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Confira a chamada de trabalhos
para a edição especial da RBC em
2023

O Conselho Editorial da Revista
Brasileira de Contabilidade divulga a
chamada de trabalhos para a edição
especial de 2023, com o tema
“Tributação e Contabilidade:
oportunidades e ameaças”. Saiba mais.

Fundação IFRS disponibiliza
webcast sobre consulta às
Normas Contábeis para PMEs

A Fundação IFRS disponibilizou em seu
site o webcast intitulado Visão geral
sobre a consulta da Norma IFRS para
PMEs Contabilidade (PMEs).

Circuito Técnico: Ética na veia e o
profissional da contabilidade
setor público

O CFC realizou, na tarde desta quarta-
feira (8), a 28ª edição do Circuito
Técnico, com o objetivo de debater o
tema “Ética na veia e o profissional da
contabilidade – visão internacional e
nacional''.

Ensino: universidade nordestina
é campeã das Olimpíadas
Brasileiras de Contabilidade

A Universidade Federal de Sergipe
(UFS), campus Itabaina, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
ocuparam as cinco primeiras colocações
na OBC. Acesse e saiba mais detalhes.

SBCASP: Fontes ou destinação
de recursos - experiência
brasileira de implementação

Com o tema “Desafios e Tendências da
Contabilidade e Custos Aplicados ao
Setor Público”, o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) realizou, na tarde do
dia 1º de dezembro, a segunda parte do
VIII SBCASP.
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Anuidade: conheça os valores
para 2023

O CFC publicou, no dia 9/12, a
Resolução CFC nº 1.680/2022 no Diário
Oficial da União (DOU). O documento
apresenta os valores das anuidades,
taxas e multas devidas aos Conselhos
Regionais de Contabilidade (CRCs), para
o exercício de 2023.

Relatório Insights da Ifac conecta
programação educacional e
tendências emergentes

A Ifac publicou, em novembro deste ano,
um novo relatório de seu Grupo
Consultivo e de Desenvolvimento de
Organização de Contabilidade
Profissional.

Iasb lança chamada para a oitava
rodada do programa de pesquisa
IAAER-KPMG

O Iasb está divulgando mais uma
chamada de propostas promovido
IAAER, em pareceria com a KPMG, para
a oitava rodada do programa de pesquisa
referente ao processo do Iasb para a
definição de normas.

Ifac prevê lançar nova revisão
das normas de gestão de
qualidade do Iaasb neste mês

A Ifac prevê lançar, na segunda quinzena
de dezembro deste ano, a nova revisão
das Normas de Gestão de Qualidade do
IAASB.

SBCASP: auditoria financeira
para o controle e a transparência
das contas públicas é abordada
no evento

O evento é uma realização do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) em
parceria com a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN). O conteúdo do encontro
virtual pode ser acessado pelo canal do
CFC no YouTube.

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link
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Audiência Pública: contribua com comentários para a NBC TO 3410

O documento trata do trabalho de asseguração para declarações das emissões de gases
de efeito estufa (GEE) e as mudanças climáticas de uma entidade. Prazo para o envio de
sugestões vai até o dia 19 de dezembro.
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Inpi é parabenizado como vencedor de concurso feito pelo tesouro
nacional

Durante o VII SBCASP, por meio do painel “Apuração do custo dos serviços prestados
pelo Inpi com a aplicação do método td-abc”, Inpi é parabenizado por ter vencido
concurso realizado pelo Tesouro Nacional.
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Notícias dos CRCs 

CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba + 

CRCDF Confira as notícias do CRCDF. Saiba + 

CRCGO CRCGO busca no Sebrae projeto de empreendedorismo e consultoria para
contadores. Saiba + 

CRCMS Classe Contábil Agora Tem Representante no Tribunal Administrativo Tributário
Estadual. Saiba + 

CRCPE Representantes do CRCPE participam de workshop para melhoria do ambiente de
negócios em Pernambuco. Saiba + 

CRCPR Comissão dos Profissionais de Auditoria Contábil realiza live sobre Cibersegurança
dia 16/12. Saiba + 

CRCRS Último Seminário de Gestão e Desenvolvimento do ano acontece em Santa
Rosa. Saiba + 

CRCSP A modernização da contabilidade pública e seus benefícios para estados e
municípios. Saiba + 
 

 

Notícias da Mídia em Geral 

eSocial Fim do login por código de acesso será realizado por fases. Veja o que muda no
módulo web e no aplicativo do Empregador Doméstico. Saiba + 

Ibracon Momento Ibracon: Confira as principais atualizações técnicas de 05 a 09 de
dezembro. Saiba + 

CVM Regulamentação específica de FIAGRO integra Agenda Regulatória 2023 da
CVM. Saiba + 
 

Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC? 
Caso não, clique para parar de receber. 
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