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E D I T O R I A L

Desafios e vontade
de realizar
Olá, nesta que é a primeira edição do ano da nossa revista
e neste meu primeiro editorial como presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), vou resumir
um pouco dos primeiros três meses da nova gestão.
Assumi o comando do CRCSC no dia 7 de janeiro com muitos
desafios pela frente, o que nos encoraja ainda mais a trabalhar em
prol da classe contábil. Considero que uma das maiores missões
este ano é receber aqui, no Estado de Santa Catarina, o maior
evento da contabilidade do país: o 21º Congresso Brasileiro de
Contabilidade (CBC). Esperamos seis mil pessoas no evento, de
todos os cantos desse país. Este é apenas um dos desafios que nos
move e, em tempos de coronavírus, avalio que não será tarefa fácil.
Mas tenho certeza de que vamos superar esta fase e fazer, juntos
ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), um belo evento.
Nesta edição, produzida no mês em que discutimos todas
as questões que envolvem as mulheres, iremos mostrar a força
e a representatividade das profissionais da contabilidade. Elas
representam 42,7% dos profissionais registrados no CRCSC.
Também será abordado o que nos desafia daqui até o final
de abril. Uma matéria especial mostra o que mudou este ano na
declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física e como tem
sido a evolução do Fundo da Criança e Adolescente (FIA) no Estado.
Como profissionais da contabilidade, é nosso papel incentivar essa
contribuição por parte dos nossos clientes; assim, mudaremos o
futuro de crianças e adolescentes.
Para finalizar, agradeço a todos que confiaram em mim para
presidir a nossa instituição e me coloco à disposição de todos os
nossos registrados para que possamos juntos conectar as pessoas
e fortalecer a profissão.
Boa leitura a todos!

Rúbia Albers Magalhães
Presidente do CRCSC

“Assumi o comando
do CRCSC no dia
7 de janeiro com
muitos desafios pela
frente, o que nos
encoraja ainda mais
a trabalhar em prol
da classe contábil.”
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Ótimas conexões, foco
no fortalecimento

Rúbia foi eleita por
unanimidade para
presidir o CRCSC na
gestão 2020/2021.
Ela é a primeira
mulher a exercer o
cargo de presidente
na instituição, que
tem mais de 21 mil
profissionais

A solenidade de posse dos conselheiros eleitos para o mandato 2020/2023 e para o mandato complementar 2020/2021,
e da diretoria eleita para o biênio 2020/2021 foi realizada no
dia 29 de janeiro, no auditório do CRCSC, em Florianópolis. Participaram mais de 300 convidados, entre autoridades políticas,
lideranças locais e representantes da classe contábil.
A leitura do termo de posse da contadora Rúbia Albers Magalhães foi realizada pelo contador Ilário Bruch, detentor do
registro mais antigo dentre os conselheiros remanescentes do
CRCSC. Rúbia realizou o juramento prometendo desempenhar
da melhor maneira possível a nobre função e promover sempre
o desenvolvimento da classe contábil. Na solenidade, os novos
conselheiros efetivos e suplentes tomaram posse para mandato
complementar, assim como os integrantes do novo Conselho
Diretor do CRCSC, Gestão 2020/2021. Todos receberam os
certificados de posse das mãos da nova presidente.
O contador Marcello Alexandre Seeman, que foi presidente
por dois mandatos consecutivos, reforçou que o maior valor a
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nortear as gestões do CRCSC é a transparência. A contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Associação Interamericana
de Contabilidade, da Academia Brasileira de
Ciências Contábeis e detentora da Medalha
Mérito Contábil João Lyra, afirmou que Rúbia
é uma entusiasta, líder e que se preparou para
assumir o maior cargo do CRCSC.

“Conectando Pessoas. Fortalecendo a Profissão”, e salientou que o grande propósito de
sua gestão é conectar-se com o profissional
da contabilidade de forma inovadora e transparente, fortalecendo a profissão, orientando
e fiscalizando de forma educativa e valorizando o exercício profissional.

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro,
parabenizou a gestão anterior e enfatizou que
a instituição é motivo de orgulho para todos os
catarinenses. O contador Luiz Felipe Ferreira,
controlador geral do Estado de Santa Catarina,
frisou as cinco palavras que devem nortear a
nova gestão: família, integridade, trabalho, fé
e amigos.

ELEIÇÃO OCORREU DURANTE A
PRIMEIRA PLENÁRIA DO ANO

CONECTANDO PESSOAS.
FORTALECENDO A PROFISSÃO!
Durante seu discurso, Rúbia Albers Magalhães apresentou o slogan da nova gestão:

Rúbia foi eleita por unanimidade para presidir o CRCSC na gestão 2020/2021. Ela é a
primeira mulher a exercer o cargo de presidente na instituição, que tem mais de 21 mil
profissionais registrados. A escolha foi realizada pelos 21 conselheiros titulares na Reunião
Plenária Extraordinária, dia 7 de janeiro.
No ano passado, Rúbia liderou a chapa 1,
que obteve 81,78% dos votos, o que equivale
a 11.884 dos votos válidos. Na gestão anterior,
a contadora exerceu o cargo de vice-presiden-
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te de Administração e Finanças e foi a única a
apresentar a composição da chapa para liderar
o Conselho.

TRAJETÓRIA
A nova presidente é graduada em Ciências
Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em Planejamento Tributário e em Controle de Entidades
do Terceiro Setor e mestre em Contabilidade
pela UFSC. Empresária contábil há 30 anos,
também atuou como professora na Sociedade Educacional de Santa Catarina (Sociesc), na
unidade de Florianópolis. Iniciou sua trajetória
no CRCSC como conselheira em 2006 e atuou
como vice-presidente de Registro. De janeiro
de 2016 a dezembro de 2019, foi vice-presidente de Administração e Finanças do CRCSC.
Rúbia Albers Magalhães

CONHEÇA OS VICE-PRESIDENTES
O CRCSC conta com sete vice-presidentes, que, alinhados com a presidente da
instituição, ficam responsáveis pela administração do Conselho.
CONTROLE INTERNO

TÉCNICA

O vice-presidente de Controle Interno é o
contador Adriano de Souza Pereira, que desde
2010 é conselheiro do CRCSC. Para Adriano
o foco do controle interno
nessa gestão será “fortalecer os mecanismos de governança
pública, com destaque para a gestão
de riscos das áreas
do Conselho”.

Quem assumiu a vice-presidência Técnica
foi o contador Roberto Aurélio Merlo, que é
conselheiro desde 2014. “A vice-presidência
irá contemplar as regiões das oito Delegacias
Regionais implantando grupos de
estudos de normas contábeis, executando a
análise de audiências
públicas, além de realização de 10 edições
da Câmara Técnica Debate, com temas atuais
e de interesse da Classe”,
pontua Merlo.

Adriano de Souza Pereira

Roberto Aurélio Merlo
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INSTITUCIONAL E DE RELAÇÃO
COM OS PROFISSIONAIS
O contador Marcello Alexandre Seemann
é o vice-presidente Institucional e de Relação
com os Profissionais. Ele exerceu o cargo de
presidente do Conselho
nos últimos quatro
anos. “Manteremos
o foco para que o
profissional da contabilidade esteja
cada vez mais perto
do CRCSC”, afirma.

G E S T Ã O

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A contadora Raquel de Cássia Souza Souto
assumiu a vice-presidência de Administração
e Finanças, ela é conselheira desde 2006. “Em
relação às metas, queremos
aproximar mais o Conselho dos profissionais,
mantendo sempre o
objeto principal da
entidade que é defender a classe e a
valorização da profissão
contábil”, pontua Raquel.

Raquel de Cássia Souza Souto

Marcello Alexandre Seemann

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA

O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional é o contador José Mateus Hoffmann,
que é conselheiro há dez anos no CRCSC.
“Vamos investir na capacitação, principalmente
por meio da Educação a Distância.
As ações serão focadas
em atividades que
visem o aperfeiçoamento dos profissionais da contabilidade
registrados no Conselho para melhorar
as práticas no exercício da profissão”, afirma.

O contador Ranieri Angioletti é conselheiro
do CRCSC desde 2016 e assumiu a vice-presidência de Fiscalização nesta gestão. “Nossa meta é integrar a Câmara de Fiscalização,
Ética e Disciplina no Programa de
Governança, para cumprir
as políticas institucionais
estabelecidas pela Presidência do CRCSC e
pelo CFC. Vamos
intensificar a fiscalização para proteger o
exercício legal da profissão”, explica.
Ranieri Angioletti

José Mateus Hoffmann

REGISTRO
O contador Hermiliano de Oliveira assumiu a vicepresidência de Registro e é conselheiro do CRCSC
desde 2014. “Queremos melhorar o relacionamento
com o profissional e nos aproximar dos novos contadores, tudo isso por meio de eventos, projetos e ações
efetivas no dia a dia, junto com os conselheiros e, principalmente com colaboradores da casa”, pontua.
Hermiliano de Oliveira

Revista CRCSC | OnLine
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Profissionais da
contabilidade sofrem os
impactos da Covid-19

Antônio César Costa Duarte, Rúbia Albers Magalhães, Saulo Figueiredo Pereira e Douglas Barbosa Lucas na Receita Federal

Com a chegada a Santa Catarina da pandemia do novo coronavírus (causador da doença
conhecida como Covid-19), a rotina de trabalho
dos profissionais da contabilidade mudou rapidamente, porém, os prazos e obrigações legais
permaneceram os mesmos. Com o estado em
situação de emergência e com a forte recomendação para que todos permaneçam em suas casas, os escritórios de contabilidade tiveram que
fechar, e o home office foi a solução adotada
pela maioria dos profissionais.
Já no dia 13 de março, a presidente do CRCSC,
contadora Rúbia Albers Magalhães, tomou as pri-
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meiras providências na entidade para colaborar na
campanha para evitar o contágio. Foram suspensas todas as reuniões e eventos presenciais.

ALERTA, PORTARIA E REUNIÃO
Com os alertas das autoridades sobre o perigo de aglomerações ou trabalho em lugares
fechados, no dia 16 de março foi publicada a
Portaria CRCSC Nº 058/2020, que instituiu e
regulamentou o teletrabalho. Como forma de
prevenção, o Conselho realizou uma campanha educativa interna sobre a Covid-19.

P A N D E M I A

Depois de organizar o fluxo
de trabalho interno, visando
manter o atendimento ao profissional da contabilidade mesmo a distância, a presidente
começou imediatamente uma
ação estratégica para ampliação dos prazos fiscais.

Diante da epidemia e da
urgência em atender ao
apelo dos profissionais da
contabilidade, foi feita
reunião emergencial com
representantes da Receita
Federal para solicitar
prorrogação de
Diante da epidemia e da urgência em atender ao apelo dos
prazos fiscais.
profissionais da contabilidade de
todo o estado, Rúbia se reuniu em caráter emergencial, no dia 18 de março, com representantes
da Receita Federal. Ela solicitou a prorrogação de
prazos fiscais, entre eles dos prazos de entrega
das declarações do Imposto de Renda (Pessoa
Física 2020); prorrogação dos prazos de entrega
das obrigações acessórias; ampliação do parcelamento dos tributos e impostos; e anistia das multas e redução das alíquotas de impostos.
Participaram da reunião o delegado e o delegado adjunto da Receita Federal, Saulo Figueiredo
Pereira e Douglas Barbosa Lucas, e o diretor institucional do CRCSC, Antônio César Costa Duarte.
Já no dia 19 de março, o Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) solicitou à Secretaria da
Receita Federal a prorrogação ou até a suspensão dos prazos para cumprimento das obrigações tributárias.
No dia 20 de março, representantes do
CRCSC/CFC entraram em contato com a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina para pleitear a prorrogação do prazo de
pagamento do ICMS, entre outros pedidos. No
dia 25 de março foram reforçados os mesmos
pedidos à secretaria e também assinada nota
de repúdio juntamente com as entidades contábeis endereçada à Caixa Econômica Federal,
referente ao Sefip.
Por fim, no dia 26 de março, foi solicitado à
Fecam (Federação Catarinense de Municípios) a
prorrogação dos prazos de pagamento dos tributos municipais.

VÍDEO DE
ESCLARECIMENTO

Para levar essas e outras informações aos mais de 21 mil profissionais registrados no CRCSC,
a presidente do Conselho gravou
um vídeo de esclarecimentos.
Rúbia pontuou que os profissionais da contabilidade contribuíram sempre para o crescimento das empresas, da nossa terra e da nossa
gente. E que diante da grave crise causada pela
pandemia, o CRCSC e o CFC pediram medidas
protetivas junto às autoridades competentes
para garantir os empregos e o funcionamento
minimamente saudável das empresas.
A presidente também esclareceu que o teletrabalho não é a realidade dos escritórios de
contabilidade hoje, daí a dificuldade de cumprir os prazos. “Temos a obrigação de fazer as
folhas de pagamento das empresas. Pedimos
ajuda de todas as entidades empresariais e deputados estaduais para levar os nossos pleitos
ao governo do estado. Não podemos pagar
multas, olhem com sensibilidade para nossa
classe, temos grande responsabilidade, não
podemos ficar inertes, a luta dos profissionais
da contabilidade não é só nossa, mas de todos”, afirmou.
O apelo do CRCSC foi pela prorrogação dos
prazos de pagamentos e obrigações acessórias. Além da reunião com a Receita Federal, o
mesmo pedido foi feito ao Fisco Estadual de
medida similar ao da Receita. “Se não houver
aumento dos prazos, inevitavelmente os profissionais da contabilidade terão que trabalhar
colocando em risco a sua saúde e as de outros”,
finalizou Rúbia.

SAIBA MAIS

Na página exclusiva do CRCSC
sobre a Covid-19:
www.crcsc.org.br/pagina/view/34
Revista CRCSC | OnLine
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https://youtu.be/9Y0alGHtF_M

https://youtu.be/295z548_FhM
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Lugar de mulher é na
contabilidade
Elas ocupam cada vez mais espaço
dentro do ramo contábil e alcançam
lugar de destaque junto à classe.
Atualmente, dez mulheres presidem
Conselhos de Contabilidade no país,
e a Associação Interamericana de
Contabilidade, pela primeira vez,
é presidida por uma mulher. Para
alcançar a equidade de gênero, os
Conselhos têm buscado ocupar
metade das cadeiras pelo sexo
feminino. Em Santa Catarina, 42,7%
dos profissionais registrados no
CRCSC são mulheres.

Aqui em Santa Catarina temos
“a nossa Ellis Lacey”, a técnica
em contabilidade Ondina Silveira
Ballista, que iniciou sua vida
profissional em 1950, como
funcionária pública em Chapecó.
Em 1953 foi nomeada contadorachefe do município.
Em 1971 passou a responder
pela Chefia do Departamento
de Contabilidade da Câmara de
Vereadores, onde ficou até se
Ondina Silveira Ballista
aposentar. Ondina recebeu a
Placa de Cidadã Honorária de Chapecó, em
Dados do Conselho Federal de Contabilidade 1998, oferecida pela Câmara de Vereadores.
mostram que no Brasil, em 1950, somente 4,3% Sua trajetória foi reconhecida no ano passado
da classe era composta por mulheres. Situação pelo CRCSC com o Prêmio Destaque da
semelhante à de outros países na mesma época e Contabilidade.
que foi até retratada no filme Brooklyn, de 2016.
É a história de Ellis Lacey, uma mulher jovem da
Irlanda, que na década de 1950 mudou-se para
os Estados Unidos e, depois de conquistar um
bolsa de estudos, entrou na faculdade sendo a
única mulher da classe.

Assim como Ondina, tantas outras mulheres
têm histórias de superação. Por isso, no mês de
março o Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina fez uma campanha nas
suas redes sociais para mostrar a força das
empreendedoras do setor.

COMISSÃO MULHER CRCSC
Assim como o CFC tem uma Comissão Nacional da Mulher, o CRCSC
também tem a sua, que é coordenada pela contadora Marlise Alves Silva
Teixeira. A Comissão Mulher CRCSC tem como objetivo realizar ações
que elevem os propósitos da mulher profissional da contabilidade, além
de fomentar o empreendedorismo feminino em Santa Catarina.
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Prazo do IR foi
estendido até 30/06
A Declaração de Imposto de Renda, que teve
início em 2 de março, se estenderá até 30 de
junho, sendo que o prazo anterior à medida
do Governo Federal era 30 de abril. A medida veio junto a um pacote de ações da equipe
econômica para lidar com a pandemia do novo
coronavírus. A alteração é somente na data de
entrega, as mudanças na declaração deste ano
foram anunciadas bem antes da pandemia e estão elencadas a seguir.
O programa para o envio do informe de rendimentos está disponível para download desde
20 de fevereiro. Uma das principais alterações
é o fim da dedução de até R$ 1.251 para quem
contratou empregados domésticos em 2019.
O Ministério da Economia prevê que a arrecadação aumentará em cerca de R$ 700 milhões
com essa medida.
Outra mudança para este ano é a obrigatoriedade de informar o CPF de todos os dependentes de qualquer idade. Anteriormente, essa
exigência se limitava a dependentes a partir de
12 anos de idade. Para dependentes que ainda
não contam com o CPF, o documento deve ser
solicitado junto à Caixa, Banco do Brasil ou Correios. Nascidos a partir de 2017 têm o número
do CPF na certidão de nascimento.
Dessa vez serão cinco lotes de restituição, e
não sete, como nos anos anteriores. O calendário de pagamento da restituição será antecipado. A primeira etapa será paga em maio, e
os demais lotes serão nos meses de junho, julho, agosto e setembro. São obrigados a prestar
contas quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Deve prestar contas também o contribuinte com receita bruta superior a
R$ 142.798,50 oriunda de atividade rural.

A obrigatoriedade se estende a quem teve
rendimentos não tributáveis, como dividendos
de empresas e retornos de fundos imobiliários,
acima de R$ 40 mil.
O contribuinte que optar pela declaração
completa pode deduzir até R$ 2.275,08 com
dependentes e até R$ 3.561,50 com despesas
com educação, valores iguais aos do ano passado. Os gastos com saúde permanecem sem
limite definido.
A declaração simplificada tem direito a uma
dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, com limite de R$ 16.754,34. O contribuinte poderá destinar parte do seu imposto ao
Fundo da Criança e do Adolescente e ao Fundo
do Idoso. A dedução pode ser de até 3% e é realizada na própria declaração. (confira matéria na
página 15). A Receita prevê o recebimento de 32
milhões de declarações neste ano.
Revista CRCSC | OnLine
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D E C L A R A Ç Ã O

CONTRATE UM CONTADOR
Como são muitas as informações que devem
constar na declaração, um simples erro de digitação pode causar transtornos. Para evitá-los,
o ideal é contratar um contador. “Muita gente
acaba declarando da forma errada. Quanto mais
fonte de renda e mais dados, mais complexa é a
prestação, por isso, recomendamos a contratação de um profissional da contabilidade”, aconselha a presidente do CRCSC, contadora Rúbia
Albers Magalhães.
Na declaração é preciso informar toda a renda obtida em 2019. A Receita aceita a dedução
de despesas com escolas de ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação ou técnico.
Não vale incluir na declaração cursos extracurriculares ou livres, nem curso pré-vestibular
ou para concurso. As despesas com educação
podem ser abatidas do IR somente até o valor anual de R$ 3.561,50 por pessoa. Não são
aceitas as despesas com material escolar, uniformes, transporte ou alimentação.
Informe também as despesas com plano de
saúde e salário dos empregados. É preciso decla-

14

1a Edição de 2020

rar a compra e a venda de imóveis e veículos com
os valores das transações. Pensões, auxílios concedidos do INSS e qualquer transação financeira
registrada no nome do contribuinte precisam ser
notificadas. Operações de compra ou venda de
ações e/ou ainda de renda variável têm que ser
declaradas junto com a documentação, incluindo
a operação mensal de impostos e as DARFs.
Fique atento aos pagamentos e recebimento
de pensão alimentícia. Herança recebida precisa ser declarada, assim como contratação de
empréstimo e pagamento de consórcios. Todas estas operações devem ser documentadas
e declaradas à Receita Federal. Investimentos
em Tesouro Direto, fundos de investimentos e
planos de previdência privada também devem
constar na declaração.

APÓS DECLARAR
Guarde os recibos dos dados enviados, pois
a Receita pode fazer revisão e análise das informações em caso de incompatibilidade, valores diferentes ou qualquer outro problema.
No caso de cair na malha fina, é preciso ter
disponível tal documentação.

I M P O ES LT EO I Ç
DÕ
E E RSE N D A

Doações
ao FIA

cia no uso dos recursos fazem com que muita
gente acabe não contribuindo. O CRCSC faz
uma série de ações para divulgar o FIA, principalmente focadas nos profissionais de contabilidade, para que orientem os seus clientes
a contribuir. “É muito simples incluir isso na
declaração, basta preencher alguns campos, e
a doação é feita automaticamente. Queremos
tanto mudar a sociedade, essa é uma oportunidade de transformar o destino de crianças e
adolescentes”, avalia Tadeu Vieira.

QUEM PODE CONTRIBUIR
O Fundo da Criança e do Adolescente (FIA) é o
resultado da maior parte da arrecadação feita por
meio de doação do contribuinte no ato da declaração do imposto de renda. Um estudo feito pela
Confederação Nacional dos Municípios (CNM),
com o uso de dados da Receita Federal e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, mostrou os números da arrecadação por
meio do fundo. No ano passado, 185 municípios
catarinenses receberam o FIA e foram realizadas
5.514 doações, totalizando R$ 4,7 milhões. Santa
Catarina tem 266 municípios aptos a receber recursos, segundo o contador Tadeu Pedro Vieira.

Somente pessoas físicas que fazem a declaração no modelo completo podem contribuir com
o fundo e abater até 3% do imposto devido. No
caso de pessoa jurídica, regime lucro real, até 1%.

FUNDO DO IDOSO
Ano passado, a Lei n. 13.797/2019, que
passa a valer para declaração deste ano, autorizou pessoas físicas a fazerem doações para
o fundo do idoso. As contribuições poderão
ser deduzidas até o percentual de 3% aplicado
sobre o imposto de renda devido, que irá funcionar de forma semelhante ao FIA.

O número é satisfatório perante aos de outros estados, mas ainda pode melhorar. “Alguns municípios não atualizam os dados do
cadastro no sistema com regularidade. Aconselhamos que verifiquem os dados e os códigos de atividades registradas nos municípios,
isso deve ser feito anualmente”, alerta Vieira.
O Estado também conta com bons exemplos
de cidades aptas a receber o FIA e que fazem
isso com transparência, como Florianópolis,
Jaraguá do Sul e Criciúma, entre outras.
Quanto às doações, o contador considera
que o montante pode aumentar. Segundo ele, a
falta de conhecimento e a falta de transparên-

Contador Tadeu Pedro Vieira
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P R A Z O

E S T E N D I D O

Prorrogado o vencimento
da anuidade
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
prorrogou o prazo de vencimento da anuidade
para o dia 31 de julho. A decisão foi tomada em
virtudade da declaração da Organização Mundial
de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, de
pandemia de Covid-19. O CFC considerou a
restrição ao exercício de diversas atividades
empresariais e profissionais, que impacta na
capacidade financeira e econômica das pessoas.
A decisão foi divulgada por meio da Resolução CFC n. 1.587/2020, que prorroga o prazo
para pagamento das anuidades do exercício de
2020 e demais débitos objetos de parcelamento
em vigor.
O CFC é responsável por regulamentar e
por definir valores e formas de pagamento da
anuidade da classe contábil, aplicando as regras

a todos os Conselhos Regionais do Brasil, não
distinguindo entre os estados. Quem pagou
antecipado até 28 de fevereiro obteve desconto
para parcela única.
Os valores das Anuidades devidas, com
vencimento em 31 de março, são:
• de R$ 562,00 para os contadores
• de R$ 503,00 para os técnicos em contabilidade
No caso das organizações contábeis:
• R$ 279,00 para Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli) e para
Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)
• R$ 562,00 para sociedades com 2 sócios
• R$ 844,00 para sociedades com 3 sócios
• R$ 1.128,00 para sociedades com 4 sócios
• R$ 1.410,00 para sociedades com mais
de de 4 sócios

Para imprimir a guia do parcelamento da anuidade de 2020, confira aqui: http://cadastro2.
crcsc.org.br:8080/spw/ConsultaCadastral/TelaLogin.aspx
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A R T I G O
Contador da Fazenda Estadual do
governo de Santa Catarina e está à
disposição do Governo do Estado do
Rio Grande do Norte. É membro do
Grupo Assessor da Área Pública do
Conselho Federal de Contabilidade

Por Flávio
George Rocha

A contabilidade pública em
tempos de coronavírus
O início de ano para profissionais da contabilidade pública é
sempre bem agitado. Elaboração dos relatórios fiscais exigidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), elaboração das demonstrações contábeis, incluindo suas notas explicativas, matriz
de saldos contábeis, declaração de contas anuais. Enfim, nunca é
um período monótono.

Nós, profissionais da
contabilidade pública,
vamos ter que dar
o maior nível de
transparência possível
a esses fatos novos da
gestão pública.

Em 2020, o nosso início de ano veio acompanhado de um fator
novo, que atingiu em cheio a saúde e a economia mundial, a pandemia do novo coronavírus. E o que isso está impactando nos trabalhos
dos profissionais da contabilidade pública? Simplesmente em tudo!
O Congresso Nacional está trabalhando em ritmo acelerado para
dar condições ao Poder Executivo de combater os efeitos devastadores dessa pandemia. A PEC do orçamento de guerra, que cria um
regime extraordinário fiscal; o auxílio financeiro a estados e municípios para compensar perdas no repasse do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, ou simplesmente Plano
Mansueto, são apenas alguns exemplos de leis que precisam ser
acompanhadas de perto por profissionais da contabilidade pública,
pois seremos demandados a estudar o impacto dessas leis no orçamento e no patrimônio do ente da Federação.
Na parte da despesa, estamos vivendo o estado de calamidade pública, que permite a abertura de créditos adicionais do
tipo extraordinário sem a indicação de fonte de recursos. Permite também processos mais céleres de contratação de serviços e
aquisição de produtos, que precisam ser reconhecidas de forma
íntegra e tempestiva pelos processos orçamentário, financeiro e
patrimonial.
Revista CRCSC | OnLine
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A R T I G O
Junta-se a isso tudo a necessiNós, profissionais da contabiliUma coisa é
dade de acompanhar as mudandade pública, vamos ter que dar
certa, em 2020
ças que vêm ocorrendo na cono maior nível de transparência
o
home
office
do
tabilidade pública, decorrentes
possível, sempre considerando a
do processo de convergência das profissional contábil essência sobre a forma da transanormas internacionais de contado setor público ção, a esses fatos novos da gesbilidade (International Public Sectão pública. O acompanhamento
está
sendo
muito
tor Accounting Standards - IPSAS).
orçamentário, financeiro e patriNesse sentido, atualmente estão mais office do que monial de todos os fatos relacioabertas audiências públicas, com
home, com muita nados a essa pandemia fará com
prazo até 27 de junho de 2020,
que, ao final do processo, tenhaleitura, muito
sobre a NBC TSP 27 - Arrendamos o real impacto no patrimônio
estudo e muita
mentos, NBC TSP 28 - Informado ente público, permitindo assim
ções por Segmento, NBC TSP 29
responsabilidade que a gestão tenha meios para
- Divulgação de Informação Fiuma recuperação mais rápida dos
social.
nanceira do Setor Governo Geral
efeitos negativos desse período.
e NBC TSP 30 - Benefícios Sociais. As audiên- Essa será a nossa grande contribuição à sociecias públicas estão disponíveis no sítio do Con- dade brasileira em tempos de coronavírus.
selho Federal de Contabilidade (CFC) e podem
Uma coisa é certa, em 2020 o home office do
ser acessadas aqui: https://cfc.org.br/tecnica/ profissional contábil do setor público está sendo
audiencia-publica/. A participação do profis- muito mais office do que home, com muita leitusional da contabilidade nessas audiências é de ra, muito estudo e muita responsabilidade social.
suma importância.
E se puder, fique em casa!
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A C O N T E C E U

EXAME DE
SUFICIÊNCIA ADIADO

RELATÓRIO DE GESTÃO

100%

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Sistema CFC/
CRCs suspendeu o Exame de Suficiência. A nova data para
realização das provas será oportunamente informada aos
examinandos e interessados, bem como as demais informações pertinentes ao exame, por meio dos endereços

Foi publicado em janeiro relatório da gestão do contador Marcello Alexandre Seemann, que esteve durante
dois mandatos à frente do CRCSC. Ao longo dos quatro
anos (2016 a 2019), Seemann priorizou a transparência
dos atos e das contas.
https://bit.ly/CRCSC_RelatorioGestao

eletrônicos www.consulplan.net e www.cfc.org.br

DOAÇÃO DE LIVROS

A biblioteca do CRCSC recebeu como doação duas novas
publicações: Justiça tributária: um novo roteiro e Os métodos alternativos de resolução de conflitos tributários, ambas com a organização de Francisco Nicolau Domingos.
As publicações estão disponíveis para consulta no acervo
da Biblioteca do CRCSC.

CANCELADOS EXAMES DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA
AUDITORES E PERITOS
No dia 30/03, o CFC cancelou os Exames de Qualificação Técnica de Auditoria e de Perícia, previstos para
serem realizados de 25/05 a 27/05. A medida segue a
Portaria do CFC n.º 103, de 20/03, que institui ações
de combate e prevenção ao contágio do coronavírus. A
medida ainda prevê mediante solicitação do candidato,
o ressarcimento do valor pago. Os candidatos que não
apresentarem pedido de restituição do valor pago pela
inscrição estarão, automaticamente, inscritos na próxima edição do Exame, prevista para setembro próximo.
Em caso de dúvida o candidato pode enviar email para:
eqt@cfc.org.br

Revista CRCSC | OnLine
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A G E N D A

Conheça os cursos EAD
INSCRIÇÕES gratuitos para profissionais
ATÉ 30/06
registrados no CRCSC
O CRCSC estimula a formação contínua dos profissionais da contabilidade por meio de cursos EAD. Estudar em casa, no
conforto do lar, passou a ser mais rotineiro ainda dentro do quadro de pandemia que estamos vivendo. Por meio de uma
plataforma on-line, são disponibilizados vários conteúdos, muitos deles com apenas quatro horas de duração, mas que
agregam muito valor ao currículo e ainda geram pontuação para a Educação Profissional Continuada (EPC). Para fazer os
cursos, basta estar registado no CRCSC. Inscreva-se agora de forma gratuita, escolha o seu tema preferido nos links abaixo
e bons estudos.

ABORDAGENS SOBRE CUSTOS
E SUA APLICABILIDADE
ATIVO IMOBILIZADO - DEPRECIAÇÃO
E NOTAS EXPLICATIVAS
ATIVO IMOBILIZADO - DEFINIÇÕES
E COMPONENTES DO CUSTO DE
UM ATIVO IMOBILIZADO
BLOCKCHAIN REVOLUTION

PERÍCIA CONTÁBIL - PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO E CADASTROS
PERÍCIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA ASPECTOS GERAIS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

CÁLCULOS, GESTÃO DE
CUSTOS, CASOS PRÁTICOS

RECEITA DE CONTRATO COM
CLIENTE - NBC TG 47

A CONTABILIDADE PARA
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- NBC TG 1000 (R1)

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
DE ATIVOS - NBC TG 01 (R4)

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
E SEUS CRUZAMENTOS DE DADOS
CONTÁBEIS E FISCAIS
ESTOQUES - NBC TG 16 (R2)
ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
20

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL (LEASING) - NBCTG 06
(R3) E IFRS 16

1a Edição de 2020

TERCEIRO SETOR: ASPECTOS
CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIOS
TRATAMENTO CONTÁBIL E FISCAL
EM PLATAFORMAS DIGITAIS
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO APLICAÇÃO PRÁTICA ENVOLVENDO
A NBC TG 32 (R4) - IAS 12 - CPC 32

FE EL CE OI Ç
NÕ
T E S C

BENEFÍCIO AO LAR
SAGRADA FAMÍLIA

INTEGRAÇÃO, SOLIDARIEDADE
E RECONHECIMENTO

Antes da Assembleia, os sindicatos filiados à Fecontesc
arrecadaram recursos no valor de R$ 4 mil para serem entregues ao Lar Sagrada Família, de Brusque, que atende
crianças carentes e com a integridade física ameaçada no
próprio ambiente familiar.

A diretoria da Fecontesc e os presidentes de Sindiconts
estiveram reunidos em Brusque no dia 14 de fevereiro
para a primeira assembleia geral deste ano. Pela ma-

HOMENAGEM AOS
CONTADORES

nhã, os integrantes da federação souberam mais sobre
o Programa de Educação Continuada, além de debaterem a Universidade Corporativa e a Certificação Digital,
sendo a Fecontesc um agente de registro em parcerias
em todo o Estado. Os trabalhos foram coordenados
pelo presidente da Fecontesc, Itelvino Schinaider, que
destacou a atuação da entidade e os Sindiconts na divulgação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Balneário Camboriú, em novembro.
À tarde houve palestra do especialista em tecnologia
Luiz Ricardo Fiera, da Auditus, e foram apresentadas
informações sobre os Jogos dos Contabilistas Brasileiros (Jocobras 2020), que ocorrerão em Recife (PE), no
segundo semestre. O controlador geral do estado de

A Fecontesc aproveitou a presença das autoridades e

Santa Catarina Luiz Felipe Ferreira, e a vice-presiden-

das lideranças para homenagear os contadores reconhe-

te de Administração e Finanças do CRCSC, Raquel de

cidos pelos balanços socioambientais produzidos e os

Cássia Souza Souto, prestigiaram a Assembleia.

escritórios de contabilidade DJAZIL Ltda. (de Rio do Sul)
e MM Assessoria (de Florianópolis), que foram certificados na 9ª edição do Troféu de Responsabilidade Social
– destaque SC, na Assembleia Legislativa. A presidente
da Comissão Mista, Ana Carolina Rocha, representante
da Fecomércio, prestigiou o evento. A Fecontesc integra
a comissão com a representação do presidente Itelvino
Schinaider e da diretora de Ações Sociais Gabriele Gil
Gomes. Confira a lista completa das organizações certificadas em www.fecontesc.org.br.
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Acompanhe
o CRCSC nas
redes sociais!

TWITTER.COM/CRCSCOFICIAL
WWW.INSTAGRAM.COM/CRCSCOFICIAL/
YOUTUBE.COM/EVENTOSCRCSC
WWW.FACEBOOK.COM/CRCSANTACATARINA/
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CRCSC/
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