades no segmento
da auditoria independente, perícia e
responsáveis técnicos pela elaboração
das
Demonstrações
Contábeis,
incluindo responsáveis técnicos das
organizações que possuem em seu
objeto social a atividade de auditoria.
No site do CRCSC
A procura por informações de
EPC tem crescido sensivelmente à
medida em que novas categorias de
profissionais vão sendo incluídas no
Programa editado pelo CFC.
Dentro da aba de Educação
Profissional Continuada do site do
CRCSC, o profissional pode encontrar
diversos
cursos
credenciados,
com indicação da carga horária e

pontuação, além de documentos para
download que servem de orientação
aos profissionais. Para as empresas
que desejam ofertar cursos de EPC
na condição de Capacitadoras, o site
oferece toda a explicação técnica e
os documentos necessários para o
processo de requerimento.
Pontuação
Os profissionais devem obter
40 pontos por ano-calendário em
atividades de EPC. Os pontos são
alcançados por meio da participação
em palestras e treinamentos internos
realizados por capacitadoras.

Erccont 2018 será realizado dias 27 e 28 de agosto
A nova data para o Erccont 2018 (Encontro Regional de
Ciências Contábeis) será dias 27 e 28 de agosto, em Chapecó. O
maior evento de contabilidade para estudantes da região Oeste
conta com o apoio do CRCSC e tem como tema Desafios da
Contabilidade em Cenários de Mudança. “Traremos palestras
com profissionais de renome nacional sobre temas técnicos
e tendências da profissão. A programação e os palestrantes
foram mantidos”, afirma a coordenadora, Elaine Tomasi.

Dispensas
Os cursos de pós-graduação
ministrados por Instituições de Ensino
registradas no MEC, ficam dispensados
do prévio credenciamento na EPC.
O descumprimento
O descumprimento das disposições
da EPC constitui infração às normas
profissionais de Contabilidade e
ao Código de Ética Profissional, a
ser apurada em regular processo
administrativo. Além disso, aos
auditores independentes, que não
comprovarem a pontuação mínima,
acarreta a baixa do respectivo CNAI e
aos peritos a baixa do respectivo CNPC.

EVENTOS

Simpósio Mundial de Auditoria
é realizado no CRCSC
Tecnologia e ética profissional no setor de auditoria foram os temas mais destacados do evento

O CRCSC foi palco do 42° Simpósio
Mundial de Auditoria Contínua e
Relatórios. O evento, realizado no dia
8 de junho, contou com palestrantes
renomados do Brasil e do exterior e
reuniu cerca de 200 profissionais e
estudantes.
No simpósio foram abordados
diversos temas, como os impactos da
tecnologia em processos de auditoria
contínua, mapeamento de dados
por naves não tripuladas (drones),
blockchain, text mining (mineração de
texto) e pesquisa aplicada.
O PHD e coordenador do centro
de pesquisa da Universidade Rutgers,
nos EUA, Miklos Vasarhelyi, falou
sobre as tecnologias relacionadas
à auditoria, apresentou projetos e
apontou tendências como blockchain,
automatização e text mining.
A americana Deniz Appel Baum,
professora assistente do Departamento
de Contabilidade e Finanças da
Feliciano School of Business, abordou
o uso de naves não tripuladas (drones)

para mapear e monitorar espaços,
armazéns e até para manutenção de
pontes. Andrea Rozario, do Equador,
destacou a tendência em projetos de
automação, como o blockchain.
A brasileira Maria Helena Petterson,
membro do Public Interest Oversight
Board (PIOB), falou dos impactos da
tecnologia nos processos de auditoria
e controle interno. Já o americano
Kevin Moffitt, professor assistente da
Rutgers Business School, mostrou
a importância do text mining nos
processos de auditoria e no combate à
corrupção e fraudes.
O professor da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), dr. Luiz
Alberton, ministrou um workshop
sobre a pesquisa aplicada em auditoria.
O aluno do programa de doutorado
da UFSC, Maurício Codesso, que
fez intercâmbio na Rutgers, falou
ao público especializado sobre a
integração de dados do modelo de
auditoria contínua.
Durante o encontro, um debate sobre
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auditoria contínua em organizações
públicas reuniu os especialistas Paulo
Caetano da Silva, do Banco Central
e Unifasc, Arlindino Nogueira Neto,
da Universidade Federal da Bahia, e
Eduardo Tanaka, da Receita Federal.
O presidente do Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil
(Ibracon),
Francisco
Antonio
Maldonado Sant’anna, fez uma
palestra sobre ceticismo profissional.
Após sua apresentação, três artigos
acadêmicos relacionados ao tema
foram apresentados.
O encerramento do evento ficou por
conta de Sidnei Manoel Rodrigues,
da FIESC, que apresentou o case local
referente ao Observatório da Indústria
Catarinense.
O evento foi realizado por meio
de uma parceria institucional entre a
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), a Federação das Indústrias de
Santa Catarina (FIESC), o CRCSC e
a Universidade Rutgers, dos Estados
Unidos.

TRANSPARÊNCIA

Seminário destaca gestão
contábil em órgãos públicos
Evento em Blumenau reuniu diversas autoridades e apresentou cases de boas
práticas de gestão e educação contábil

Com o objetivo de promover a cidadania como aliada na luta contra
a corrupção e como ferramenta de igualdade mesmo além do voto foi
realizado nos dias 15 e 16 de maio o 10º Seminário Catarinense de
Transparência e Controle Social. O evento, realizado pela Educação
Fiscal do Governo do Estado de Santa Catarina, com parceria da
Prefeitura de Blumenau e do CRCSC, contou com palestras de
autoridades políticas e profissionais da área de gestão contábil em
órgãos públicos.
Durante a abertura do Seminário, o consultor de Gestão de
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, Francisco Martins,
representando o Governo catarinense, reforçou a importância do debate
entre várias instâncias da administração pública. “A transparência no
serviço e nas contas públicas é essencial pois, se de um lado a sociedade
paga os impostos, de outro lado tem direito de cobrar do setor público
a boa aplicação dos recursos”, afirmou Francisco Martins.
Também estavam presentes o prefeito de Blumenau, Mário
Hildebrandt, o delegado-adjunto da Receita Federal do Brasil, Eduardo
Benigo de Souza, e o analista legislativo da Secretaria de Transparência
do Senado Federal, Florian Madruga, além de secretários municipais,
vereadores e representantes de órgãos estaduais.
Para o presidente do CRCSC, Marcelo Seemann, “o seminário
mostrou que a busca na transparência na gestão pública é uma
realidade. E a tendência é vermos cada vez mais o escrutínio dos
contribuintes no controle dos recursos públicos”.
O evento promoveu palestras sobre educação fiscal e participação
cidadã, painéis sobre comércio eletrônico e apresentação de cases.
Entre esses, o Programa de Educação Fiscal de Blumenau, o case
‘Educação Fiscal ESAG Kids UDESC’, apresentado pelo professor
Eduardo Jara, e o case dos Escoteiros do Brasil, com o diretor da
instituição, Mark Caldeira.
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EVENTOS

3° Seminário Catarinense de Perícia
Contábil fornece pontuação para EPC

.

No dia 17 de agosto será realizado na sede do CRCSC o 3° Seminário
Catarinense de Perícia Contábil. Essa é a terceira edição do evento que
busca proporcionar qualificação e atualização aos profissionais, por meio
de palestras, painéis e discussões, apresentando técnicas e conhecimentos
acerca de perícia contábil. Visa, ainda, à troca de informações e experiências
entre os profissionais que têm interesses comuns nessa área de atuação.
O tema deste ano é “Competências e Habilidades do Perito Contábil”
e contará com a presença de profissionais renomados da Contabilidade e
do Direito apresentando painéis como os seguintes: O Perito Contábil e o
Magistrado - aspectos da relação profissional, Perícia Judicial e Extrajudicial
nos planos de previdência, Tabela Price, a Capitalização de juros e a
audiência pública do STJ, Perícias complexas no âmbito da Operação Lava
Jato: contabilidade, engenharia e informática, Gestão de Carreira! O que o
mercado espera do profissional de hoje.
O evento é válido como pontuação dentro do programa de Educação
Profissional Continuada para os peritos contábeis.

16° ECECON aborda a evolução da
Contabilidade
O 16° Encontro Catarinense dos Estudantes de Ciências
Contábeis, a ser realizado nos dias 17 e 18 de setembro, no
Centro de Cultura e Eventos da UFSC, visa a proporcionar a
troca de informações e experiências entre alunos, professores e
profissionais da área contábil. Neste ano, o tema principal será
“O Mundo Contábil em Evolução” e trará palestrantes como
Guilherme Novas Procópio de Araújo – Executivo da IBM,
Edison Garcia Junior- Conferencista da Domínio Thomson
Reuters, Gabriel Manes – Coordenador de Marketing da Conta
Azul, Marcelo Lombardo – Fundador e CEO da Omiexperience,
Eduardo Augusto Caimbro – Analista Tributário da Receita
Federal do Brasil, além de outras atrações.

PROJETO
11° Encontro Catarinense de
Coordenadores e Professores de
Ciências Contábeis
Junto com o 16° ECECON, será realizado, no dia 17 de
setembro, o 11° Encontro Catarinense de Coordenadores e
Professores de Ciências Contábeis, que pretende reunir cerca
de 150 professores do Estado, discutindo os novos referenciais
de educação e as mudanças do mercado.

IV Seminário Conhecer para
Fortalecer
A quarta edição do Seminário Conhecer para Fortalecer
será realizado no dia 4 de outubro, em Itajaí, e terá como
tema o “Terceiro Setor: da Regularização à Prestação de
Contas ”. Inscrições e programação em breve.

