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A internacionalização da Contabilidade, anos 
 atrás, era uma tendência; hoje, uma realidade 

irreversível e irrefutável. Exemplo disso é a adoção 
das IFRS por parte do Brasil - Lei 11.638/07. A tran-
sição está ocorrendo de forma rápida e abrangente, 
se levada em conta as grandes e decisivas mudanças 
efetuadas nos procedimentos contábeis, até então 
vigentes. Atualmente , companhias abertas, institui-
ções financeiras, seguradoras, empresas de grande 
porte e entidades obrigadas a prestação pública de 
contas devem elaborar as suas demonstrações con-
tábeis de acordo com as IFRS, assim como todas as 
pequenas e médias empresas devem adotar as IFRS 
específicas, traduzidas na NBC T 19.41. 

Bem, mas a Contabilidade dirigida aos órgãos públi-
cos não poderia ficar alijada do processo de globaliza-
ção e os profissionais que atuam na área contábil tam-
bém foram conclamados para o desafio de adotar as 
novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público (NBC T-SP), que aproximam as de-
monstrações contábeis dos entes públicos às normas 
utilizadas nas demonstrações contábeis societárias. 

Um dos pontos principais da transição diz respei-
to à mudança do enfoque contábil, que, até então, 
era voltado para o controle orçamentário e passa a 
centrar-se em uma Contabilidade pública patrimonial, 
com a adoção do regime de competência para as re-
ceitas e despesas públicas.

O assunto é de extrema importância e a capta-
ção e difusão das informações fazem-se necessárias 
e urgentes. 

Recentemente, participei do II Seminário In-
ternacional de Contabilidade Pública, realizado 
em Belo Horizonte, onde o tema foi discutido 
amplamente por profissionais que estão debru-
çados sobre a matéria. No ensejo, foi proposto, 
a mim e à contadora Sandra Campos, integran-
te do Grupo de Normas Aplicadas ao Setor Pú-
blico do CFC, dialogarmos, em um talk-show, 
sob o tópico “A visão do Sistema CFC/CRCs”, 
dentro do tema sugerido: “A Nova Contabili-

CONTABILIDADE

GLOBALIzADA
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contador Zulmir breda
Presidente do crcrs

dade Pública – O Papel do Contador”. Nesse 
sentido, afirmamos que o papel do sistema é 
de ser o protagonista do processo, uma vez 
que é o órgão responsável pela edição das 
Normas Brasileiras de Contabilidade. Todavia, 
é necessário agir em parceria com os órgãos 
federais, especialmente a Secretaria do Tesou-
ro Nacional – STN do Ministério da Fazenda, 
pois é a ela que está afeta a questão da regula-
mentação da Contabilidade Pública no Brasil. 
Os Tribunais de Contas também têm papel 
importantíssimo nesse processo, mormen-
te na difusão e apoio para a implementação 
das novas regras nos Estados e Municípios. O 
mesmo vale para o meio acadêmico, na dis-
cussão do tema e na formação dos novos ba-
charéis em Ciências Contábeis.

A minha preocupação, assim como de todos os 
conselheiros deste CRCRS e do CFC, é esclarecer 
e capacitar os profissionais da área contábil sobre as 
alterações que se sucedem na Contabilidade Pública. 

A exemplo do que fizemos, e estamos fazendo 
ainda, em relação às Normas Brasileiras de Conta-
bilidade para pequenas e médias empresas, em que 
promovemos, incessantemente, cursos, palestras e 
seminários por todo o Estado, vamos fomentar o 
estudo e o conhecimento dessas inovações na área 
pública. No mês passado, viabilizamos o curso de 
uma semana sobre Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, com a presença de palestrantes da Secre-
taria do Tesouro Nacional, com o intuito de gerar 
multiplicadores do conhecimento adquirido. 

Colegas, a atualização é uma exigência. Não 
há possibilidade de ignorar as transformações que 
vêm ocorrendo; portanto, participe do programa 
de Educação Continuada, promovido pelo CRCRS, 
assim como dos eventos realizados em pareceria 
com as entidades representativas da classe con-
tábil do RS. Somos todos parceiros nesse desafio. 
Conte conosco!

Um forte abraço.
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contador Paulo ricardo alaniz 
sócio-diretor de auditoria da bdo 
auditores, conselheiro do crcrs e 
diretor técnico do ibracon 

ALGUmAS CONSIDERAçõES 

SOBRE A APLICAçãO DA NORmA

CONTáBIL DE PROPRIEDADE

PARA INVESTImENTOS 

Uma definição de ativos imobilizados é a de 
que: “são itens tangíveis detidos para uso na 

produção ou no fornecimento de mercadorias ou 
serviços, para aluguel a outros, ou para fins admi-
nistrativos; e se espera que sejam usados durante 
mais de um período”. Por sua vez, a propriedade 
para investimentos podem ser definidas como: “a 
propriedade (terreno ou edifício – ou parte de um 
edifício – ou ambos) mantida (pelo dono ou pelo 
arrendatário em um arrendamento financeiro) 
para obter rendas ou para valorização do capital 
ou para ambas, e não para (a) uso na produção 
ou no fornecimento de bens e serviços ou para 
finalidades administrativas; ou (b) venda no curso 
ordinário do negócio”.

A adequada classificação dos ativos nesse grupo 
é importante para estabelecer o melhor critério de 
mensuração do ativo. Esse critério deve ser esco-
lhido entre duas alternativas, sendo o valor justo ou 
pelo custo de aquisição deduzido da respectiva de-
preciação ou valor de recuperação.
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A exemplo de outros pronunciamentos relativos 
à adoção das novas práticas contábeis requeridas a 
partir da vigência das Normas Brasileiras de Conta-
bilidade alinhadas com o processo de convergência 
aos padrões de normas de contabilidade financeira 
internacionais (IFRS na sigla em inglês), o principal 
aspecto a ser considerado na definição do ativo 
depende do resultado da avaliação do julgamento 
a ser efetuado. Poderão existir situações em que a 
finalidade de compra de um terreno seja nebulosa, 
podendo oscilar entre estoque, propriedade para 
investimento ou imobilizado. 

Uma das principais reflexões que deve ser efe-
tuada refere-se à análise quanto ao uso do ativo. Se 
ficar configurado que seu objetivo é a atividade-fim 
da entidade, então deve ser classificado como ati-
vo imobilizado. Por exemplo, se uma fazenda que 
exerce a atividade de reflorestamento mantém re-
sidências no meio de uma floresta para alugar aos 
funcionários da empresa, essas residências devem 
ser consideradas como ativo imobilizado em função 
de serem diretamente vinculadas à atividade princi-
pal da entidade.

Se houver aquisição de um ativo para obter ren-
da por meio de aluguel, em que esse é o objeti-
vo final, no qual o imóvel é um investimento em 
si mesmo, e não o complemento de outro inves-
timento, podemos deduzir que estamos diante de 
uma caracterização não do ativo imobilizado, mas 
de uma propriedade para investimento. Uma pro-
priedade para investimento, ao contrário do ativo 
alugado classificado no ativo imobilizado, tem um 
fluxo de caixa específico e independente, portanto, 
ele é o principal gerador de benefícios econômicos, 
e não um acessório a outros ativos geradores des-
ses benefícios.

Existe a possibilidade de um mesmo ativo ter 
parte de seu uso para fins da sede administrativa da 
entidade, por exemplo, e outra parte que é utiliza-
da para locação a terceiros. Nesse caso, é neces-
sário analisar a relevância da atividade principal. Se 
houver outros benefícios além dos decorrentes da 
valorização do imóvel e dos rendimentos obtidos 
pela locação, o valor desses benefícios deve ser in-
significante para que a propriedade seja classificada 
como para investimentos.      

Caso uma entidade detenha e gerencie um ho-
tel, os serviços fornecidos aos hóspedes são signi-
ficativos para o acordo como um todo, portanto 
o ativo é uma propriedade ocupada pelo proprie-
tário (imobilizado), em vez de uma propriedade 
para investimento. Esse mesmo proprietário pode 
transferir algumas responsabilidades a terceiros, de 
acordo com um contrato de gerenciamento. Os 
termos desse contrato podem ser de tal forma que 
caracterizem a completa terceirização das ativida-
des operacionais, assim a posição do proprietário 
pode ser a de um investidor passivo, o que possi-
bilita que seja julgado como uma propriedade para 
investimento. 

Existem casos em que uma propriedade é alu-
gada para uma entidade controladora. A proprie-
dade não se classifica como para investimento nas 
demonstrações contábeis consolidadas, pois está 
ocupada pelo proprietário a partir do ponto de vista 
do grupo, porém servir para investimento a partir 
do ponto de vista da controlada, em suas demons-
trações contábeis individuais, caso sejam atendidas 
as condições previstas no pronunciamento (uso nas 
atividades operacionais ou venda).   “uma das principais reflexões que deve 

ser efetuada refere-se à análise quanto ao 
uso do ativo.” 
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A propriedade para investimento deve ser 
classificada no subgrupo Investimentos no grupo 
Ativo Não Circulante. As reclassificações de ou 
para propriedade para investimento podem ser 
efetuadas quando da mudança de uso desses ati-
vos, formalmente definida pela administração. As 
reclassificações não devem ser feitas enquanto 
não houver boas condições de segurança de que 
tal ação aprimorará a apresentação adequada das 
demonstrações contábeis em relação à estimativa 
de resultado e fluxo de caixa futuros.

Em relação ao método de mensuração do ativo 
classificado como propriedade para investimento, 
pode ser utilizado o critério de valor justo nos ca-
sos em que o valor justo pode ser mensurado de 
forma confiável, sem custo ou esforço indevido de 
maneira contínua. Caso esse critério de mensura-
ção não seja praticável, então pode ser adotado o 
preço de custo.

Para nossa reflexão citamos a seguinte definição 
para valor justo: “o valor pelo qual um ativo pode 
ser negociado entre partes interessadas, conhece-
doras do negócio e independentes entre si, com 
ausência de fatores que pressionem para a liquida-
ção da transação compulsória.

No método do valor justo e após o reconhe-
cimento inicial, as variações de valor das proprie-
dades para investimentos entre dois períodos dis-
tintos são reconhecidas no resultado do período. 
Esse procedimento independe de se a propriedade 
é detida para obter rendas ou para valorização do 
capital ou para ambas. Nas propriedades mantidas 
para renda o resultado será, portanto, afetado por 
dois eventos econômicos: a receita de arrendamen-
to (aluguel) e o efeito do ajustamento do valor justo 
entre os períodos.

Na apuração do custo de aquisição deve ser con-
siderado o preço de compra acrescido das despesas 
diretamente atribuíveis como honorários legais e de 
corretagem mais impostos de transmissão imobiliá-
ria e outros custos de transação. Nesse método, si-
milar ao imobilizado deve ser calculada a deprecia-
ção com base na estimativa de vida útil econômica 
do ativo, além da comparação com o valor de uso 
para determinação da sua recuperabilidade.

Nos casos em que a propriedade for mantida 
para venda (considerando que de acordo com o 
CPC PME não existe previsão de segregação desses 
ativos) é importante lembrar que é fator de indica-
ção da necessidade de ajuste de recuperabilidade, 
caso existam ativos nessas condições.

Nos casos de transferências de classificação do 
ativo entre propriedade para investimento e imobi-
lizado, se a mensuração do valor justo não for mais 
disponível (sem custo ou esforço indevido) de for-
ma confiável para a propriedade para investimento 
mensurada pelo valor justo, então será necessário 
contabilizar o item pelo método de custo até que 
a mensuração pelo valor justo fique disponível, e 
assim o valor justo se torna o valor de custo nessa 
data para fins de reconhecimento.
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Como principais divulgações a entidade deve in-
cluir os seguintes itens:

(a) Métodos e premissas significativas do valor justo.

(b)  Na medida em que o valor justo é baseado na 
avaliação de avaliador independente (profissio-
nal reconhecido e qualificado com experiência 
recente na localização e classe de propriedade 
para investimento). Se não for aplicável tal avalia-
ção, divulgar o fato.

(c)  Existência e valores de restrições quanto à pro-
priedade para investimentos ou remessa de ren-
dimentos e valores de alienação.

(d)  Obrigações contratuais de comprar, construir ou 
desenvolver propriedade para investimento ou 
de consertos, manutenção ou melhoramento.

(e)  Se mantiver propriedade para investimento por 
força de arrendamento financeiro ou operacio-
nal, deve efetuar a divulgação como arrendatário 
dos arrendamentos financeiros e como arrenda-
dor dos arrendamentos operacionais que tenha 
celebrado.  

Para concluir, podemos considerar, em síntese, 
que a principal preocupação em relação à classifica-
ção de ativos como propriedades para investimen-
tos decorre do efeito subsequente relativo a sua 
mensuração. A adoção do valor justo apresenta-se 
como a mais adequada e, nos casos em que não for 
praticável a sua adoção, permanece o uso do custo 
de aquisição, deduzido de depreciação e do ajuste 
de recuperabilidade, se aplicável.

 Outro aspecto refere-se à análise da essência 
econômica do ajuste, no resultado, da variação do 
valor justo entre os períodos, quando da definição 
de seu registro. Os pronunciamentos técnicos não 
indicam, nem comentam sobre,  o registro desse 
ajuste no resultado. Importante é considerar que, 
nas entidades que têm como objeto principal o ge-
renciamento de propriedades com intenção de ob-
ter rendimentos, o valor justo é alterado em função 
de causas internas e externas; assim, podem decor-
rer da gestão direta da propriedade e de fatores ex-
ternos, que interagem entre si e se complementam. 
Dessa forma, a classificação do ajuste do valor justo 
deveria ser efetuada numa rubrica de resultado an-
tes do resultado financeiro, caracterizando-o como 
um item objetivamente vinculado à operação.

Caso o investimento em propriedades seja es-
peculativo, sendo ou não o objeto principal da en-
tidade, a essência econômica mais se assemelhará a 
instrumentos financeiros avaliados pelo valor justo 
através do resultado. Nesse caso, tal ajuste deveria 
ser efetuado no grupo de resultado financeiro. 

Em qualquer das situações deverá estar regis-
trado nas demonstrações contábeis qual o critério 
de classificação utilizado, os respectivos valores e 
as divulgações necessárias para proporcionar o me-
lhor entendimento sobre o negócio praticado pela 
gestão da entidade.

  

“a adoção do valor justo apresenta-se 
como a mais adequada e, nos casos em 
que não for praticável a sua adoção, 
permanece o uso do custo de aquisição, 
deduzido de depreciação e do ajuste de 
recuperabilidade, se aplicável.”
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GLOBALIzAçãO CHEGA 

no último mês de setembro, analistas financeiros e 
de controle da secretaria do tesouro nacional 

ministraram um curso, entre os dias 27 de setembro e 1º de 
outubro, no auditório do crcrs, sobre as mudanças que 
estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer na contabilidade 
aplicada ao setor Público. na ocasião, um dos 
palestrantes, Paulo Henrique Feijó da silva, abordou “o 
ambiente da contabilidade aplicada ao setor Público” e 
os “Procedimentos contábeis orçamentários”. 
nesta entrevista, concedida à revista do crcrs, ele 
destaca alguns pontos importantes na busca da padronização 
contábil na área pública, nos novos modelos das 
demonstrações contábeis e no Plano de contas nacional, 
visando à convergência para as normas internacionais de 
contabilidade aplicadas ao setor Público.

Paulo Henrique Feijó da silva 
analista de Finanças e controle, 
coordenador-geral de normas de 
contabilidade aplicadas à Federação da 
secretaria do tesouro nacional

AO SETOR PúBLICO
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Revista do CRCRS (R.C): Quais as mudanças 
mais importantes que devem ocorrer na Con-
tabilidade Pública? Esquece-se tudo que se 
aplicava, até então? Quais os procedimentos 
que permanecem?

Paulo Feijó: Primeiro é importante entender 
o cenário das mudanças. O objetivo principal é 
o resgate da Contabilidade Patrimonial, ou seja, 
é o despertar no setor público de que o objeto 
da contabilidade é o patrimônio e não somente o 
controle do orçamento. Em seguida, deve-se esta-
belecer novas regras que sejam convergentes aos 
Padrões Internacionais de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público (assim, como está ocorrendo no 
setor privado). Para tanto, foi necessário separar 
orçamento do patrimônio, ou seja, a Contabilida-
de Orçamentária da Contabilidade Patrimonial, 
como preconiza a Lei 4.320/1964. Neste sentido, 
ocorreram várias mudanças importantes, mas a 
principal é que o objeto de estudo da contabilida-
de do setor público é o patrimônio. O orçamento 
deixa de ser o protagonista na administração públi-
ca, apesar de continuar exercendo papel relevante 
no controle político, administrativo e de planeja-
mento do governo ao estabelecer a previsão das 
receitas e a fixação das despesas orçamentárias. 
A Lei n.° 4.320/64 afirma, em seu artigo 85, que 
“os serviços de contabilidade serão organizados de 
forma a permitirem o acompanhamento da execu-
ção orçamentária, o conhecimento da composição 
patrimonial...”. Dessa forma, pode-se perceber 
que, desde 1964, já existe a preocupação com a 
Contabilidade Patrimonial, até então, sem muita 
ênfase no setor público. O que está acontecendo 
agora, é o real cumprimento da lei.

Sob o enfoque da Lei pode-se entender que o setor 
público vem praticando a chamada “contabilidade 
orçamentária”. O que acontece é que o controle do 
orçamento utiliza algumas técnicas contábeis para 
que possam ser registradas suas etapas e eviden-
ciada sua execução em relação à proposta inicial. 
No entanto, isso não impossibilita o fato do setor 
público praticar, sob aspecto legal, a dita Contabi-
lidade Patrimonial; em outras palavras, que o patri-
mônio público seja controlado pela Contabilidade. 
O orçamento e a Contabilidade têm conceitos e 
objetivos diferenciados. A visão orçamentária é de 
controle dos fluxos de ingressos e saídas de caixa. 
Assim, a aquisição de um bem interessa sob o enfo-
que da quantia a ser desembolsada e quanto à exis-
tência de autorização parlamentar para a referida 
aquisição. Uma vez adquirido, cabe à contabilidade 
controlá-lo e incorporá-lo ao patrimônio público. 
Assim, a administração pública mantém o controle 
dos aspectos orçamentários, mas volta-se também 
sua atenção para o patrimônio público e suas alte-
rações, como a depreciação, a reavaliação, o teste 
de recuperabilidade, etc. Outras grandes mudanças 
são: criação de um plano de contas único, novas 
demonstrações contábeis e adoção do regime de 
competência para a Contabilidade Patrimonial, que 
passa a registrar os fatos administrativos na ocor-
rência do fato gerador, não importando o momento 
do recebimento ou pagamento. Porém, apesar de 
todas essas alterações, os contadores públicos não 
devem esquecer tudo o que sabem, pelo contrário, 
o conhecimento desses profissionais será de grande 
ajuda nesse momento de mudança. Deve-se apenas 
separar a visão orçamentária da visão patrimonial. 
Toda a visão orçamentária está mantida, porém in-
corpora-se a visão patrimonial: registrar e controlar 
o patrimônio público.
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R.C: Como fica o Plano de Contas?

Feijó: A mudança no PCASP (Plano de Contas Apli-
cado ao Setor Público) tem como objetivo atender, 
de maneira uniforme e sistematizada, o registro con-
tábil dos atos e fatos praticados pela entidade. Desta 
forma, proporciona maior flexibilidade no gerencia-
mento e consolidação dos dados e satisfazer as ne-
cessidades de informações dos usuários, de modo 
a atender os normativos, elaborar relatórios e de-
monstrativos e, assim, facilitar a tomada de decisões 
e a prestação de contas. O Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público – PCASP foi objeto de discussão no 
âmbito do Grupo Técnico de Procedimentos Con-
tábeis, por mais de dois anos, e na versão publicada 
pela Portaria STN 751/2009 está estruturado até o 
quarto nível das contas contábeis, e estabelecendo 
a sistemática padrão de registro dos principais atos 
e fatos típicos da administração pública. A última 
versão do PCASP foi publicada juntamente com o 
Manual das Demonstrações Contábeis do Setor Pú-
blico, que incorporou a alteração da estrutura do 
Balanço Patrimonial (BP), Balanço Financeiro (BF) 
e Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), 
com base na Portaria STN 749/2009. Vale ressaltar 
que todas as mudanças promovidas foram objeto de 
discussão exaustiva no Grupo Técnico de Procedi-
mentos Contábeis, com a participação de represen-
tantes de várias entidades que interagem direta ou 
indiretamente com a Contabilidade do setor públi-
co. Está prevista a publicação da nova versão em ou-
tubro de 2010. O plano de contas atual trabalha com 
registros dentro do mesmo subsistema, já o novo 
PCASP terá seus lançamentos dentro de classes da 

mesma natureza de informação (patrimonial, orça-
mentária e de controle). O novo PCASP possui uma 
estrutura lógica que permite facilidade e clareza no 
registro dos lançamentos, separando-se a visão pa-
trimonial da orçamentária. O PCASP será compos-
to pelas seguintes Classes: 1 – Ativo; 2 – Passivo; 3 
– Variações Patrimoniais Diminutivas; 4 – Variações 
Patrimoniais Aumentativas; 5 – Controles da Apro-
vação do Planejamento e Orçamento; 6 – Contro-
les da Execução do Planejamento e Orçamento; 7 
– Controles Devedores; e 8 – Controles Credores.

 

R.C: No seu entendimento, quais serão as prin-
cipais dificuldades para a implantação dessas 
mudanças no setor público?

Feijó: A principal dificuldade é a quebra de para-
digmas e costumes já enraizados na administração 
pública. A conscientização dos profissionais (não 
apenas dos contadores, mas também dos gestores) 
é muito importante nesse momento. É preciso en-
tender que a mudança não vai acontecer da noite 
para o dia. Trata-se de um processo lento e contínuo 
realizado em etapas, mas necessário. É um processo 
coletivo que só será possível com a ajuda de todos.

“a mudança no PcasP 
(Plano de contas aplicado 
ao setor Público) tem 
como objetivo atender, 
de maneira uniforme e 
sistematizada, o registro 
contábil dos atos e fatos 
praticados pela entidade.”
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R.C: As Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) con-
tribuem para uma administração pública com 
mais transparência e uma maior responsabili-
dade de gestão?

Feijó: A demanda da sociedade por transparência 
nas contas públicas exige informações confiáveis 
que reflitam a real situação patrimonial. A Conta-
bilidade auxilia a instrumentalização do controle 
social. Trata-se de uma ciência social aplicada, que 
tem como principal objetivo fornecer informações 
sobre resultados econômicos, financeiros e patri-
moniais aos usuários no sentido de contribuir para 
a tomada de decisões e para uma adequada pres-
tação de contas. A uniformização dos procedimen-
tos contábeis deve possibilitar a disponibilização de 
“informações contábeis transparentes e compará-
veis, que sejam compreendidas por analistas finan-
ceiros, investidores, auditores, contabilistas e de-
mais usuários, independentemente de sua origem 
e localização” (Portaria MF Nº 184/08). Assim, a 
contabilidade é peça fundamental na busca pela 
transparência. O Conselho Federal de Contabilida-
de (órgão emissor das NBC T SP), como também 
a Secretaria do Tesouro Nacional, tem se esforça-
do para orientar os profissionais contábeis a gerar 
informações cada vez mais relevantes e transpa-
rentes, para que assim a sociedade possa, enfim, 
acompanhar o trabalho dos gestores públicos. Des-
ta maneira, a emissão das NBC T SP foi um grande 
passo na tentativa de possibilitar a convergência da 
Contabilidade aos padrões internacionais.

R.C: Qual o objetivo das NBC T SP em se-
gregar o Sistema Contábil Público em qua-
tro subsistemas: orçamentário, patrimonial, 
compensação e, agora, custos? Esta norma 
também define patrimônio público e classifi-
ca os elementos patrimoniais contabilmente, 
quais outras, além dessas inovações, o senhor 
destacaria?

Feijó: A Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
é organizada na forma de sistema de informações, 
cujos subsistemas, convergem para o produto final, 
que é a informação sobre o patrimônio público. O 
objetivo de segregar o Sistema Contábil em subsis-
temas de informações é para que possam oferecer 
produtos diferentes, em razão das especificidades 
demandadas pelos usuários e possibilitar a geração 
de informações para os diversos tipos de usuários. 
Foram duas as principais mudanças: a primeira é 
que o subsistema financeiro agora faz parte do pa-
trimonial, e a segunda é a criação do subsistema 
de custos. O subsistema patrimonial gera infor-
mações sobre o patrimônio, situação dinâmica e 
estática, engloba as contas do ativo e passivo e as 
variações ativas e passivas, compreende: o Subsis-
tema Financeiro (que registra, processa e evidencia 
os fatos relacionados aos ingressos e aos desem-
bolsos financeiros, bem como as disponibilidades 
no início e final do período e permite evidenciar 
o ativo e passivo financeiro na forma definida pela 
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Lei 4.320/1964); e o Subsistema Permanente/ Não 
Financeiro (que registra, processa e evidencia bens, 
direitos e obrigações não financeiros, as variações 
qualitativas e quantitativas do patrimônio público e 
permite evidenciar o ativo e passivo permanente na 
forma definida pela Lei 4.320/1964). Já o Subsistema 
de Custos foi criado para registrar, processar e evi-
denciar os custos dos bens e serviços, produzidos e 
ofertados à sociedade pela entidade pública. Além 
de servir como base de informação que alimentará a 
Demonstração do Resultado Econômico.

R.C: Há alguma novidade nas Demonstrações 
Contábeis?

Feijó: As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público foram modificadas, visando a melhorar 
a evidenciação das informações, facilitar o entendi-
mento e convergir aos padrões internacionais. Além 
das alterações ocorridas nas estruturas das demons-
trações já existentes, foram criadas duas novas de-
monstrações para o setor público: a Demonstração 
do Resultado Econômico e a Demonstração dos Flu-
xos de Caixa. O objetivo principal da Demonstração 
do Fluxo de Caixa é fornecer informações relevantes 
sobre as entradas e saídas de caixa ou dos equivalen-
tes de caixa em um determinado período para pos-
sibilitar a tomada de decisões em cenários futuros. 
Quanto à Demonstração do Resultado Econômico 
surge como uma inovação brasileira no sentido de 
suprir a necessidade de implementação de um sis-
tema que objetive apurar os resultados econômicos, 
tendo por base o custo de oportunidade e o resulta-
do econômico de programas e ações desenvolvidos 
pela administração pública. Os demais demonstrati-
vos tiveram sua estrutura básica alterada. 

R.C: Haverá custos para a adaptação às nor-
mas? E estes custos, se existirem, represen-
tam quanto?

Feijó: Toda grande mudança relativa a um processo 
de institucionalização de novas normas gera custos. 
Porém, deve-se ter consciência de que muito maior 
que os custos serão os benefícios gerados por esse 
processo. É muito difícil estimar os custos, pois 
estes irão variar entre cada um dos entes: União, 
Estados e Municípios. No entanto, os benefícios 
já podem começar a ser visualizados no que tange 
aos processos de transparência das contas públicas. 
Além disso, teremos custos iniciais da mudança que 
irão gerar ganhos em médio e longo prazo, como 
será o caso do custo no desenvolvimento de sis-
temas, que com a padronização terá uma concor-
rência nacional e provocará uma sinergia entre a 
criação e a disseminação do conhecimento contábil.

R.C: Qual o prazo que o setor público tem 
para se adequar? 

Feijó: O prazo para se adequar às mudanças é dife-
rente para cada ente da federação. Muitas mudan-
ças já estão vigentes, como, por exemplo, o registro 
de todos os bens, direitos e obrigações, bem como 
a depreciação, exaustão e amortização. Entretan-
to, a adoção do Novo Plano de Contas e as De-
monstrações Contábeis serão obrigatórias, a partir 
de 2012, para União, Estados e Distrito Federal e 
2013, para os Municípios.

“as demonstrações contábeis aplicadas ao 
setor Público foram modificadas, visando 
a melhorar a evidenciação das informações, 
facilitar o entendimento e convergir aos padrões 
internacionais.”
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E CONSTRUINDO O FUTURO

eduardo shinyashiki
Palestrante, consultor organizacional 
e especialista em desenvolvimento das 
competências de liderança e Preparação 
de equipes. Presidente da sociedade 
cre ser treinamentos

É sabido que a cada dia novos desafios se apresen-
tam a todos os indivíduos, quando, dependendo 

da atividade exercida, podem surgir inúmeras dificul-
dades. Essa situação pode se agravar quando se é um 
gestor de empresas, onde são inúmeras as decisões 
que devemos tomar. Por isso, é preciso sempre es-
tar preparado para atitudes que exijam um alto grau 
de superação, tornando a pressão um forte aliado na 
hora de decidir o futuro de sua empresa.

A superação é uma meta que, principalmente 
em momentos de “crise”, todo executivo de uma 
grande empresa almeja alcançar, mas quando isso 
acontece somente o bom gestor é capaz de usar a 
flexibilidade criativa e auxiliar no desenvolvimento 
profissional de seus comandados e, por consequên-
cia, no desenvolvimento pessoal, o que certamente 
resultará em benefícios para a empresa.

Para alcançar esses objetivos é preciso agir com 
inteligência e objetividade, demonstrando autocon-
fiança e gerando motivação, sempre em busca de 
resultados duradouros e definitivos alicerçados em 
um foco comum entre os interessados, o que pode 
ser alcançado a partir do momento em que novos 
paradigmas são estabelecidos por meio de boa co-
municação interpessoal, verbal e não verbal.

Lide com os desafios com segurança, sempre 
consciente de suas metas e construa novos caminhos 
baseados em suas próprias potencialidades, sabendo 
explorar o poder realizador, contido em todos os in-
divíduos, e conviva com a agradável responsabilidade 
de saber que o futuro depende de suas atitudes.

Dessa forma, o potencial e a capacidade serão 
pluralizados, possibilitando uma mudança guiada pe-
las ações pessoais, o que é sempre mais prazeroso. 

VENCENDO DESAFIOS 
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O resultado dessa mudança poderá ser acompa-
nhado por uma avaliação sustentável do processo, 
que revelará uma quebra de dogmas empresariais, 
mas não dos valores individuais, crenças e ideologias, 
ou seja, demonstrará a importância de se desenvol-
ver os próprios talentos e habilidades.

Todos nós podemos ter um alto desempenho na 
nossa vida, conseguir um estado interno motivado, 
nos manter focados nos objetivos e obter um equilí-
brio que contribui para um rendimento ideal e ultra-
passar os limites das impossibilidades individuais.

algumas reflexões merecem destaque:

•  As pessoas com alto rendimento reconhecem e 
trabalham para atingir equilíbrio entre os aspectos 
físico, mental, emocional e espiritual do ser hu-
mano, como um recurso essencial para criar uma 
vida pessoal e profissional de sucesso. Alinhar as 
intenções com as ações, as emoções com os com-
portamentos, reconhecendo o elemento espiritual 
presente em cada um de nos, leva à sabedoria da 
alma, à realização dos resultados e à prosperidade.

•  Aqueles que buscam tal equilíbrio sabem alcançar 
um estado interno no qual se atinge uma concen-
tração intensa e automática, criando uma sensa-
ção interna de confiança e motivação. Por meio 
da concentração, da meditação, da autorreflexão, 
pode-se atingir um nível de autoconsciência que 
possibilita controlar e direcionar os pensamentos.

•  Os focados em realizar reconhecem o poder da 
atenção. Usam a concentração focada como ins-
trumento para direcionar a mente nos objetivos 
e intentos importantes naquele momento, sem se 
distrair e agir de forma improdutiva.

•  Muitos utilizam a exercitação mental para treinar 
internamente uma atitude, comportamento ou 
performance. Educam a mente a imaginar e visua-
lizar como eles querem ser e agir para fortalecer 

a experiência real quando precisar daquela ação 
e desempenho. Estão mais preparados porque 
“aqueceram” os circuitos neurais do cérebro e 
criaram uma mentalidade vencedora.

•  Concentrados no presente estão constantemen-
te aprendendo com o passado e tendo a visão 
do futuro. Seguem focados naquilo que está ao 
seu alcance, como a sua preparação, formação, 
treinamento e conhecimento dos concorrentes.

•  As pessoas focadas em vencer desafios cultivam 
as qualidades de tenacidade, persistência, de-
terminação e trabalham em prol de um objetivo 
comum, expandindo a capacidade de superar os 
obstáculos e de não sucumbir às dificuldades. 
Não bastam os dons naturais, os talentos e po-
tenciais se não forem aperfeiçoados, direciona-
dos e colocados a serviço de um objetivo.

•  Elas observam também as características de 
cada integrante da própria equipe para melhor 
trabalhar em grupo, cooperar e conseguir o 
melhor resultado. 

Todos nós podemos criar voluntariamente es-
ses estados internos, transformar atitudes, treinar 
novas formas de pensar, de sentir, inovar a nossa 
maneira de agir, fortalecer uma mentalidade vence-
dora mesmo nas atividades quotidianas. Podemos 
utilizar e colocar em prática todo o nosso imensu-
rável potencial, redirecionar o nosso foco, as nossas 
escolhas, e abrir a nossa mente e o nosso coração 
para as ricas possibilidades que a vida oferece. 

“não bastam os dons naturais, os 
talentos e potenciais se não forem 
aperfeiçoados, direcionados e colocados 
a serviço de um objetivo.”
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Inscrições abertas

CATEGORIA

De outubro de 

2010 até 31/01/11

De 01/02/11 De 01/05/11 Após 31/07/11

Até 30/04/11 Até 31/07/11 À vista (enquanto 

houver vagas)À vista ou até 3X À vista ou até 3X À vista ou até 3X

PROFISSIONAIS R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 500,00

ESTUDANTES* R$ 230,00 R$ 260,00 R$ 300,00 R$ 350,00

ACOMPANHANTES R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00

Agenda cheia para os profissionais contábeis da Região das Hortênsias: 

homenagem a Delegados, lançamento da XIII Convenção de Contabilidade

do RS e Seminário de Assuntos Contábeis 

Na presença de autoridades da região das Hor-
tênsias, representantes das entidades da classe 
contábil gaúcha, Conselheiros e Delegados Regio-
nais do CRCRS, além de profissionais da Contabili-
dade, foi lançada oficialmente, em 9 de setembro, 
no Hotel Continental, em Canela, a XIII Conven-
ção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, mar-
cada para acontecer no próximo ano, nos dias 24, 
25 e 26 de agosto, na cidade de Gramado. Sob o 
lema “Informação, Gestão e Responsabilidade So-
cial”, o tradicional evento apresentará palestras in-
formativas e orientativas sobre temas atuais, com 
ampla abordagem nas mudanças e alterações pelas 
quais vem passando a Contabilidade. 

“O programa a ser desenvolvido para esta 13ª 
edição da Convenção será, aliás, como sempre 
foi, de acordo com as necessidades dos profis-
sionais da área contábil no seu dia a dia, confor-
me as exigências do mercado, com enfoque na 
ampliação do conhecimento, atualização e apro-
fundamento de debates em todos os segmentos 
da Contabilidade, sem deixar de lado o aspecto 
social da profissão, que também será valorizado. 

Teremos o cuida-
do de elaborar um 
evento que enri-
queça os partici-
pantes, não somen-
te ampliando a área 
do conhecimento 
técnico, mas tam-
bém favorecendo 
a troca de experi-
ências entre os par-
ticipantes de diversos lugares, com realidades 
diferentes. A Convenção deve ser um momen-
to de convívio profissional, capaz de revigorar e 
reafirmar a consciência da importância crescen-
te da profissão”, declarou Zulmir Breda, presi-
dente do CRCRS, na ocasião do lançamento do 
evento, quando ainda fez questão de frisar que 
esta edição da Convenção é uma realização da 
Fundação Brasileira de Contabilidade, organiza-
do pelo Conselho de Contabilidade, mas conta 
com o apoio fundamental das entidades da classe 
contábil do Estado. 

Convenção de Contabilidade já tem data marcada

As inscrições para o maior 
evento da classe contábil 

gaúcha estão abertas. 

Acesse www.crcrs.org.br e 
garanta já a sua vaga, 

com desconto.

* Estudantes de graduação sem registro em CRC’s

Para parcelamento em até 10 X (com prazo decrescente), com início em outubro 

de 2010, valerão os valores de maio a julho.

17

n
o

tí
ci

a
s



Além do lançamento da XIII Convenção de Con-
tabilidade do RS, a noite do dia 9 de setembro, em 
Canela, foi repleta de celebrações e coberta de 
emoção. Delegados Regionais de 23 municípios, que 
por 20 anos ou mais, representaram o Conselho, 
em suas regiões, prestando os seus serviços de for-
ma incansável e dignificante, foram homenageados.

Na oportunidade, a vice-presidente de Rela-
ções com os Profissionais do CRCRS, Roberta Sal-
vini, parabenizou a todos e identificou a homena-
gem como justa, digna e indispensável, salientando 
que o trabalho dos delegados, representantes do 
Conselho em suas respectivas regiões, não se es-
gotou com a láurea, apenas lhes foi ofertado um 
reconhecimento pelos seus préstimos e dedicação.

“A atuação classista deve prosseguir. Devemos 
unir esforços para construir um CRCRS cada vez 
melhor e mais representativo”, concluiu Roberta. 

Nesse sentido, o presidente do CRCRS, Zul-
mir Breda, reiterou as palavras da vice-presidente 
e acrescentou o desejo de que os delegados aco-
lhessem a homenagem revestida dos mais sinceros 
agradecimentos, uma vez que considera a gratidão 
um dos sentimentos mais nobres.

O CRCRS mantém 109 Delegacias e 16 Escri-
tórios Regionais em todo o Estado, abrangendo, 
assim, todas as regiões, com o objetivo de aproxi-
mar da entidade o profissional que atua no interior, 
estendendo, dessa maneira, muito dos serviços 
prestados na sede.

Homenagem aos Delegados Regionais do CRCRS

Receberam a láurea de Delegado 
Honorário do CRCRS, na ocasião: 

Artêmio José Mattei (Sarandi), Áureo 
Goersch da Costa (Cacequi), Benedito 
Bicca Pires (Santa Cruz do Sul), Carlos 
Alberto Wittee Neetzow (Tapejara), 
Darmos Francisco Giacomoni (Carlos 
Barbosa), Ênio Luiz Boff (Torres), Flávio 
José Fritzen (Não-Me-Toque),Gilney Dri 
de Lima (Lagoa Vermelha), Helene Weber 
(Estância Velha), Hugo Pedro Ferrari 
Finger (Quaraí), Ibanor Cofferi (Garibaldi), 
João Daniel Lucero Muniz (Santa Vitória 
do Palmar), José Aristóteles Silva Silveira 
(Dom Pedrito), Jovino Segala (Marau), 
Leonildo Osmar Vanzella (Guaporé), Marta 
da Silva Canani (São Francisco de Paula), 
Osmar Gerhardt (Horizontina),Sirlésio 
Canever Carboni (Bento Gonçalves), 
Walter Luiz Rech (São Marcos)

DElEGADOS HONORáRIOS - 2010

Artêmio José Mattei – Sarandi
Áureo Goersch da Costa – Cacequi
Benedito Bicca Pires – Santa Cruz do Sul
Carlos Alberto Wittee Neetzow – Tapejara
Dair Borges – Soledade
Darmos Francisco Giacomoni – Carlos Barbosa
Ênio Luiz Boff – Torres
Flávio José Fritzen – Não-Me-Toque
Gilney Dri de Lima – Lagoa Vermelha
Guido Wiest – Dois Irmãos
Helene Weber – Estância Velha
Hugo Pedro Ferrari Finger – Quarai

Ibanor Cofferi - Garibaldi
João Daniel Lucero Muniz – Santa Vitória do Palmar
José Aristóteles Silva Silveira – Dom Pedrito
José Paulo Correa André – São Lourenço do Sul
Jovino Segala – Marau
Leonildo Osmar Vanzella – Guaporé
Marta da Silva Canani – São Francisco de Paula
Osmar Gerhardt - Horizontina
Otacílio Arena Neto – Encruzilhada do Sul
Sirlésio Canever Carboni – Bento Gonçalves
Walter Luiz Rech – São Marcos
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Os delegados da Região das Hortênsias foram 
convidados a participar de uma reunião no dia 9 
de setembro, em Canela, para discutirem assun-
tos pertinentes às suas respectivas Delegacias. 
Porém, antes do início dos debates, foram surpre-
endidos com uma atividade diferente, promovida 
pelo CRCRS. Coordenados pelo especialista em 
Marketing, Vendas e Negociação, Márcio Nobre, 
desenvolveram, por aproximadamente uma hora, 
uma dinâmica de grupo, com vistas a estimular a 
interação e a integração dos participantes.

Já na reunião, o presidente do CRCRS, Zulmir 
Breda, e o presidente do Sescon-RS, Jaime Grün-
dler Sobrinho, comunicaram uma ação conjunta, 
no sentido de difundir o conhecimento e a infor-

Encontro de Delegados da Região das Hortênsias

surpreendeu participantes 

mação pelo interior do RS, promovendo, com isso, 
uma maior atualização, capacitação e qualificação 
dos profissionais da Contabilidade. 

Fórum Permanente das Entidades da Classe Contábil do RS 
Com a presença de 16 entidades representa-

tivas da classe contábil gaúcha, mais as presenças 
de Joaquim Vaz Godinho, Carlos Souto e Márcio 
Pereira das Neves, do Sindicato dos Contabilis-
tas do Rio Grande; Egídio Rezzadori e Sérgio Luís 
Rossetto, da Federacon; Onadir Almeida Carva-

lho, do Sincontec – Caxias; e Jandir Dickel do Sin-
covat, foi realizada a terceira reunião do fórum, no 
último dia 9 de setembro, em Canela. Na oportu-
nidade, foram levantadas questões relacionadas à 
profissão, como por exemplo, o Termo de Res-
ponsabilidade Técnica, entre outros tópicos. 
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foto

Com um público de 210 pessoas, entre profis-
sionais e estudantes da área contábil, o seminário, 

realizado em 10 de setembro, apresentou palestras 
sobre temas técnicos e motivacionais, ministradas 
por personalidades de renome nacional: Contabi-
lidade para pequenas e médias empresas, com o 
vice-presidente Técnico do CRCRS, Antônio Car-

los de Castro Palácios; Marketing e planejamento 
estratégico em organizações contábeis, com o pes-
quisador contábil do centro Universitário FECAP 
e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Ivam Ricardo Peleias; Comunicação eficaz, com o 
especialista em Marketing, Vendas e Negociação, 
Márcio Nobre; e Vencendo desafios e construindo 
o futuro, com o especialista em Desenvolvimento 
das Competências de Lideranças e Preparação de 
Equipes, Eduardo Shinyashiki.

Shinyashiki conquistou o público, que foi inci-
tado a participar das brincadeiras e a ouvir atenta-
mente as colocações apresentadas sobre diversas 
situações, que exigem superação, aprendizado e 
persistência. Fez afirmações como: “para ser um 
vencedor é fundamental ter determinação, visão e 
perseverança”; “não se preocupe em ser o melhor, 
mas único”.

A certeza de que a sua mensagem foi bem re-
cebida veio com o aplauso entusiasmado da plateia.

Ijuí 

Ijuí, de 21 a 24 de setembro, acolheu o VI 
Simpósio de Contabilidade do Mercosul, que foi 
integrado pelo X Seminário da Associação de 
Contabilistas Públicos Municipais do RS, Seminá-
rio Regional de Gestão Pública: dez anos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e V Seminário de As-
suntos Contábeis (22). O evento transcorreu no 
auditório da Unijuí e apresentou palestras sobre 
temas relevantes, sempre objetivando a atuali-
zação e a disseminação da informação junto aos 
profissionais da área contábil da região.

Seminário de Assuntos Contábeis da Região das Hortênsias 

Atualização e informação

Assim, também aconteceu em Santana do Li-
vramento, onde, com um público de mais de 100 
pessoas, entre profissionais e estudantes da área 
contábil, foram discutidos assuntos como: Conta-
bilidade para pequenas e médias empresas, a res-
ponsabilidade dos profissionais da Contabilidade e 
empresários em face das informações prestadas ao 
fisco, comunicação eficaz e PIS/PASEP e a Cofins.

Santana do livramento
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O presidente deste Conselho, Zulmir 
Breda, e o subsecretário da Receita Es-
tadual, Júlio Grazziotin, procederam, em 
2 de setembro, a assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica, no qual a Sefaz dis-
ponibilizará ao CRCRS informações sobre 
os profissionais que atuam na área contábil, 
cadastrados junto ao órgão, assim como as 
empresas pelas quais são responsáveis, de 
forma a colaborar com a promoção do efe-
tivo e regular exercício da Contabilidade. 
Dentre os quesitos constantes no termo, há 
que se salientar o fato de que esse cadastro, 
ou seja, a base de dados recebida não será 
repassada a outras entidades públicas ou 
privadas, mantendo-se, de maneira rígida, a 
confidencialidade da informação.

CRCRS e SEFAZ assinam  
Termo de Cooperação Técnica

Convênios

CRCRS, Ibracon e FBC firmaram pro-
tocolo de intenções, objetivando a rea-
lização de curso de extensão com foco 
nas Normas Brasileiras de Contabilida-
de – IFRS, cuja estrutura será elaborada 
com vistas a preparar e orientar conta-
dores e técnicos em contabilidade para 
a demanda do mercado, em função das 
mudanças advindas da implantação das 
novas práticas contábeis, com aplicação 
ainda em 2010. 

Disseminar conhecimento 
é uma preocupação das 
entidades da classe contábil 

Sérgio Fioravante, presidente do Ibracon; Enory Spinelli,coordenador 
Acadêmico da FBC - RS; João Marcos Leão da Rocha, coordenador 
Administrativo e Financeiro da FBC-RS; e Zulmir Breda, presidente do CRCRS

O Termo  de Cooperação assegura o efetivo exercício da Contabilidade

Anúncio SCI: 1/8
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Profissão contábil em pauta

Nos dias 17 e 18 de agosto, o CFC foi palco 
de discussões de temas relacionados à profissão 
contábil: aprovação da Lei nº 12.249/10, em ju-
nho deste ano, utilização da taxonomia XBRL e 
o Seminário de Gestão, que reuniu os presiden-
tes dos 27 Conselhos Regionais de Contabilida-
de, culminando com uma solenidade de agrade-
cimento ao presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, pela sanção da Lei 12.249/10. 

XBRl 

O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, 
acompanhado dos seus vice-presidentes Marco 
Aurélio Bernardi, Paulo Walter Schnorr, Celso 
Luft, Tanha Schneider, Antônio Carlos Palá-
cios, Moacir Carbonera, Pedro Gabril Kenne 

da Silva e Roberta Salvini, mais os conselheiros 
João Carlos Andriotti Silveira, Marice Fronchet-
ti Guidugli, Jessé Alencar da Silva, Adriel Mota 
Ziesemer, Ibanor Cofferi, Izidra Ramos Lopes, 
e o diretor Executivo, Luiz Mateus Grimm, par-
ticiparam, no último dia 18 de agosto, do 6º 
Workshop XBLR e do Seminário sobre a Lei 
nº 12.249/10 – Novas diretrizes para o sistema 
contábil brasileiro.

Para Zulmir Breda, foi de suma importância a 
participação no evento, uma vez que transmitiu 
informações relevantes sobre o XBRL (Exten-
sible Business Reporting Laguage), que é uma 
linguagem padronizada utilizada para relatórios 
financeiros que oferece vantagens, tais como a 
diminuição de custos, maior eficiência, exatidão 
e confiabilidade superiores.
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Em 18 de agosto, no encerramento do Semi-
nário Lei nº 12.249/10 – Novas Diretrizes para 
o Sistema Contábil Brasileiro, em Brasília, o pre-
sidente do CFC, Juarez Carneiro, os presidentes 
dos CRCs e profissionais da Contabilidade pres-
taram uma homenagem ao presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da Silva, pela sanção da Lei 
12.249, em 11 de junho deste ano, que alterou 
os artigos do Decreto-Lei nº 9.295/46. Esta foi 
a concretização da promessa que, em 2008, o 
presidente Lula havia feito quando participou 
do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade 
e que, diante de mais de cinco mil profissionais 
da área contábil, anunciou que iria verificar, com 
sua assessoria, a possibilidade de encaminhar as 
alterações na lei de regência da profissão como 
iniciativa do Executivo Federal, a fim de acelerar 
os trâmites legais. Nesse momento, dirigiu-se ao 
secretário-executivo do Ministério da Fazenda, 

Nelson Machado, que foi, então, apelidado de 
“padrinho dos contabilistas”, e que também se 
fez presente na homenagem, na sede do CFC.

De forma descontraída e brincalhona, Lula 
finalizou a cerimônia, agradecendo e lembrando 
que as conquistas de seu governo devem ser re-
partidas com o vice-presidente José Alencar, que 
se encontrava no local, e satirizou o final do seu 
mandato, dizendo: “vamos descer a rampa do 
Palácio do Planalto mais felizes e menos nervo-
sos do que quando subimos”. 

A classe contábil agradece!

Homenagem ao presidente Lula 
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Foi realizado, entre os dias 20 e 22 de setem-
bro, o II Seminário Internacional de Contabilidade 
Pública, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte-
-MG, que reuniu importantes nomes da classe 
contábil para discutir assuntos de âmbito nacional 
e internacional. 

Em palestra magna proferida pelo secretário 
executivo do ministério da fazenda, Dr. Nelson 
Machado, o tema “Crescimento com distribui-
ção de Renda” foi posto em pauta, destacando o 
crescimento de crédito e do investimento público 
do Brasil nos últimos anos, assim como o perfil da 
nova classe média e o mercado de massa.

O contador Zulmir Breda, presidente do  
CRCRS, participou de um talk-show, no dia 22, so-
bre “A Nova Contabilidade Pública - O Papel do 
Contador”, juntamente com a contadora Sandra 
Campos, integrante do Grupo de Normas Aplica-
das ao Setor Público do CFC.

“O evento oportunizou conhecer o processo de 
implantação das Normas Internacionais de Conta-
bilidade Pública em outros países. Participaram pa-
lestrantes da Nova Zelândia, Reino Unido e repre-

sentantes da IFAC e do FMI. Segundo eles, o Brasil 
está em fase adiantada, embora esteja no processo 
de tradução das normas para a língua portuguesa. 
Essa etapa é demorada, porém fundamental para 
chegarmos à Contabilidade Pública Brasileira. Tão 
logo esteja concluída a tradução, o CFC irá colocá-
-las em audiências públicas para que a classe possa 
opinar e, só então, transforma-la em norma legal. 
Esse trabalho deve ser concluído entre final de 
2011 e meados de 2012”, comenta Breda. 

Profissionais: a hora é de regularização

O Regime de Parcelamento de Débitos de Anui-
dades e Multas - Redam- foi aprovado pelo plenário 
do CFC, por meio da Resolução nº 1.284/10, com 
vistas a proporcionar a regularização de débitos 
dos profissionais e organizações contábeis inadim-
plentes junto aos Conselhos Regionais de Contabi-
lidade. Conforme previsto na Resolução, poderão 

ser pagos os débitos provenientes de anuidade e as 
multas de infração e de eleição, atualizados mone-
tariamente e calculados até a data do recolhimento 
pela variação do INPC, que poderão ser pagos com 
desconto dos acréscimos legais dos juros e da mul-
ta. Informações detalhadas estão disponíveis em 
www.crcrs.org.br.

Contabilidade Pública em foco 

24

n
o

tí
ci

a
s



O 26° Encontro de Integração dos 
Contabilistas do Rio Grande do Sul, o  
EICON RS, movimentou a cidade de 
Caxias do Sul entre os dias 24 e 26 de 
setembro. O evento, promovido pela 
Federação dos Contabilistas do Estado 
do Rio Grande do Sul, realizado pelo 
SINCONTEC Caxias e com o apoio do 
CRCRS e Sescon - Serra Gaúcha, recebeu 
cerca de 800 profissionais da Contabilida-
de. Ao todo, 11 sindicatos participaram 
das atividades de integração, como com-
petições esportivas e reuniões sociais. A 
campeã geral foi a anfitriã, a cidade de 
Caxias do Sul, que conquistou 14 premia-
ções em modalidades como canastra, bo-
lão, bocha, rústica, futsal e vôlei.

A próxima edição do Encontro de Integração 
já está com data marcada: será nos dias 24 e 25 
de setembro de 2011, no município de Ijuí. 

O município, com cerca de 80 mil habitan-
tes, vai organizar o evento sob a liderança do 
Sindicato dos Contabilistas de Ijuí, que em 2011 
completa 70 anos.

XXVI Encontro de Integração dos Contabilistas foi um sucesso

Caxias do Sul, a grande vencedora do 26º EICON-RS
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as delegacias e os escritórios regionais são o elo entre o conselho 
e os profissionais que atuam no interior do estado. nesse contexto, 
a figura do delegado regional é de suma importância, uma vez que 

representa a entidade nas suas respectivas regiões.

CONHEçA OS DELEGADOS REGIONAIS

Delegacia: Santana do Livramento
Delegado: Técn. Cont. Edson Oliveira Alves
Profissionais: Contadores: 123 – Técn. Cont: 63 – Organizações contábeis: 7
E-mail: farrapos@farrapos.com.br
Jurisdição: Santana do Livramento

Escritório Regional: Caxias do Sul
Delegado: Contador Eugênio Chiappin

Profissionais: Contadores: 949 – Técn. Cont: 538 – Organizações contábeis: 180 
E-mail: crscx@terra.com.br 

Jurisdição: Caxias do Sul

Escritório Regional: Novo Hamburgo
Delegado: Téc.Cont. Roberto Brandt
Profissionais: Contadores: 431 – Técn. Cont: 515 – Organizações contábeis: 114 
E-mail: crcrsnovohamburgo@crcrs.org.br
Jurisdição: Novo Hamburgo

Escritório Regional: Pelotas
Delegado: Contador Clóvis Roberto dos Santos Silva

Profissionais: Contadores: 442 – Técn. Cont: 410 – Organizações contábeis: 37 
E-mail: crcrspe@uol.com.br

Jurisdição: Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão,  
Pedro Osório, Arroio do Padre e Cerrito

Escritório Regional: Santa Rosa
Delegado: Contador Atemir Zimmermann
Profissionais: Contadores: 266 – Técn. Cont: 102 – Organizações contábeis: 21 
E-mail: contabil.santarosa@terra.com.br
Jurisdição: Santa Rosa, Alecrim, Campina das Missões, Cândido Godoi, Giruá, Porto Lucena, 
Santo Cristo, Tucunduva, Tuparendi, Porto Mauá, Porto Vera Cruz e Sen. Salgado Filho

Escritório Regional: Uruguaiana
Delegado: Contador Luiz Carlos Bordignon
Profissionais: Contadores: 193 – Técn. Cont: 99 – Organizações contábeis: 10 
E-mail: contbordignon@hotmail.com
Jurisdição: Uruguaiana e Barra do Quaraí
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