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Meio ano de
dedicação pela
prossão
O ano de 2022 chegou com
muitas mudanças para o
Conselho Regional de Contabilidade e, consequentemente,
para toda a classe contábil.
Novas pessoas, novos projetos, novas ações e o desejo
de estar, continuamente,
valorizando a proﬁssão.
Esses seis meses foram
repletos de muito trabalho para
um time de conselheiros muito
consciente da grande responsabilidade assumida. Não
medimos esforços para tirar
nossas ideias do papel e
“arregaçamos as mangas”.
Saímos da capital e fomos em
busca daquilo que nos
comprometemos: unir a força
contábil catar inense pela
valorização.
Ouvir o proﬁssional da
contabilidade de todas as
regiões de nosso Estado, do
extremo oeste ao litoral, do sul
ao norte foi, para nós, um dos
pontos de par tida dessa
gestão.
O que nos orgulha é estarmos conseguindo chegar até
lá. Ouví-lo, entender a realidade de sua região e mostrar
que, embora nosso papel seja
sim o de ﬁscalizar, registrar e
estimular a educação proﬁssional continuada, podemos,
de alguma forma, atender suas outras tantas demandas
por meio dos pilares que nos
regem.
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O CRCSC Reconectando e
Valorizando Você, sem dúvidas, foi um dos projetos prioritários que desencadeamos
nos últimos meses. Mas juntamente com ele, diversos outros estão sendo desenvolvidos. Seguimos no ﬁrme propósito de que a nossa proﬁssão
precisa ser constantemente
valorizada.
Nas próximas páginas você
irá acompanhar um resumo
desse trabalho que está só
começando, feito por muitas
mãos. Pessoas que realmente
acreditam na força da contabilidade e na essencialidade
desta linda e desaﬁadora proﬁssão.
Boa leitura!
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MATÉRIA

CRCSC Reconectando
e Valorizando Você
Reconectar, estar mais próximo e valorizar o
proﬁssional da contabilidade. São esses os pilares
do projeto lançado pelo CRCSC no mês de maio:
Reconectando e Valorizando Você. Ouvir o
proﬁssional da contabilidade de todas as regiões
de nosso Estado, do extremo oeste ao litoral, do
sul ao norte, para nós sempre foi um dos pontos de
partida dessa gestão.
Até agora, mais de 20 cidades já foram visitadas
pelo projeto. Entre elas estão: Dionisio Cerqueira,
Ituporanga, Rio do Sul, Lages, Itajaí, Brusque,
Joinville, Laguna, Tubarão, Mafra, São Bento do
Sul, Blumenau, Sombrio, Criciúma, São Miguel do
Oeste, Maravilha, Itapiranga, Joaçaba e Videira.
O CRCSC Reconectando e Valorizando Você foi
um compromisso assumido ainda em campanha,

que é o de interiorizar o CRCSC para que o
Conselho esteja mais próximo dos proﬁssionais e
eles se sintam parte da entidade.
A presidente Marisa Luciana Schvabe de Morais
falou sobre a importância do projeto. “O primeiro
passo para o proﬁssional se sentir parte deste todo
é sendo ouvido e lembrado. Cada cidade tem suas
especiﬁcidades e é fundamental essa proximidade. Reconexão signiﬁca exatamente isso, que o
contador se sinta, de fato, parte do Conselho que o
representa, e nós nos propusemos a fazer isso à
altura” concluiu a presidente.
Em breve serão divulgadas as novas datas do
projeto CRCSC Reconectando e Valorizando
Você.
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Câmara Técnica Debate
CONTABILIZANDO COM RESPONSABILIDADE
Em 2016 estreava o primeiro programa da
Câmara Técnica Debate. Com apresentações,
seguidas de debates, realizados presencialmente
na sede do CRCSC e também transmitido de
maneira on-line, o programa trazia temas
relacionados, em especial, às nor mas de
contabilidade. Michele Patricia Roncalio, hoje vicepresidente Institucional e de Relacionamento com o
Proﬁssional, na época era a vice-presidente da
Câmara Técnica e foi a idealizadora do programa.
De lá para cá, passou por algumas reformulações,
sem perder a sua essência de trazer assuntos
t é c n i c o s e fa c t u a i s a o s p r o ﬁ s s i o n a i s d a
contabilidade. Rober to Aurélio Merlo, vicepresidente da Câmara Técnica, abraçou o projeto e
juntamente com os demais conselheiros e equipe,
criou o slogan “Contabilizando Com Responsabilidade”.
Atualmente, a Câmara Técnica Debate é realizada no formato on-line, reunindo proﬁssionais
gabaritados e trazendo assuntos que são de interesse da classe, sendo muitos deles solicitados
pelos próprios proﬁssionais durante os eventos.

objetivo dos debates é ser uma referência no
estado, na disseminação e aperfeiçoamento técnico
contábil, atuação proﬁssional e na interação com as
demais áreas do conhecimento.
Merlo ainda destaca que existe expressiva
participação dos proﬁssionais dos mais diversos
estados do Brasil: “Temos acessos de todos os
lugares, sempre superando nossas expectativas.
Isso demonstra que estamos fazendo de maneira
correta essa busca pelos temas e necessidades
que são identiﬁcadas pelos conselheiros,
delegados, vice-presidentes e presidente, durante
nossas viagens e plenárias. Em todos os momentos
estamos buscando essas demandas e
aproximando, por meio da Câmara Técnica Debate,
aquilo que é necessidade do proﬁssional”, destaca.
Desenvolver a cultura do estudo e debate das
nor mas contábeis aplicadas ao exercício
proﬁssional e a legislação vigente na atuação do
proﬁssional da contabilidade. Assim é contabilizar
com responsabilidade. E é dessa forma que a
Câmara Técnica Debate é referência quando o
assunto é técnico e de interesse ao proﬁssional.

Para o vice-presidente Roberto Aurélio Merlo, o

EVENTOS REALIZADOS
JANEIRO A JUNHO DE 2022

Fechamento das Demonstrações Contábeis de 2021: Você está preparado para os novos desaﬁos?

Prerrogativas do Proﬁssional da Contabilidade: Conheça as mudanças com a Resolução CFC 1.640/21
IR 2022: Quais suas dúvidas? A RFB responde!
Padronização da Classiﬁcação por Fonte ou Destinação de Recursos Portaria STN nº 710/2021
A importância da Governança e da Contabilidade na Gestão das Entidades de Classe
O eSocial e os Reﬂexos para o Produtor Rural Pessoa Física nas Questões Previdenciárias e Tributárias
Inovações Para as Contas Eleitorais de 2022: Fique Atento
Conﬁra quais as Responsabilidades do Proﬁssional da Contabilidade

Disponível no canal
do CRCSC
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Você pediu, elas voltaram!
Carteiras Prossionais Físicas
podem ser adquiridas
Depois de ﬁcarem suspensas entre os anos 2020 e 2021
devido à pandemia de Covid-19, as carteiras proﬁssionais
físicas estão de volta.
Os proﬁssionais que desejam obter o documento deverão
seguir as orientações contidas no site www.crcsc.org.br e
pagar uma taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).
O custo do documento permanece o mesmo desde 2019.
A retirada deve ser feita na data estipulada pelo respectivo
Conselho Regional de Contabilidade.
A disponibilização do documento físico obedece às disposições estabelecidas na Resolução CFC n.º 1.624,
de 20 de maio de 2021.
O CFC alerta aos contadores e técnicos em
contabilidade que a obtenção da carteira de identidade
proﬁssional não conﬁgura habilitação para o exercício
proﬁssional. Para essa ﬁnalidade, o proﬁssional deverá
obter a Certidão de Habilitação Proﬁssional, conforme
dispõe a Resolução CFC nº 1.637, de 7 de outubro de 2021.
Para o vice-presidente de Registro, Édio Silveira,utilizar a
carteira física é valorizar a proﬁssão, uma vez que a
carteira tem fé pública e é valida em todo o território
nacional. “A partir do momento que você utiliza a carteira
como identidade pessoal e proﬁssional, você está
valorizando ainda mais a sua proﬁssão”, concluiu.

Para a obtenção da carteira
física no CRCSC:
Acesse o site
www.crcsc.org.br
Clique em serviços-online
Solicitação de carteira
(2º coluna).
Preencha seus dados de
login e senha e faça o
pagamento da taxa.
Informações sobre prazo
e entrega da carteirinha,
entre contato pelo e-mail:
carteira@crcsc.org.br.
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Saiba a trajetória que Marisa Schvabe
percorreu até a presidência do CRCSC
“A força contábil unida pela valorização”. Com este slogan, iniciouse o mandato da atual presidente do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), Marisa Luciana Schvabe
de Morais. Ao todo, são quase 20 anos de dedicação à classe contábil
no sistema CFC/CRCs, com passagens no Conselho Diretor do
CRCSC e como conselheira do Conselho Federal de Contabilidade.
Na área acadêmica, Marisa atualmente é Doutoranda em
Administração pela Universidade do Vale do Itajaí, e dedica sua tese
a estudar acerca da liderança voltada para os escritórios de
contabilidade. Como docente, atua há quase 25 anos em sala de
aula, sendo 15 destes na função de coordenação. Uma
bagagem que permitiu que a presidente compreendesse o que
as futuras gerações almejam para a proﬁssão.
Juntamente ao Conselho Diretor do CRCSC, Marisa
apresentou um Plano de Gestão para o biênio 2022/2023
bastante completo, englobando os três pilares do Conselho:
ﬁscalização, registro e educação continuada. Ao todo, são
45 projetos, que visam um objetivo em comum: valorizar a
prossão contábil em Santa Catarina.

Para conhecer melhor a presidente
Marisa, sua trajetória e a perspectiva
dos próximos meses em relação ao
CRCSC, conﬁra a entrevista
disponível no site do CRCSC.

Acesse: www.crcsc.org.br
On-Line EDIÇÃO Nº 137/2022
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Fiscalização do CRCSC:

entenda como ela acontece
Os trabalhos da ﬁscalização do Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina
(CRCSC) são realizados de acordo com os
parâmetros estabelecidos pelo CFC/CRCs,
atendendo o disposto do Decreto Lei 9.295/46,
Código de Ética do Proﬁssional Contábil, Normas
Brasileiras de Contabilidade e demais leis relativas
à atuação proﬁssional.
A ﬁscalização do exercício da proﬁssão contábil
é exercida por intermédio dos ﬁscais e segue os
ditames legais necessários, a partir de um modelo a
ser seguido nacionalmente no âmbito do sistema
CFC/CRCs.
No escopo dos trabalhos temos as ﬁscalizações
de caráter reativo, demandadas pela sociedade
através de reclamações sobre o exercício da
proﬁssão ou exploração da atividade contábil, por
pessoas físicas e jurídicas, ou seja, a apuração de
denúncias, e as de caráter proativas, que são

iniciadas a partir de procedimentos ﬁscalizatórios
com a participação do proﬁssional.
As ﬁscalizações de caráter proativos são
desenvolvidas junto a organizações contábeis,
proﬁssionais liberais e organizações não contábeis
(empresas comerciais, prestadoras de serviços ou
industriais; entidades sem ﬁns lucrativos; órgãos
públicos; cooperativas, entidades desportivas,
instituições ﬁnanceiras e entidade fechada de
previdência complementar).
As atividades ﬁscalizatórias são realizadas por
meio de agendamento de Fiscalização Eletrônica,
onde o ﬁscalizado recebe o contato do
Departamento de Fiscalização, informando sobre o
início da ﬁscalização e todas as orientações quanto
ao preenchimento dos dados cadastrais e uploads
de documentos em especíﬁco, denominado
“Fiscalização Eletrônica”.

Veriﬁcações realizadas pela Fiscalização do CRCSC
No uso de suas atribuições os ﬁscais do Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, por meio de agendamentos eletrônicos de ﬁscalização, avaliam os parâmetros a
seguir:
Registro Cadastral e Proﬁssional;
Fiscalização para Proteção ao Exercício Legal – Combate ao exercício ilegal;
Escrituração Contábil;
Contrato de Prestação de Serviços;
Termos de Transferências;
Decores emitidas pelos sócios de organizações contábeis e proﬁssionais autônomos;
Ações publicitárias, em conformidade com Código de Ética;
Cumprimento da NBC PG 12 – Educação Continuada;
Análises especíﬁcas (Serviços de Auditoria e Perícia).
FIQUE POR DENTRO: Nas próximas edições trataremos
individualmente, contextualizando as normas especíﬁcas e
aplicadas aos itens avaliados pela ﬁscalização do CRCSC.
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Dando voz
para quem faz
acontecer
Desde que fez a sua estreia, o programa
Contabilidade em Pauta, comandado pela vicepresidente Institucional e de Relação com os
Proﬁssionais, Michele Patricia Roncalio, tem sido
um sucesso. Isso porque o formato de perguntas e
respostas, dá espaço para proﬁssionais da
contabilidade que atuam em diferentes áreas, com
vasta experiência e com um currículo de peso.

Contas do Estado de
Santa Catarina (TCESC).
A conversa tratou sobre
trajetória proﬁssional, a
atuação enquanto Diretor
de Contas do Estado,
família, inspiração, hobbies
e como enxerga o futuro da
proﬁssão.

O programa iniciou em junho deste ano e
recebeu, como primeira convidada, a doutora em
Controladoria e Contabilidade e Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da
Universidade Federal de Santa Catarina, Ilse
Maria Beuren, falando sobre o caminho até à
docência, os desaﬁos de ser mulher em uma
proﬁssão predominantemente masculina na época
em que se formou e o que espera do ramo contábil
nos próximos anos.

Michele Patricia Roncalio, idealizadora
do projeto, explicou que o objetivo do batepapo é conhecer a trajetória, a atuação
proﬁssional e debater temas recentes ligados
à contabilidade. A vice-presidente destacou
que o formato é uma nova forma de gerar
conhecimento. As três edições podem ser
assistidas na íntegra no canal oﬁcial do CRCSC no
Youtube.

O segundo convidado foi o técnico em contabilidade e empresário contábil, José Carlos da
Silva. A entrevista abordou o caminho proﬁssional
de José Carlos e o case de sucesso que é a sua
empresa contábil, a Orsitec Assessoria Contábil e
Empresarial.
O terceiro entrevistado foi Moisés Hoegenn,
contador, graduado em direito, pós-graduado em
estudos estratégicos em administração pública e
Diretor de Contas de Governo do Tribunal de
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Capacitação prossional e conhecimento:
os eventos que marcaram o primeiro
semestre de 2022
O Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina sempre foi uma referência quando o assunto
é eventos. Temas atuais, de interesse do proﬁssional
e palestrantes renomados fazem parte dos encontros
realizados mensalmente pela entidade.
Em 2022 não foi diferente. O CRCSC inovou ainda
mais, aprimorando e incentivando a cultura de
eventos on-line, mas também trazendo encontros
presenciais de volta ao calendár io. Assim,
proﬁssionais não apenas de Santa Catarina, mas de
todo o Brasil, participam dos eventos promovidos com
foco na capacitação e atualização constante.
Neste ano, dois importantes acontecimentos
ganharam destaque: Radar Contabilidade Pública e
Seminário Catarinense de Estudantes de Ciências
Contábeis. O primeiro, Radar Contabilidade Pública,
desenvolvido especialmente para proﬁssionais que
atuam no meio público, trouxe temas que instigaram o
debate e promoveram o conhecimento e atualização
para quem atua no setor público. O primeiro encontro
do projeto tratou sobre EFD-REINF Conceitos Gerais
e Especiﬁcidades para o Setor Público e o segundo
Radar, trouxe para pauta o Novo Ementário da
Natureza da Receita para o Exercício 2023.
Já o 2º Seminário Catarinense de Estudantes de
Ciências Contábeis também ganhou destaque no 1º
semestre do ano, trazendo uma diversidade de
palestras voltadas para o meio acadêmico e reunindo
estudantes de Ciências Contábeis de todo o Brasil. Ao
todo, foram 3 dias de evento, com temas que trataram
sobre marketing pessoal, empreendedorismo,
auditoria contábil, áreas de atuação, vida pessoal e
proﬁssional e o futuro da proﬁssão contábil. Além
disso, o seminário oportunizou a apresentação de
trabalhos cientíﬁcos.

Para o vice-presidente de Desenvolvimento
Proﬁssional, Dreone Mendes, eventos como esses
contribuem para a pontuação daqueles proﬁssionais
que precisam cumprir o Programa de Educação
Proﬁssional Continuada (PEPC). Contudo, mesmo
aqueles que não precisam cumprir o programa são
beneﬁciados pela gama de assuntos tratados. “A
variedade de temas e eventos auxiliam no dia a dia e
contribuem para uma contabilidade cada vez melhor”,
destaca o vice-presidente.
Dreone também ressalta os excelentes números do
primeiro semestre, apontando que mesmo as
palestras sendo realizadas no formato on-line nos
seis primeiros meses, quando ainda havia restrições
maiores em virtude da pandemia, os números foram
satisfatórios. Conﬁra na tabela abaixo:

O segundo semestre está sendo ainda mais
diversiﬁcado, trazendo uma gama de assuntos que
fazem parte do calendário de eventos até o ﬁnal do
ano. Alguns deles já foram realizados, como
Workshops e Seminários. Outros ainda estão em
andamento, como é o caso do Mês do Contador, que
conta com uma programação especial e está levando
conhecimento e informação para quem quer estar
sempre à frente quando o assunto é
CONTABILIDADE.

INSCREVA-SE!
Inscreva-se no canal oﬁcial do CRCSC,
ative o sininho e receba a notiﬁcação
de todos os eventos.
On-Line EDIÇÃO Nº 137/2022
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E V E N TO S

CONTADOR

ESSENCIAL PARA
TODAS AS ORGANIZAÇÕES

22 de setembro | Dia do Contador

A força contábil unida
pela valorização.

Realização:
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CRCSC VOLUNTÁRIO

projeto

!
E
P
I
C
I
PART
14/10
QUE TAL FAZER UMA BOA AÇÃO
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE ENTIDADES BENEFICENTES?

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), por meio do
programa CRCSC Voluntário, realizará o Projeto Infância Saudável no dia 14 de outubro de
2022, em diversas cidades do estado.
O projeto desenvolve junto às crianças e adolescentes a conscientização da higiene pessoal e
estimula comportamentos favoráveis à saúde. Na oportunidade, serão distribuídos kits de higiene pessoal
e outros materiais solicitados pela instituição.
O evento tem por objetivo mobilizar e unir esforços para que possamos fazer a diferença na sociedade
catarinense por meio do Projeto Infância Saudável.
Acreditamos que, com a sua ajuda, podemos demonstrar que o proﬁssional da contabilidade também
apoia causas sociais e é, acima de tudo, solidário.
Contamos com seu apoio neste projeto. Faça a sua doação em um dos postos de coleta e contribua para
um mundo melhor!

Clique aqui e conﬁra os locais de entrega.
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REDES SOCIAIS

Acompanhe o CRCSC
nas Redes Sociais
YouTube.com/eventoscrcsc

@crcscoﬁcial
crcsantacatarina

company/crcsc

@crcscoﬁcial

A força contábil unida
pela valorização.
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