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MANUAL DE PROCEDIMENTOS
PARA O TERCEIRO SETOR
O Manual será lançado na sede do
Conselho Regional de Contabilidade
de São Paulo, no dia 21 de julho; e durante o
evento Quintas do Saber, no dia 20 de agosto,
na sede do CFC, em Brasília (DF). PÁGINA 4

CONCURSO QUER RESGATAR A
MEMÓRIA DA CONTABILIDADE
O projeto tem como objetivo resgatar a
memória da Contabilidade e sua evolução nos estados e provocar nos profissionais e estudantes a reflexão sobre a importância e a valorização da profissão. PÁGINA 11

Ministro da Previdência
Social faz palestra no CFC
Fator previdenciário e sustentabilidade do sistema da Previdência foram temas discutidos no
Quintas do Saber, realizado pela Abracicon, com apoio do Conselho Federal Contabilidade. PÁGINA 7
César Tadeu/CFC

Da esquerda para a direita: o acadêmico da Abracicon, Nelson Machado; o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas;
e a presidente da Abracicon e controladora-geral do Estado de Alagoas, Maria Clara Cavalcante Bugarim

Bloco K do Sped: Registro
de Controle da Produção
e Estoque gera polêmica
PÁGINA 12

Novos acadêmicos tomam
posse na Abracicon
PÁGINA 6

Site do 20º CBC já está no ar
O site do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade já
está no ar. O evento acontecerá em setembro de 2016,
no Centro de Eventos do Ceará. O site informa sobre
o valor das inscrições, que já podem ser efetuadas,
e como submeter os trabalhos científicos e técnicos
para o Comitê Científico, entre outras informações.
Ao todo, serão oito mil vagas, sendo que serão disponibilizadas mil vagas para estudantes de graduação em Ciências Contábeis e mil vagas para acompanhantes. As inscrições
estão previstas para encerrar no dia 21 de julho de 2016 ou até o preenchimento de todas as vagas destinadas para o evento. PÁGINA 5
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cada dois meses, o Conselho Federal
de Contabilidade tem aberto o seu
auditório para receber grande número de profissionais que se interessam pelos
temas atuais, inteligentes e relevantes apresentados pelo Projeto Quintas do Saber.
Realizado pela Academia Brasileira
de Ciências Contábeis (Abracicon), com o
apoio inconteste do CFC, este projeto tem
se constituído como um dos mais prolíferos destinados à classe contábil, pois abre
portas para o aperfeiçoamento e a valorização profissional.
Nesse sentido, tivemos a honra de receber em nossa Casa, em 18 de junho, na mais recente edição do Quintas do Saber, o nobre ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo
Gabas. Colega de profissão, o ministro Gabas esteve no CFC exatamente no dia em que o
Governo federal editou a Medida Provisória, que estabelece novas regras para a aposentadoria, trazendo-nos informações “quentes” sobre o novo texto.
O evento também foi marcado pela honrosa posse do mais novo acadêmico da Abracicon, o contador Dorgival Benjoino da Silva, que, ao longo de sua carreira, vem prestando
grandes serviços à classe contábil.
O caro leitor também poderá acompanhar nas páginas seguintes outras matérias que
dizem respeito às importantes iniciativas que o CFC vem fazendo com relação ao aperfeiçoamento de seus profissionais. É imprescindível “pensar grande” com relação aos assuntos de interesse da classe, e um exemplo disso são as frequentes discussões em torno
da implantação do Bloco K, do Sistema Público de Escrituração Digital, o Sped – tema de
alta relevância, que está sendo debatido em reuniões realizadas no CFC por uma comissão técnica de altíssimo nível.
Esta edição traz ainda a contribuição do CFC na audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a Lei de Incentivo ao Esporte.
Para terminar, não posso me furtar de falar da grande honra que tenho de participar
de algumas reuniões Plenárias dos CRCs. Nessas ocasiões, tenho a oportunidade de abraçar, pessoalmente e “in loco”, os muitos colegas de profissão e, simbolicamente, os profissionais da contabilidade de todo o País, atitude que sempre farei com muito gosto. No
mês de junho, foi a vez de estar perto dos colegas – e quase conterrâneos – piauienses,
que me receberam com muito apreço e deferência.
Boa leitura!
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>> EDUCAÇÃO CONTINUADA

CFC convida coordenadores a
conhecer a Biblioteca digital
Usuários podem ter acesso, por meio da base de dados, a mais de quatro mil itens bibliográficos,
muitos deles publicados por periódicos especializados, como a RBC e a REPeC
Por Fabrício Santos – Comunicação CFC

COORDENADORES DOS CURSOS de Ciências Contábeis receberam, recentemente, por meio de ofício do CFC, informações sobre a modernização da Biblioteca
do Conselho Federal de Contabilidade, localizada na sede da entidade, em Brasília
(DF). Segundo o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do
CFC, Zulmir Ivânio Breda, “é importante
que profissionais e coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis tenham acesso
ao nosso acervo, hoje considerado um dos
mais importantes por abrigar a História da
Contabilidade brasileira”, avisa Zulmir.
Por meio da base de dados da Biblioteca do CFC (http://www.portalcfc.org.br/biblioteca), os usuários podem ter acesso, na
íntegra, a mais de quatro mil itens bibliográficos, muitos deles publicados por periódicos especializados, como a Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), a Revista
de Educação e Pesquisa em Contabilidade
(REPeC), a Revista Pensar Contábil, a Abracicon Saber, revistas de Instituições de Ensino Superior, entre outras.
Considerada uma das maiores do Sistema CFC/CRCs, a Biblioteca do CFC foi
inaugurada em 16 de novembro de 1973,

Robson Cesco/CFC

>> PARA SABER MAIS
Considerada uma biblioteca híbrida, a
Biblioteca do CFC conta com um acervo de
16.500 itens bibliográficos, uma coleção
completa das revistas de Contabilidade
do Sistema CFC/CRCs, além de periódicos
internacionais. No escopo de suas atividades,
é possível visualizar o conteúdo digital
para pesquisa na base de dados; realizar
levantamento bibliográfico; fornecer cópias
eletrônicas, entre outros serviços.

Biblioteca do CFC conta com um acervo
de 16.500 itens bibliográficos

pelo então presidente Ivo Malhães de Oliveira, e conta com obras que enfocam, específica ou correlativamente, assuntos afetos à área contábil.
A Biblioteca é regulamentada pela Portaria CFC n.º 73/2009, tendo como finalidades promover o suporte informacional à
classe contábil e aos estudantes de Ciências

Contábeis, armazenar e fornecer subsídios
doutrinários e jurisprudência necessários
ao estudo e à compreensão da doutrina e
da aplicação da Contabilidade.
Recentemente, a Biblioteca foi reformulada e modernizada com a intenção de
facilitar o acesso do usuário ao seu acervo, agregando dinamismo, interatividade e
multidimensionalidade do serviço e da informação, com elevado grau de confiabilidade e rapidez. Para o vice-presidente Zulmir Breda, “a modernização permitirá, ao
público em geral, o acesso remoto ao nosso
acervo, via internet, principalmente com a
aquisição do software de gestão, que tornará possível, ao público em geral, o acesso digital de forma gratuita”.

Programa EPC: prorrogado prazo para justificativa
sobre cumprimento de pontuação mínima
O Conselho Federal de Contabilidade
informa que foi prorrogado o prazo, até o
dia 31 de julho, para que os auditores inscritos no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes (CNAI) do CFC que não tenham cumprido a pontuação mínima do
Programa de Educação Profissional Continuada (EPC), durante o exercício de 2014,
apresentem suas justificativas. O Edital n.º

1, publicado pelo CFC no Diário Oficial da
União (DOU), no dia 22 de maio, estabelecia como data limite o dia 30 de junho.
As justificativas deverão ser encaminhadas diretamente ao Conselho Federal de
Contabilidade, no endereço SAS, Quadra 5,
Bloco J, Brasília-DF, CEP 70070-920 – aos
cuidados da Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional; ou enviadas ao e-mail

epc@cfc.org.br. Depois de encerrado o prazo, no dia 31 de julho, caso não tenha ocorrido a manifestação do interessado, ou se a
justificativa não venha a ser acolhida pela
Comissão do Programa de Educação Profissional Continuada (EPC), será procedida a
baixa da inscrição no Cadastro Nacional de
Auditores Independentes (CNAI). (Maristela Girotto)
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>> TERCEIRO SETOR

>> LANÇAMENTO
César Tadeu/CFC

Manual de
Procedimentos
para o Terceiro
Setor
Por Fabrício Santos – Comunicação CFC

Da esq. para a dir.: o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho; a assessora
especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, Laís Lopes; e o presidente da
Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal, José Antonio de França

Secretaria-Geral da
Presidência da República
e CFC estudam parceria
No encontro, discutiu-se acordo para capacitar profissionais da
contabilidade sobre novas normas de parcerias voluntárias
Por Juliana Oliveira – RP1 Comunicação

O PRESIDENTE DO CONSELHO Federal de
Contabilidade, José Martonio Alves Coelho,
recebeu, no dia 19 de junho, na sede do Conselho, a assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, Laís Lopes.
Ela pediu apoio do CFC para capacitar profissionais da contabilidade acerca das novas
normas de parcerias voluntárias entre entes
públicos e a sociedade civil.
A Lei do Regime Único das Parcerias Voluntárias entra em vigor no dia 27 de julho e
dita normas para os trabalhos em conjunto
envolvendo União, estados, municípios, empresas públicas, fundações, empresas prestadoras de serviço público e organizações da
sociedade civil.
O presidente do CFC colocou a entidade
à disposição e ressaltou o longo trabalho já
executado pelo Conselho no assessoramento de outros órgãos a fim de conferir a transparência necessária à aplicação dos recursos
públicos. “Já participamos de outras iniciati-

vas com vistas à melhor prestação de contas
dos recursos públicos. Estamos trabalhando
para colocar os Observatórios Sociais funcionando. E em breve, publicaremos um livro
sobre prestação de contas. Já realizamos, a
pedido de Zilda Arns, a capacitação de entidades do Terceiro Setor para que soubessem
quais são os documentos necessários para
realizar a prestação”, declarou Martonio.
Também participou da reunião, o presidente da Academia de Ciências Contábeis do
DF, José Antonio de França. José Martonio
o indicou como interlocutor entre a Secretaria-Geral da Presidência e o CFC para este assunto. França disse que vem acompanhando
o trabalho da Secretaria-Geral para dar transparência aos gastos públicos, e que o CFC só
estará cumprindo seu papel colaborando com
a demanda aprestada por Laís Lopes.
Já nas próximas semanas deve ocorrer
uma reunião de trabalho para que todas as
demandas da Secretaria-Geral sejam apresentadas e, a partir daí, seja criado um plano de trabalho.

Idealizado pelo CFC, Fundação Brasileira de Contabilidade e Associação de
Procuradores e Promotores de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social (Profis), o Manual de Procedimentos
para o Terceiro Setor – Aspectos de Gestão e de Contabilidade para Entidades de
Interesse Social chega à sua terceira edição com a finalidade de cooperar com as
entidades do Terceiro Setor no sentido
de dar mais transparência às suas prestações de contas e registros contábeis.
O Manual terá dois lançamentos: na
sede do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, no dia 21 de julho; e
durante o evento Quintas do Saber, patrocinado pela Abracicon, no dia 20 de
agosto, na sede do CFC, em Brasília (DF).
Dividido em 11 capítulos, o Manual
traz temas importante, como detalhamento do Regime Tributário e as formas
de reconhecimento, os conceitos básicos
do Sistema de Controle Interno e os trabalhos de auditoria das demonstrações
contábeis. No capítulo Plano de Contas,
é apresentada a estrutura de alocação ou
de endereços de contas a serem utilizadas por entidade econômica, para onde
são direcionados os fluxos dos registros.
O tema Auditoria é discutido no Capítulo 7. O leitor irá compreender melhor a necessidade da contratação da
auditoria independente, a visão geral
do processo de auditoria independente
sobre as demonstrações contábeis e os
relatórios emitidos pelos auditores independentes.
O grupo de Estudo, instituído pelo
CFC, é composto por José Antonio de
França, Álvaro Pereira de Andrade, Severino Vicente da Silva, Marcelo Roberto
Monello, Lúcia Regina Faleiro Carvalho,
Paulo Dias Martins, Leonardo de Freitas
Mol, Aldeir de Lima Campelo, José Eduardo Sabo Paes e Airton Grazzioli –, com
a colaboração da Câmara Técnica do CFC.

Jornal do CFC | junho/julho de 2015 |

www.portalcfc.org.br/jornal

5

>> CONGRESSO BRASILEIRO

20º CBC: o site está no ar
Pelo site, o internauta já pode se inscrever e saber como submeter trabalhos científicos e
técnicos ao Comitê Científico, além de ter acesso a outras informações sobre o evento
Reprodução

Por Fabrício Santos – Comunicação CFC

O SITE DO CONGRESSO Brasileiro de Contabilidade (CBC) já está no ar. O evento
acontecerá em setembro de 2016, no Centro de Eventos do Ceará. De fácil acesso, o
site permite ao internauta conhecer o valor
das inscrições, que já podem ser efetuadas,
e como submeter os trabalhos científicos e
técnicos ao Comitê Científico, entre outros.
As inscrições podem ser efetuadas em
até 10 vezes nos cartões de crédito (todas
as bandeiras) ou por nota de empenho. Ao
todo, serão oito mil vagas, sendo que serão
disponibilizadas mil vagas para estudantes
de graduação em Ciências Contábeis e mil
vagas para acompanhantes. As inscrições
serão encerradas no dia 21 de julho de 2016
ou até o preenchimento de todas as vagas
destinadas ao evento.
No que diz respeito aos trabalhos científicos e técnicos, foi criado um hot site
(http://cbc.cfc.org.br/comitecientifico) para
que o internauta possa conhecer as áreas
temáticas, as normas de submissão, como
se dará o processo de avaliação, a programação para apresentação dos trabalhos, entre
outros itens. Para o coordenador do Comitê Científico, Valcemiro Nossa, o site “busca
orientar de forma clara e didática como se
dará o processo de avaliação”.

Reprodução
da homepage
do 20º CBC.
Acesse
cbc.cfc.org.br
e se inscreva

As áreas temáticas escolhidas são: Auditoria e Perícia, Contabilidade e Governança Corporativa, Contabilidade Financeira,
Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor, Contabilidade Socioambiental e
Sustentabilidade, Contabilidade Tributária,
Controladoria, Educação e Pesquisa Social
em Contabilidade e temas livres.
Os interessados em enviar os trabalhos
já podem se preparar: a abertura para a recepção dos trabalhos começa no dia 16 de
novembro de 2015, com encerramento previsto para o dia 30/3/2016.
Sob o lema “Contabilidade: Transparência para o Controle Social”, o Congresso con-

tará com uma programação técnica composta por grandes nomes da Contabilidade e de
outras áreas do conhecimento, que irão ministrar temas de interesse geral.
De acordo com a organização do evento,
este será o maior e mais completo congresso
já realizado para os profissionais da contabilidade. Espera-se um público de 8 mil congressistas. Segundo a coordenadora do Comitê
Gestor do CBC e presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalcante Bugarim, “nesta 20ª edição iremos
abordar, nas palestras técnicas, temas que refletem a evolução da Contabilidade no Brasil
e no mundo”, avalia Maria Clara.

>> TRANSPARÊNCIA

CFC envia Relatório de Gestão para o TCU
Por Fabrício Santos – Comunicação CFC

O Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) enviou, no dia 27 de maio, o Relatório de Gestão, exercício 2014, para o Tribunal de Contas da União (TCU). Os relatórios
de gestão dos conselhos de profissões regulamentadas são elaborados para atender à Instrução Normativa do TCU n.º 63, de 1º de setembro de 2010, que “Estabelece normas de
organização e de apresentação dos relatórios
de gestão e das peças complementares que

constituirão os processos de contas da administração pública federal, para julgamento do
Tribunal de Contas da União, nos termos do
art. 7º da Lei n.º 8.443, de 1992”.
O documento foi validado e homologado
pelo Plenário do CFC, na reunião realizada
no dia 15 de maio.
No Relatório, constam, entre outros assuntos, o Planejamento e Resultados Alcançados, a Programação e Execução Orçamentária, o Atendimento de Demandas de
Órgãos de Controle.

Para a vice-presidente de Controle Interno do CFC, Lucilene Florêncio, o relatório do
CFC “está comprometido com a transparência e qualidade exigidas na instrumentalização do controle social”.
O documento está disponível no site do
CFC – www.cfc.org.br e clique em Portal da
Transparência (na parte inferior do site).
Dentro do Portal da Transparência e Acesso
à Informação, clicar em Demonstrações Contábeis e Prestações de Contas, selecionando
“Relatórios de Gestão” e o ano de 2014.
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>> ACADEMIA

Abracicon empossa
Dorgival Benjoino da Silva
Novo acadêmico prestou relevantes serviços ao Sistema CFC/CRCs
César Tadeu/CFC

Por Fabrício Santos – Comunicação CFC

A ACADEMIA BRASILEIRA de Ciências
Contábeis (Abracicon) deu posse, no dia
18 de junho, ao contador Dorgival Benjoino da Silva, que se tornou ocupante da Cátedra 25, cujo patrono é o contador Genival
Ferreira da Silva (PE).
A cerimônia contou com a presença de
conselheiros, ex-conselheiros, ex-presidentes do CFC, integrantes da Fundação
Brasileira de Contabilidade, presidentes e
conselheiros dos Conselhos Regionais de
Contabilidade, Acadêmicos da Abracicon,
presidentes das Academias Regionais de
Contabilidade, profissionais da contabilidade e, entre outros, amigos do acadêmico.
A presidente da Abracicon e controladora-geral do Estado de Alagoas, Maria
Clara Cavalcante Bugarim, relembrou, em
seu discurso, a época em que assumiu a
Presidência do CFC: “Tive em você um porto seguro para liderar o Conselho Federal”.
Maria Clara revelou, ainda, o desejo do ho-

Dorgival Benjoino da Silva e a presidente da Abracicon, Maria Clara Cavalcante Bugarim

menageado em receber a posse na sede do
CFC, afirmando que “é aqui, no Conselho
Federal, que representa e sintetiza a força
da classe brasileira, que o nosso ilustre acadêmico dedicou tantos anos da sua vida e
quis ser empossado”.
Compuseram a mesa de honra os aca-

dêmicos José Martonio Alves Coelho, presidente do CFC; Maria Clara Cavalcante
Bugarim, presidente da Abracicon; Jucileide Ferreira Leitão, presidente da Academia
Norte-Rio-Grandense de Contabilidade; e
Adeíldo Osorio de Oliveira, presidente da
Academia Baiana de Ciências Contábeis.

Academia realiza posse também em São Paulo
Em solenidade realizada na noite do dia
25 de junho, na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo,
a Abracicon e a Academia Paulista de Contabilidade (APC) empossaram novos membros.
A cerimônia também marcou a inauguração do Auditório Professor José Joaquim Boarin, respeitado profissional da área contábil
e colaborador do Conselho Federal (CFC) e do
Conselho Regional de Contabilidade de São
Paulo (CRCSP), que morreu em 2013. Participaram do ato de inauguração o professor
Manuel Nunes Pinto, superintendente-geral
da Fecap, representando Shigeaki Ueki, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado;
Umbelina da Silva Boarin, representando a
família do professor José Joaquim Boarin;

Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente
da Abracicon; e Irineu De Mula, presidente
da Academia Paulista de Contabilidade.
Os quatro novos membros da Abracicon
foram eleitos em assembleia geral, realizada
no dia 4 de dezembro de 2014, na sede da
Academia Brasileira de Ciências Contábeis,
em Brasília (DF).
A presidente da Abracicon, Maria Clara
Bugarim, afirmou que a Academia está fazendo sua parte, no âmbito nacional, incentivando e promovendo as iniciativas voltadas para fortalecer as academias regionais,
enquanto procura marcar presença nos fóruns internacionais. “Entendemos que o caminho mais confiável, seguro e legítimo para
agregar valor à Profissão Contábil passa pela
incorporação de saber científico e tecnológi-

co aos serviços prestados”, acrescentou.
Os acadêmicos que tomaram posse são:
• Doutor Eliseu Martins, do Estado de São
Paulo, que passou a ocupar a cátedra de
número 53, cujo patrono é o acadêmico
Hugo Rocha Braga (RJ).
• Doutor Sérgio de Iudícibus, também do
Estado de São Paulo, ocupando a cátedra
59, que tem como patrono o acadêmico
Luiz Fernando Mussolini (SP).
• Doutor Aridelmo Teixeira, do Espírito
Santo, que passou a ocupar a cátedra 68,
do patrono Olivio Koliver (RS).
• Mestre Joaquim Osório Liberalquino
Ferreira, do Estado do Pernambuco,
ocupando a cátedra 43, cujo patrono é
o acadêmico Arthur Nardon Filho (RS).
(Maristela Girotto)
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>> QUINTAS DO SABER

Ministro da Previdência
Social faz palestra no CFC
César Tadeu/CFC

Fator previdenciário e a
sustentabilidade do sistema
foram temas do evento
Por Juliana Oliveira – RP1 Comunicação

NO DIA EM QUE O GOVERNO federal editou Medida Provisória (MP), estabelecendo
novas regras para a aposentadoria – 18 de
junho –, o ministro da Previdência Social, o
contador Carlos Eduardo Gabas, foi recebido pelo presidente do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), José Martonio Alves
Coelho. Ele participou do projeto Quintas
do Saber, realizado pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), em
parceria com o CFC e com a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), no auditório do Conselho.
A presidente da Abracicon e controladora-geral de Alagoas, Maria Clara Cavalcante
Bugarim, agradeceu a participação do ministro e ressaltou a importância do projeto
Quintas do Saber.“Esse projeto é de extrema
importância para todos nós da classe contábil que permite recebermos autoridades,
aqui, na Casa do Profissional da Contabilidade, para discutir temas relevantes para a profissão contábil e para a sociedade”, afirmou.
O ministro foi convidado para falar sobre terceirização, mas aceitou a proposta
feita pelo mediador do debate, o professor da Escola de Economia de São Paulo
(FGV), ex-ministro da Previdência Social e
acadêmico da Abracicon, Nelson Machado,
e falou sobre Previdência e as novas regras
para aposentadoria.
A MP 676, editada no dia 18 de junho,
apresenta uma regra alternativa à fórmula
85/95, aprovada pelo Congresso Nacional e
vetada pela presidente Dilma Rousseff. Por
essa fórmula, o trabalhador pode se aposentar quando a soma da idade e o tempo de
contribuição completar 85 anos para as mulheres e 95 anos para os homens. A MP, que
já está em vigor, impõe progressividade ao
cálculo. Até 2017,a soma continua a mesma,

Da esq. a para a dir.: o acadêmico da Abracicon Nelson Machado, o ministro da Previdência
Social Carlos Eduardo Gabas e a presidente da Abracicon Maria Clara Cavalcante Bugarim

Previdência é um
pacto entre as gerações, e
nós, responsáveis por esta
política, não podemos cuidar
só do agora. Temos que
garantir a sustentabilidade
deste modelo, que é de
repartição”
Carlos Eduardo Gabas
ministro da Previdência Social

85 anos para mulheres e 95 para homens.
Entre 2017 e 2019, será acrescido um ano
à soma, passando a ser 86/96. A partir daí,
anualmente será aumentado um ano à conta
até que, em 2020, a fórmula atinja 90/100.
“Hoje a previdência urbana arrecada mais
do que paga, mas temos que ser responsáveis com as contas para que a carreta não
capote lá na frente”, disse Gabas.
Segundo o ministro, o Brasil passa,
hoje, por uma transição demográfica já vivida por outros países, e a experiência deles mostra que é preciso garantir sustentabilidade ao sistema previdenciário. “O

>> QUINTAS DO SABER
O projeto Quintas do Saber é uma parceria
da Abracicon, CFC e da FBC e tem o objetivo
de promover a discussão de temas relevantes
para a sociedade , em especial, para os
profissionais da contabilidade.

que vimos na Europa foi que ela se preparou tardiamente para o envelhecimento da
população e a redução da natalidade; daí,
quando a crise chegou, vários países que
tinham as melhores seguridades sociais do
mundo tiveram que cortar drasticamente
os benefícios, como a Itália, que cortou em
40% as aposentadorias”, contou.
Gabas ressaltou que a política da Previdência é de longuíssimo prazo e é necessário
tomar todas as medidas que garantam benefícios às futuras gerações. “Previdência é um
pacto entre as gerações, e nós, responsáveis
por esta política, não podemos cuidar só do
agora. Temos que garantir a sustentabilidade deste modelo, que é de repartição”.
O ministro se colocou à disposição para
voltar ao CFC e agradeceu a oportunidade de falar para colegas. “Na juventude eu
queria ser engenheiro, mas a vida quis que
eu fosse profissional da contabilidade. Saí
ganhando”, revelou.
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>> COMEMORAÇÃO

>> AUDIÊNCIA PÚBLICA
César Tadeu/CFC

CFC discute Lei
de Incentivo
ao Esporte
na Câmara
Por Juliana Oliveira – RP1 Comunicação

Da esq. para a dir.: representante do Sebrae; Nelson Zafra, vice-presidente de
Registro; Luiz Fernando Nóbrega, vice-presidente de Fiscalização; Aécio Prado, vicepresidente de Desenvolvimento Operacional; ministro da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa, Guilherme Afif Domingos; e Joaquim Bezerra Filho, coordenador-adjunto de
Desenvolvimento Institucional do CFC

Cinco milhões de MEIs:
CFC participa de evento
Presidente da República sugere alteração para que MEIs e
micros e pequenas empresas contratem Jovens Aprendizes
Por Juliana Oliveira – RP1 Comunicação

O CONSELHO FEDERAL de Contabilidade
(CFC) participou, no dia 17 de junho, da comemoração da marca de 5 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs). Durante a solenidade, no Palácio do Planalto, a
presidente Dilma Rousseff sinalizou que vai
se empenhar para alterar o limite de faturamento para enquadramento das empresas
no Simples Nacional.
“A presidente indicou ser favorável ao aumento do teto de faturamento para enquadramento no Simples, hoje fixado em 3,6 milhões anuais. Com isso, as diversas faixas de
tributação também serão ajustadas, o que é
bom. A medida depende do Congresso, mas
a sinalização é positiva”, afirmou o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do
CFC, Luiz Fernando Nóbrega. Além de Nóbrega, também representaram o CFC na cerimônia o vice-presidente de Desenvolvimento Operacional, Aécio Prado Dantas Júnior;
o vice-presidente de Registro, Nelson Zafra;
e o conselheiro e coordenador-adjunto de
Desenvolvimento Institucional, Joaquim
de Alencar Bezerra Filho.
O MEI foi criado em julho de 2009 com
o objetivo de formalizar trabalhadores au-

tônomos. Várias modificações na legislação
foram necessárias para que o registro fosse
acessível e a tributação adequada à realidade
dos profissionais. Com a contribuição, hoje
fixada em R$50, o trabalhador passa a ter
direito à aposentadoria, salário-maternidade e auxílio doença. A cada hora, 97 microempreendedores individuais são registrados. A presidente Dilma Rousseff afirmou
que o programa é um sucesso e deve ser
exemplo para outros países em desenvolvimento. “O MEI é adequado para países com
as dimensões e desafios semelhantes aos do
Brasil porque cria mecanismos necessários
de inclusão social”, afirmou.
Durante a cerimônia, a presidente disse,
também, que é necessário rever as alíquotas de enquadramento no Simples Nacional
com objetivo de aumentar a arrecadação
ampliando a base de contribuição. A presidente Dilma Rousseff pediu empenho de
seus ministros para que o programa Pronatec Jovem Aprendiz possa ser apresentado
em um mês. Entre as providências, a presidente destacou que é preciso que MEIs e Micro e Pequenas Empresas possam contratar
jovens aprendizes. Com a atual legislação,
apenas empresas de médio e grande porte
podem contratar essa mão de obra.

No dia 30 de junho, aconteceu uma
audiência pública na Câmara dos Deputados, para discutir as implicações contábeis da Lei de Incentivo ao Esporte
(LIE). Durante o evento, o representante do CFC, conselheiro Antonio Miguel
Fernandes, falou sobre a importância
do esporte para a consolidação da cidadania e destacou o papel do profissional
da contabilidade na tarefa de facilitador
destas ações. “Ao informar os empresários sobre a importância de patrocinar o
esporte e a cultura, o profissional da contabilidade está escrevendo seu papel na
sociedade”, disse.
A audiência foi requerida pelo deputado federal Evandro Roman e, além
do conselheiro Antonio Miguel, também participou a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
(CRCPR), Lucélia Lecheta. O deputado
Roman, que é técnico em contabilidade,
lembrou que há um mito disseminado
entre os profissionais da contabilidade
de que as empresas incentivadoras passam por mais fiscalização.
O CFC executou, em 2014, juntamente com a Abracicon, o Projeto Bate-Bola Contábil, cujo objetivo foi incentivar a correta prestação de contas nos
clubes esportivos. Um dos frutos deste
projeto é o livro homônimo, produzido
pela Abracicon em parceria com o CFC.
A LIE perderá sua eficácia em dezembro de 2015 e o deputado Evandro Roman já apresentou projeto para prorrogar
o prazo. O conselheiro do CFC e a presidente do CRCPR sugeriram que os limites da destinação ao incentivo ao esporte voltem a ser de 4% do imposto devido
pela pessoa jurídica, como constava originalmente na lei e foi vetado. Eles propuseram ainda que o Fundo da Infância
e do Adolescente tenha seu patamar de
financiamento elevado para 4%, como a
cultura. Hoje a lei prevê apenas 1%.
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>> SISTEMA CFC/CRCs
Divulgação CRCPI

Entre os homenageados, José Martonio Alves Coelho (sétimo da esq. para a dir.), à esquerda do presidente do CRCPI, Elias Caddah

Presidente do CFC participa
de Plenária do CRCPI
A solenidade comemorou a 800ª Sessão Plenária do CRCPI e contou com várias homenagens
Por Maristela Girotto – Comunicação CFC
Com informações de Thaís Loiola – Comunicação CRCPI

O CONSELHO REGIONAL de Contabilidade do Piauí (CRCPI) realizou, no dia 30
de junho, a sua reunião Plenária de número 800, que contou com a participação do
presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), José Martonio Alves Coelho.
A solenidade comemorativa à 800ª Sessão Plenária do CRCPI contou com momentos de homenagens e teve a presença do
presidente do CRCPI, Elias Caddah, de vice-presidentes, conselheiros, ex-presidentes,
líderes de entidades, deputados estaduais,
vereadores, funcionários do Regional, convidados e do controlador-geral do Estado,
Darcy Siqueira, além do presidente do CFC.
Durante a solenidade, José Martonio Alves Coelho foi comunicado de que há a pro-

posição, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, apresentada pelo deputado Joel
Rodrigues, para a outorga do Título de Cidadão do Piauí, e também há a proposição, por
parte do vereador José Ferreira, na Câmara
Municipal de Teresina, para a outorga do Título de Cidadão de Teresina.
O presidente do CFC afirmou, durante
a Plenária, que, atualmente, a classe contábil é extremamente respeitada, possuindo
uma grande visibilidade social, e está inserida nas principais discussões políticas do
País. “Hoje temos um cenário em que diariamente somos procurados por ministros,
além de senadores, deputados e líderes de
entidades, interessados em incluir a contabilidade nas discussões nacionais. Isso é
fruto do reconhecimento da importância da
nossa categoria. E aqui no Piauí não é diferente: ressalto e parabenizo o excelente tra-

balho feito pelo presidente Elias Caddah”,
disse Martonio Coelho.
O presidente do CRCPI destacou que a
classe contábil está mais fortalecida no estado, que grandes parcerias têm sido firmadas e
que o contador já é reconhecido como um profissional essencial em qualquer organização.
“O CRCPI e o CFC não têm medido esforços
para que a Contabilidade continue nesta trajetória de vitórias e acumulando conquistas.
No entanto, estamos sempre atentos sobre os
rumos da profissão contábil e as demandas
exigidas por um mercado cada vez mais competitivo e globalizado”, disse Caddah.
Em 2015, ao celebrar sua Plenária de
número 800, o CRCPI também comemora
69 anos de promoção e desenvolvimento
da profissão contábil, primando pela ética
e qualidade na prestação dos serviços e atuando como fator de proteção da sociedade.

Gestão atual prevê participação em Plenárias nos CRCs
A presença do presidente do CFC na Plenária do CRCPI faz parte de uma ação de gestão de José Martonio Alves Coelho, que pretende, até o final de 2015, participar também
de plenárias de outros CRCs. O objetivo das
visitas é realizar um trabalho de fortalecimento aos Conselhos Regionais de Contabi-

lidade, “que são os pilares da atuação do CFC
no País”, segundo o presidente do Federal.
Em 2015, o presidente do CFC participou da reunião Plenária do CRC do Paraná,
realizada no dia 30 de janeiro, em Curitiba.
A primeira plenária de Conselho Regional
de Contabilidade a contar com a visita do

presidente do CFC foi a do CRC da Bahia, no
dia 12 de setembro de 2014. Ainda no ano
passado, os seguintes CRCs receberam Martonio Coelho durante suas Plenárias: dia 27
de outubro, CRC do Rio de Janeiro; dia 29
de outubro, CRC de Pernambuco; e dia 18 de
dezembro, CRC de Sergipe.
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>> EVENTO

Alagoas realiza a II Secofem
Semana Contábil e Fiscal de Estados e Municípios é realizada pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Divulgação CFC

Por Maristela Girotto – Comunicação CFC

A II SEMANA CONTÁBIL e Fiscal de Estados e Municípios (II Secofem), em Maceió
(AL), foi realizada pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), em parceria com
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e
ofereceu capacitação, em diversas áreas da
Contabilidade pública, para gestores e profissionais que atuam no setor.
A cerimônia de abertura, no dia 15 de junho, contou com a participação do governador do Estado de Alagoas, Renan Calheiros
Filho; do presidente do Conselho Federal de
Contabilidade, José Martonio Alves Coelho;
da controladora-geral do Estado de Alagoas,
Maria Clara Cavalcante Bugarim; do presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, Otávio Lessa; do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Inaldo da Paixão Santos Araújo; do secretário
de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Carlos Christian Reis Teixeira; e do coordenador-geral de Normas de
Contabilidade Aplicadas à Federação, Leonardo Silveira do Nascimento, representando a subsecretária de Contabilidade Pública
da STN, Gildenora Batista Dantas Milhomem; entre outras autoridades.
Durante o seu discurso, o governador
destacou os esforços que têm sido feitos
pelo Estado para capacitar os funcionários
da administração. “Na área específica da

Mesa de abertura da II Secofem: governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho (ao
centro), entre José Martonio Alves Coelho e Maria Clara Cavalcante Bugarim

contabilidade aplicada ao setor público e da
responsabilidade fiscal, este evento é mais
uma das iniciativas, todas extremamente
positivas, para introduzir e fazer circular, no
aparelho administrativo de Alagoas, técnicas inovadoras, novas linguagens e tecnologias para lidar com as contas públicas”, afirmou Renan Filho.
O presidente José Martonio Alves Coelho ressaltou, por sua vez, que um dos
maiores objetivos do CFC tem sido buscar
a conscientização das entidades sobre a importância do profissional da contabilidade
como aliado do gestor público e como agente de proteção da sociedade. “Temos implementado ações efetivas para que o trabalho
dos profissionais se torne um instrumento
eficaz de controle e orientação útil para o desenvolvimento e o progresso do País”, disse.

Para Martonio Coelho, tornou-se imprescindível que a Contabilidade Aplicada
ao Setor Público integre as diversas agendas no âmbito governamental. A controladora-geral do Estado de Alagoas, Maria Clara Cavalcante Bugarim, também falou na
abertura do evento. “Como contadores, temos o dever de sermos éticos em nossos registros e, como Governo, temos a obrigação
de priorizar o efetivo controle interno e preventivo, evitando o desperdício dos recursos
públicos, cuidando para a sua correta aplicação”, frisou.
Ainda na abertura do evento, o presidente do TCE-BA fez palestra sobre os 15
anos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A II Secofem divididiu-se em 21 oficinas ministradas por técnicos da Secretaria
do Tesouro Nacional.
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>> INSTITUCIONAL

Concurso quer resgatar a
memória da Contabilidade
O projeto tem como objetivo
resgatar a memória da
Contabilidade e sua evolução
nos estados e provocar nos
profissionais e estudantes a
reflexão sobre a importância e
a valorização da profissão

Por Fabrício Santos – Comunicação CFC

IDEALIZADO PELO CONSELHO Federal
de Contabilidade (CFC), o concurso “Resgate da Memória Contábil nos Estados” está
com as inscrições abertas desde o dia 1º de
junho. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 14 de maio.
O projeto tem como objetivo resgatar a
memória da Contabilidade e sua evolução
nos estados e provocar nos profissionais e
estudantes a reflexão sobre a importância e
a valorização da profissão contábil.
De acordo com o Regulamento, a participação de estudantes da área contábil é
permitida como coautores de trabalhos cujo
autor seja profissional da contabilidade regularmente inscrito no CRC. O gênero escolhido para o desenvolvimento do trabalho
foi o dissertativo. “Os Conselhos Regionais
conhecem a história contábil dos seus estados. Tenho certeza de que o projeto proporcionará o resgate de fatos relevantes, que
ainda não foram noticiados, sobre a evolução das entidades de classe e das instituições de ensino contábil, sintetizando a evolução do pensamento contábil brasileiro”,
analisa Zulmir Ivânio Breda.
Os trabalhos inscritos no concurso serão
avaliados obedecendo aos critérios de adequação ao tema; qualidade da redação, objetividade, originalidade e atendimento ao
padrão culto da Língua Portuguesa; apresentação de ideias e, caso seja de interesse
do autor, fotos poderão ser utilizadas, desde
que as fontes sejam citadas.
O processo de escolha dos trabalhos se

>> CRONOGRAMA
• Inscrições e envio dos
trabalhos: 1/6/2015 a
31/12/2015
• Análise e julgamento dos
trabalhos nos Estados: 4/1/2016 a
29/2/2016
• Envio dos trabalhos escolhidos à
Comissão Organizadora e julgadora:
1/3/2016 a 7/3/2016
• Análise e validação dos trabalhos
recebidos: 8/3/2016 a 31/03/2016
• Divulgação do resultado do
concurso: 4 de abril
• 11 a 14 de setembro de 2016 (durante o
20º CBC): Cerimônia de Premiação

dará por meio de Comissões criadas nos
Conselhos Regionais, que enviarão um único trabalho para a Comissão Organizadora e
Julgadora do CFC, em Brasília (DF), que escolherá os três melhores trabalhos.
Para o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do CFC,
Zulmir Breda, “o Conselho Regional reúne
os profissionais com conhecimento da realidade local e, portanto, pode avaliar o trabalho com maior segurança e melhor critério”.
Os autores dos três melhores trabalhos
escolhidos pela Comissão Organizadora receberão como prêmio a inscrição gratuita
para participação no 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), a ser realizado
de 11 a 14 de setembro de 2016, em Fortaleza (CE). Os vencedores receberão, também,
o custeio com o deslocamento e estada para

participação
no evento de
lançamento do
livro, que conterá os 27 melhores trabalhos e será lançado
durante o 20º CBC. “Este será
o primeiro documento contendo registros da história contábil de
cada estado. Sem dúvida, uma importante ferramenta de pesquisa para todos
os profissionais brasileiros”, comenta Breda.
TRABALHOS
Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho, de acordo com as Normas
da ABNT, no local de sua jurisdição, em Língua Portuguesa. O roteiro a ser seguido para
a elaboração do trabalho deverá contemplar,
no mínimo, introdução; primeiras evidências (primeiros profissionais, primeiros manuscritos, impressos e primeiras escolas);
primeiras organizações e escolas; e referências bibliográficas.
O regulamento e a ficha de inscrição do
concurso estão disponíveis no site do Conselho Federal de Contabilidade – www.cfc.
org.br. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas somente nos Conselhos
Regionais de Contabilidade, até o dia 31 de
dezembro de 2015, obsevando o horário de
funcionamento dos Regionais.
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>> FÓRUM

Bloco K do Sped: Registro
de Controle da Produção e
Estoque ainda gera polêmica
Divulgaçào/CFC

Membros do Fórum Sped se
reuniram no Conselho Federal
de Contabilidade para discutir
a implantação do Bloco K
Por Juliana Oliveira – RP1 Comunicação

O AUDITOR FISCAL DA Secretaria de Fazenda de Minas Gerais e integrante do Grupo Técnico 48 da Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe), José Eduardo
Franca Neto, detalhou, no dia 25 de junho,
todos os pontos a serem cumpridos pelas
empresas durante o Registro de Controle
da Produção e Estoque, o Bloco K, no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Para as empresas que participam do Fórum
Sped, ainda há muitas dificuldades para a
correta declaração de estoque e produção
no Sistema. As reuniões do Fórum ocorrem mensalmente no Conselho Federal de
Contabilidade.
O Registro de Controle da Produção e
Estoque é um procedimento do Sped Fiscal e
será obrigatório, a partir de janeiro de 2016,
para os setores industrial, os equiparados à
indústria pela lei federal e para os atacadistas. Nele será descrito, mensalmente, o
consumo específico padronizado, as perdas
normais do processo produtivo, as substituições de insumos para todos os produtos
fabricados pelo próprio estabelecimento ou
por terceiros e o estoque escriturado.
Várias empresas apresentaram dificuldades em adequar suas Listas Técnicas Pa-

Paulo Roberto da Silva (à dir.), representante do CFC no Fórum Sped

dronizadas e os processos de produção aos
aspectos técnicos (leiaute) do Bloco K. Uma
delas, inclusive, levou para a reunião profissionais responsáveis pela parte de engenharia de produção para explicar ao Fórum as
especificidades da sua Lista Técnica Padronizada – que são os elementos necessários para
a produção – e as dificuldades encontradas
em responder ao leiaute proposto pelo Sped.
O Fórum Sped é um grupo formado pelos profissionais da contabilidade de 27 empresas do setor privado e por técnicos de 20
instituições, entre órgãos públicos, conselhos de classe, associações e entidades civis.
As reuniões do Sistema Público de Escrituração Digital ocorrem, desde 2011, no Conselho Federal de Contabilidade. O objetivo é
discutir aspectos técnicos do Sped, de modo
a garantir a melhor maneira de instalação

do Sistema. O CFC contribuiu decisivamente com diversas sugestões para melhorar o
leiaute hoje vigente, especificamente no
módulo de Escrituração Contábil Digital e,
sobretudo, no que diz respeito às Normas
Brasileiras de Contabilidade.
Todas as questões levantadas pelas empresas durante a reunião serão encaminhadas para o representante do CFC no Fórum,
Paulo Roberto da Silva, que as levará ao GT
48 da Cotepe. “A reunião foi muito produtiva, bastante discutida, as empresas puderam
tirar uma série de dúvidas sobre o leiaute do
Bloco K e outras questões não puderam ser
esgotadas no Fórum e vamos encaminhar
à Comissão Técnica Permanente do ICMS,
para encontrar a melhor forma de as empresas se adequarem às regras no prazo previsto, que é janeiro de 2016”, disse Silva.
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>> PRODUÇÃO TÉCNICA

RBC anuncia artigo vencedor
do Prêmio Olivio Koliver
Lançado em 2013, o Prêmio foi criado
pelo CFC com o objetivo de fomentar
a produção e a disseminação do
conhecimento na área contábil

   >> OS AUTORES

Maristela Girotto – Comunicação CFC

A EDIÇÃO DE 2015 DO PRÊMIO Olivio
Koliver teve como vencedor o artigo “Remuneração de executivos e desempenho
das companhias abertas brasileiras: uma
visão empírica após a publicação da Instrução Normativa CVM n.º 480”, publicado na
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC)
n.º 209, referente aos meses de setembro
e outubro de 2014. Os autores do artigo
vencedor são Juliano Augusto Orsi Araújo, Cláudio Parisi, Aldy Fernandes da Silva
e Wilson Toshiro Nakamura.
A realização do Prêmio consiste na escolha do melhor artigo publicado, a cada
ano, na Revista Brasileira de Contabilidade. Conforme previsto no regulamento,
dos 36 artigos publicados nas edições da
RBC durante o ano, seis deles são indicados
pelo Conselho Editorial da Revista para a
banca examinadora do Prêmio, instituída
por Portaria do Conselho Federal de Contabilidade, que tem a missão de escolher o
artigo vencedor.
Editada pelo CFC, a RBC é uma das
mais antigas publicações técnico-contábeis
do Brasil, sendo que o primeiro número é
de 1912.
Os quatro autores do artigo “Remuneração de executivos e desempenho das
companhias abertas brasileiras: uma visão
empírica após a publicação da Instrução
Normativa CVM n.º 480” irão receber os

Juliano Augusto Orsi Araújo é mestre em Ciências Contábeis
pelo Centro Universitário Fecap e professor titular do Centro
Universitário Fecap e FAAT Faculdades.
Cláudio Parisi é doutor em Controladoria e Contabilidade pela
Universidade de São Paulo e professor pesquisador da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado.
Aldy Fernandes da Silva é doutor em Engenharia de Produção
pela Universidade de São Paulo e professor pesquisador II da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado.
Wilson Toshiro Nakamura é doutor em Administração
pela Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da USP e trabalha na Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

Troféu Olivio Koliver

troféus durante o X Encontro Nacional de
Professores e Coordenadores de Cursos de
Ciências Contábeis, a ser realizado no segundo semestre deste ano.
Lançado no dia 23 de julho de 2013,
durante o VIII Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis, em Porto Alegre (RS), o
Prêmio foi criado pelo CFC com o objetivo
de fomentar a produção e a disseminação
do conhecimento na área contábil. Além
disso, o Prêmio visa prestar homenagem
à memória de um dos maiores expoentes
da Contabilidade brasileira, Olivio Koliver.

HOMENAGEM
Olivio Koliver nasceu em Porto Alegre
(RS), em 1937, filho de imigrantes alemães.
Formado em Ciências Contábeis e Atuariais, ele obteve o bacharelado pela Faculdade de Economia do Vale do Rio dos
Sinos e o título de doutor em Ciências
Contábeis, pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Ainda, cursou pós-graduação em universidades alemãs e também fez cursos na França.
Koliver foi professor titular da faculdade de Ciências Políticas e Econômicas da
PUC do Rio Grande do Sul, da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos, da Universidade
Federal do RS e na Fundação Visconde de
Cairu (Salvador-BA). Prestou serviço à classe contábil, sendo presidente do CRCRS
por quatro vezes. Foi vice-presidente Técnico do CFC e colaborador do Grupo de
Normas Brasileiras de Contabilidade.
Olivio Koliver morreu em 29 de junho
de 2009, deixando para os profissionais da
contabilidade muito do seu conhecimento nos vários artigos e livros que escreveu.
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>> PROJETO

CFC em Um Dia recebe
profissionais do AP, ES e RS
Divulgação CFC

O projeto tem por objetivo
integrar profissionais dos
CRCs de todas as regiões do
País ao funcionamento do
Conselho Federal
Por Maristela Girotto – Comunicação CFC

A EDIÇÃO DE JUNHO do projeto CFC em
Um Dia trouxe ao Conselho Federal de Contabilidade, no período de 17 a 19, profissionais dos Conselhos Regionais (CRCs) do Espírito Santo, Amapá e Rio Grande do Sul. Pedro
Moraes do Amaral, Ana Rita Nico e Ricardo
Kerkhoff foram os participantes do mês.
Ana Rita Nico é delegada do CRCES, na
cidade de Linhares, há cerca de dez anos. A
contadora já foi coordenadora da Comissão
Estadual da Mulher Contabilista por dois
anos e, antes de se tornar delegada do CRC,
foi presidente da Associação dos Contabilistas de Linhares. “Eu já tinha vindo ao CFC,
mas esta é a primeira vez que assisto a reuniões de Câmaras e à Plenária do Federal”,
diz. Ela também afirma que essa participação no projeto CFC em Um Dia é muito importante para se ter uma noção exata da dimensão do trabalho realizado pelo Federal.
Kerkhoff é conselheiro (2011/2015) do
CRCRS, onde é coordenador da Câmara de

Pedro Moraes do Amaral (AP), Ana Rita Nico (ES) e Ricardo Kerkhoff (RS)

Fiscalização. Técnico em Contabilidade e
também formado em Análise de Sistemas,
ele é membro da Comissão de Tecnologia da
Informação do CRC desde 2002. No CFC, já
fez parte da Comissão do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), indicado pelo
CRCRS, durante 2013 e 2014. Para Ricardo,
assistir às reuniões regimentais do Conselho
Federal é uma forma de ampliar o seu conhecimento sobre o Sistema CFC/CRCs.
Há 22 anos no CRC do Amapá, o contador Pedro Moraes do Amaral é coordenador
de Registro e presidente da Comissão Permanente de Licitação do Regional. Ele já havia
estado no CFC participando de treinamentos

e seminários do setor de Registro. “Agora, assistindo às diferentes reuniões de Câmaras e à
Plenária, tenho certeza de que vou levar muito daqui para os meus colegas no Regional”.
Além de conhecer todas as instalações da
sede do CFC e assistir às reuniões regimentais, os participantes do CFC em Um Dia
também fizeram um city tour pela capital federal e conheceram os principais pontos turísticos de Brasília.
Durante a realização da Reunião Plenária Ordinária, que ocorre uma vez por mês –
com exceção dos meses de janeiro e julho –, é
feito um sorteio para definir os participantes
do mês seguinte.
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