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esde 2008, a Contabilidade vem pautando a 

imprensa nacional com as discussões em 

torno da convergência das normas contábeis 

brasileiras aos padrões internacionais. Feita a 

adaptação, consolidadas as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, partiu-se rumo à aplicação. Mesmo 

com a exigência de uma adoção gradativa, os pro-

fissionais que atuam na área contábil tiveram de se 

realinhar aos novos padrões de pensar e fazer Con-

tabilidade. Foram mudanças radicais que se de um 

lado implicaram em dedicação total por parte dos 

profissionais, de outro trouxeram uma valorização 

da profissão no mercado e um reconhecimento do 

profissional perante a sociedade.

A exemplo do setor privado, o público tam-

bém passa por transformações conceituais e de 

foco, com a aprovação das Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(NBCASP). O orçamento mantém a sua impor-

tância, mas deixa de ser o centro das atenções, 

enquanto o patrimônio assume lugar de destaque, 

para emprestar maior relevância às demonstra-

ções contábeis dos entes públicos. A transparência 

nas contas públicas é premissa fundamental e 

indispensável em nossos tempos. É exigência da 

sociedade.

Contadores e Técnicos em Contabilidade, 

nesses últimos quatro anos, presenciaram o cres-

cimento da profissão sempre desejado. Pois bem, 

a merecida distinção chegou, trazendo valorização 

ao profissional e reconhecimento da profissão, 

conforme demonstram inúmeras pesquisas divul-

gadas. Entretanto, sabemos que ainda resta 

desconhecimento de parte dos cidadãos sobre 

o papel do profissional contábil. Por isso é hora 

de esclarecer as nossas atribuições, informar a 

sociedade sobre quais são os serviços prestados 

pelos profissionais da Contabilidade e mostrar a 

contribuição dispensada para o desenvolvimen-

to socioeconômico do País.

Nesse sentido, 2013 será o Ano da Conta-

bilidade no Brasil. Esse slogan circundará o dia a 

dia da sociedade brasileira em 2013. Uma cam-

panha nacional foi deflagrada pelo Sistema 

CFC/CRCs, com a participação das entidades da 

classe contábil.

Colegas, sem medo de errar na afirmação, 

asseguro que este ano, para nós profissionais da 

área contábil, será profícuo e determinante para 

a classe.

Encontro vocês na XIV Convenção de Con-

tabilidade do RS, que se realizará de 22 a 24 de 

maio, em Bento Gonçalves. É dispensável dizer 

que esse evento é imperdível por apresentar 

uma tradicional programação de excelência, 

tanto no que diz respeito aos temas propostos 

quanto aos palestrantes, mas é impossível deixar 

de comunicar que aos participantes estão reser-

vadas gratas surpresas. Até lá!

Um forte abraço,

Contador Zulmir Breda
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul

D

 2013: ANO DA 
CONTABILIDADE 
NO BRASIL



5

ED
IT

O
RI

A
L

APROVADO MODELO 
CONTÁBIL PARA 
MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

F

Contador Paulo Walter Schnorr
Vice-Presidente Técnico do CRCRS

oi aprovada, em dezembro de 2012, a Resolu-

ção CFC nº 1.418, pela qual fica instituído o 

modelo contábil para micro e pequenas empresas, 

com aplicação a partir do exercício findo em 

31/12/2012. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que a Cons-

tituição Federal e a Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa (Lei Complementar 123/2006) preveem 

tratamento fiscal, creditício, comercial e contábil 

favorecido às empresas definidas como tal. Assim 

sendo, após ampla discussão com a sociedade ci-

vil, inclusive no âmbito empresarial, e contando 

com o apoio de mais de 10 entidades represen-

tativas da classe contábil brasileira, depois de mais 

de seis meses de audiência pública da minuta ofe-

recida, o Conselho Federal de Contabilidade 

editou a Interpretação Técnica Geral, regulamen-

tando o modelo contábil adequado a micro e 

pequenas empresas. Há que se salientar que, por 

entender que a norma favorece essas empresas, 

houve um consenso de que sua vigência iniciasse 

em 2012. Considerando ainda que, na hierarquia 

das Normas Brasileiras de Contabilidade, a ITG 

tem por objetivo esclarecer e normatizar aspectos 

específicos das entidades sob o alcance da Norma 

Geral (no caso, a NBC TG 1000), o Conselho Fede-

ral de Contabilidade entendeu que muitas de 

suas 35 seções geralmente não são aplicáveis, 

principalmente às microentidades. Por esta razão, 

foi editada a ITG 1000, com o propósito de fle-

xibilizar às micro e pequenas empresas alguns de 

seus requisitos, principalmente no que concerne às 

Demonstrações Contábeis.

Afasta-se, no entanto, o entendimento de que 

tais empresas estejam desobrigadas de elaborar a 

escrituração contábil regular. O modo de escritu-

rar é o mesmo que já vem sendo efetuado, e escla-

recimentos podem ser obtidos pela leitura da ITG 

2000 – Escrituração Contábil. O modelo proposto 

considera a singeleza das operações de tais entida-

des e remete sempre que necessário ao modelo 

próprio, definido pela NBC TG 1000, que se acha 

em vigor desde 2010. 
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A partir da constatação de que as micro e pe-

quenas empresas não possuem controles inter-

nos sólidos, capazes de assegurar plenamente a fiel 

e completa aferição dos fatos que reflitam osci-

lações patrimoniais, e considerando a necessidade 

de distinguir as responsabilidades dos profissio-

nais da Contabilidade das responsabilidades dos 

gestores de tais entidades, foi instituída a Carta 

de Responsabilidade, instrumento pelo qual os 

administradores declaram quais documentos es-

tão sendo apresentados, que conhecimento têm 

a respeito dos relatórios por eles entregues, as-

sim como assumem responsabilidades pela sua 

integridade e lisura. É uma salvaguarda impor-

tante e bem-vinda ao sistema contábil brasileiro. 

No que tange à escrituração, a ITG reco-

menda a realização de lançamentos diários, mas 

permite que sejam feitos lançamentos mensais, 

ao final de cada período, desde que sejam elabo-

rados livros auxiliares com escrituração regular 

e devidamente registrados como suporte a tais 

lançamentos. Constata-se que muitas entidades 

possuem tais livros para atender às exigências 

fiscais, e as características destes são suficientes 

para dar o suporte necessário à Contabilidade. 

Ainda no que concerne à escrituração, a ITG 

sugere que alguns ativos sejam depreciados pelo 

método linear, por ser o mais simples, porém 

deve-se considerar o cálculo sobre o valor resi-

dual e a vida útil econômica dos bens, e não as ta-

xas previstas pela legislação fiscal. A norma tam-

bém sugere os métodos de avaliação dos esto-

ques, por entender que muitas empresas podem 

ter dificuldade de apurar o custo unitário de cada 

item. Desse modo, fica sugerida a adoção do mé-

todo PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que 

Sai –, ou ainda o do Custo Médio Ponderado. Pelo 

princípio da prudência, também deve ser conside-

rado o menor valor entre o custo, apurado na for-

ma descrita acima, e o valor realizável líquido.

A ITG também estabelece o Conjunto Obri-

gatório de Demonstrações Contábeis, que se 

resume a três relatórios: Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado e Notas Explicativas. 

Ficam sendo consideradas opcionais a Demonstra-

ção do Resultado Abrangente, a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido. Incentiva-se, contudo, a 

continuidade de seu uso pelas empresas que já o 

elaboravam, sobretudo aquelas que por força de 

outras legislações já eram acostumadas a elaborá-

las. No que diz respeito às Demonstrações Obri-

gatórias, a ITG oferece modelos sob a forma de 

anexos e resume a exigência das Notas Explicati-

vas a apenas seis itens. Tal faculdade reduzirá o 

tempo necessário à preparação dos relatórios.

Quanto ao alcance da ITG, foi considerada co-

mo micro e pequena empresa aquela que tenha 

auferido receita bruta anual até os limites dos incisos

A Carta de Responsabilidade 

é uma salvaguarda importante 
e bem-vinda ao sistema 
contábil brasileiro.
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I e II do art.3º da Lei Complementar 123/2006, 

ou seja, atualmente R$ 360 mil para microem-

presa e R$ 3,6 milhões para pequena empresa. 

Tal providência permitirá que, se os limites 

estabelecidos pela Lei Complementar forem al-

terados, automaticamente serão igualmente al-

terados os limites da ITG. É importante notar 

que, para fins contábeis, poderão adotar a ITG 

1000 todas as empresas, ou seja, a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada ou o em-

presário individual, sem qualquer restrição rela-

tiva à opção tributária. Poderão ser empresas, 

portanto, não optantes pelo Simples Nacional, 

tendo sua tributação feita pelo Lucro Presumido, 

Arbitrado ou Lucro Real.

Em relação à adoção, cumpre esclarecer que 

algumas micro e pequenas empresas participam 

de certames, licitações, pregões públicos, por 

meio dos quais são exigidas peças contábeis com-

pletas, tais como as previstas na NBC TG 1000. 

A essas entidades devem-se continuar aplicando, 

portanto, todos os requisitos da Norma para 

PMEs, aprovada pela Resolução CFC 1255/09, 

devendo o profissional da Contabilidade alertar 

ao empresário sobre os eventuais riscos que cor-

re ao aderir ao novo modelo.

Ainda no que se refere à adoção, é preciso 

dizer que é facultativa, ou seja, a empresa que já 

vinha adotando a NBC TG 1000 em todos os 

seus requisitos, tendo em vista a possibilidade de 

adotar um modelo mais favorecido, proposto pela 

ITG, não há que se falar em retrocesso, caso já 

esteja em pleno atendimento aos requisitos da 

norma plena. Não haverá, no entanto, impedi-

mentos a que faça a opção, mas, neste caso, a 

entidade deverá realizar ajustes na elaboração de 

seus relatórios, para adequá-los, especialmente 

no que se refere à comparabilidade.

Cumpre, mais uma vez, ressaltar que os 

Princípios de Contabilidade, descritos na Reso-

lução CFC 750/93, devem ser observados, ou 

seja, a presente norma não pode nem poderia 

modificar o que tem caráter pétreo. Desse modo, 

é correto dizer que as Normas Brasileiras de 

Contabilidade estão alinhadas ao padrão interna-

cional e livres da influência de regras fiscais ou 

previdenciárias.

A edição dessa norma igualmente está em 

consonância com o que se verifica em outras 

jurisdições como, por exemplo, em Portugal, onde 

desde 2011 já existe uma Norma Contabilística 

para Microentidades. Entendemos que o Brasil 

está dando um importante passo no sentido de 

possibilitar o crescimento harmônico de suas 

micro e pequenas empresas, sem prejuízo da 

necessária convergência ao padrão internacional, 

dando uma opção mais econômica a seus gesto-

res e seus profissionais da Contabilidade.

Foi considerada como micro e 
pequena empresa aquela que tenha 
auferido receita bruta anual de até 
R$ 360 mil para microempresa 
e R$ 3,6 milhões para pequena 
empresa.
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A lgumas pequenas e médias empresas têm 

sido aconselhadas a proceder reavaliações 

de seus ativos, com vistas a obter valores de patri-

mônio mais próximos do mercado. 

Cumpre que se diga que as reavaliações não 

são mais permitidas no Brasil desde a vigência da 

Lei 11.638/07. Embora a lei não diga literalmente 

que não se pode mais reavaliar ativos, ela eliminou 

a conta de reserva de avaliação do patrimônio lí-

quido, justamente onde se dava a contrapartida 

da reavaliação apropriada no imobilizado. Estabe-

leceu ainda que as empresas poderiam estornar 

todo o saldo das reservas existentes, contra o imo-

bilizado, ou manter esses saldos para serem bai-

xados com a realização dos ativos correspon-

dentes. Isso deixa claro que não são admitidas 

novas reavaliações. Prova disso também é o tex-

to do inciso V do art. 183 (Lei 6.404/76), o qual 

determina que os bens do ativo imobilizado de-

vem ser avaliados pelo custo de aquisição deduzi-

do das depreciações acumuladas. 

Afora essa ordem legal, deve-se ainda levar 

em conta um aspecto de natureza tributária. A 

legislação do imposto de renda determina que as 

contrapartidas das mais-valias atribuídas ao ativo 

imobilizado por novas avaliações não serão tribu-

tadas enquanto mantidas em conta de reserva de 

reavaliação. Ora, se não existe mais essa conta, 

onde lançar a contrapartida sem que esta possa 

estar sujeita a uma eventual tributação? 

A orientação, que nos parece equivocada, 

tem origem na Instrução Técnica 10 do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis – ICPC 10. 

Essa interpretação permitiu que as empresas que 

assim o desejassem e que observassem algumas 

condições poderiam, na adoção inicial do CPC 27 

(que tratava dos procedimentos a serem adotados 

para ajustamento às IFRS), no balanço de abertura 

do exercício iniciado em 2010, avaliar seus ativos 

naquela data a valor justo, em contrapartida da 

conta “ajustes de avaliação patrimonial”, no patri-

mônio líquido, conta essa criada pela Lei 11.638/07. 

Esse procedimento tinha por objetivo, dentre 

outros, ajustar o valor dos bens, em especial os imó-

veis, a valores de mercado em decorrência de defa-

sagens ocasionadas pela utilização no passado de 

taxas de depreciações estabelecidas pelo fisco e des-

vinculadas da efetiva vida útil desses bens. 

Embora não prevista em lei, a prática foi admitida 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 

por alguns reguladores, como a Comissão de Valo-

res Mobiliários (CVM), por exemplo. Já outros, 

como a Agência Nacional de Saúde Suplemen-

tar (ANS), não permitiram a adoção dessa forma 

de avaliação.

O certo é que o procedimento não era obriga-

tório. Tratava-se de uma opção criada por uma 

Interpretação Técnica do CPC e encampada pelo 

CFC, mas que sequer foi de aceitação unânime pelos 

reguladores. 

Contador Antônio Carlos Palácios
Vice-Presidente de Gestão do CRCRS

REAVALIAÇÃO: 
AINDA PODE?
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Em se tratando de pequenas e médias em-

presas, não é outro o quadro. A Norma então 

vigente para essas empresas, a NBC TG 1000, 

também apresentava a avaliação a valor justo como 

uma alternativa para mensuração dos bens do 

imobilizado.

Resta, pois, absolutamente tranquilo e in-

questionável que a avaliação a valor justo de bens 

do imobilizado valeu somente para o exercício de 

2010 e foi um procedimento não obrigatório para 

as entidades, fossem elas grandes, médias ou 

pequenas.

Muitos empresários agora se dão conta de que 

alguns de seus bens imóveis estão com valores 

contábeis muito inferiores aos valores de merca-

do e, no desconhecimento da lei e das normas de 

Contabilidade, levam essa situação aos responsá-

veis por suas Contabilidades. A solução que alguns 

têm encontrado, a partir de orientações de certos 

consultores, é exercer a opção do ICPC 10, 

ajustando os bens a valor justo e dando o trata-

mento contábil de “retificação de erro” (antigo 

ajuste de exercícios anteriores), nos termos do 

CPC 23 (NBC TG  23).

De fato, as conceituações de retificação de 

erros constantes da NBC TG 23 são bastante 

subjetivas e teóricas, o que acaba dando uma 

aparente fundamentação ao procedimento 

pretendido.

Realmente, a análise dessa situação deve levar 

em consideração alguns aspectos que abor-

daremos a seguir. As Normas Internacionais de 

Contabilidade, adotadas pelo Brasil, têm por prin-

cipal objetivo fazer com que as demonstrações 

contábeis reflitam da maneira mais real possível a 

verdadeira situação patrimonial e financeira das 

entidades. Essa é uma assertiva incontestável. As 

Normas Internacionais foram adotadas pelo nos-

so país com essa finalidade, além da intenção de 

inserir a Contabilidade de nossas entidades no 

padrão adotado na maioria dos países.

Um fato que verdadeiramente afasta nossas 

demonstrações contábeis desse objetivo é justa-

mente a impossibilidade de serem os bens imó-

veis avaliados a valor de mercado, assim como tam-

bém ocorre com outros ativos como os intangíveis.

Todavia, a lei, quando vetou a contabilização 

de reavaliações de ativos, levou em conta outros 

aspectos seguramente mais relevantes ao ver do 

legislador. Na busca de minimizar esta “falta” foi 

que na adoção inicial da NBC TG 27 o CFC 

introduziu o ICPC 10, permitindo que se adotasse 

o deemed cost (custo atribuído) para permitir que 

os bens ficassem mensurados pelo valor justo.

No entanto, como dito anteriormente, o 

momento de optar por esta faculdade era somente 

na adoção inicial da NBC TG 27. Qualquer 

pretensão de se utilizar daquele artifício depois 

disso é intempestiva.

Bem, mas a falta de adoção do CPC 27 naquele 

momento não poderia ser um erro e, assim, per-

mitiria que se a fizesse agora e a considerasse como 

retificação de erro, por não ter sido feito quando 

deveria? A adoção da NBC TG 27, sim, pois era 

uma obrigação. Uma norma impositiva de adoção 

obrigatória caracteriza formalmente a incidência 

em um engano. O mesmo não ocorre com relação 

ao ICPC 10, o qual era uma opção, uma faculdade. 

A sua não adoção caracterizou o não exercício 

de uma opção e não no cometimento de uma 

incorreção.

O erro ocorre quando a entidade tem, ou de-

veria ter, conhecimento de uma norma ou proce-

dimento obrigatório e não o adota.

Quando se tem uma opção e a mesma não é 

adotada, não se pode dizer que se tenha cometido 

um equívoco, mesmo que, depois, se julgue que a 

decisão de não adotar naquele momento tenha si-

do um erro. Esse seria um erro de atitude e não 

técnico.

Assim, aqueles que não vislumbraram na ICPC 

10 a oportunidade de resolver o problema ainda 

terão que aguardar uma possível alteração futura na 

Norma.
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Cezar Miola 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Sul - TCE-RS

LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO, SEJA 
BEM-VINDA!

E m 18 de novembro de 2011 foi promulgada 

a Lei Federal nº 12.527, conhecida como a 

Lei de Acesso à Informação (LAI). Bastou entrar 

em vigor, em 16 de maio de 2012, para que a 

polêmica se estabelecesse. A obrigatoriedade de 

franquear a qualquer cidadão informações sobre 

os órgãos públicos, nas esferas do Executivo, 

Legislativo e Judiciário, gerou controvérsia.

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio Grande do Sul, a Lei de Acesso à Informa-

ção foi regulamentada pela Resolução nº 

945/2012. Sobre esse tema, o presidente do 

TCE-RS, Cezar Miola, elucida algumas questões à 

Revista do CRCRS.

Revista do CRCRS: O acesso à informa-

ção já era assegurado ao cidadão na Consti-

tuição, porém, foi com a edição da Lei nº 

12.527/2011 que a sociedade encontrou a 

sua efetiva aplicabilidade. A que o senhor 

atribui isso? O momento político pelo qual o 

País passa pode ser um dos fatores respon-

sáveis por essa conscientização do interesse 

público acima do privado ou a publicidade 

dada a essa lei é um sinal do amadurecimen-

to da democracia?

Cezar Miola: A Lei de Acesso à Informação 

(LAI) é resultado de um conjunto de fatores. A 

crescente preocupação da sociedade com o trato 

da coisa pública, a conscientização acerca da 

supremacia do interesse público, a percepção de 

que o controle social é fundamental no combate 

à corrupção, compromissos internacionais do País 

nessa seara, dentre outros, foram elementos que 

impulsionaram a criação da norma. Embora o di-

reito de acesso à informação já estivesse previsto 

na Constituição da República (arts. 5º, inc. XXXIII; 

37, § 3º, inc. II; e 216, § 2º), havia dificuldade em 

exercê-lo pela ausência de meios. O grande méri-

to da LAI está em oportunizar que se traga para o 

mundo dos fatos o que antes era uma previsão abs-

trata de direito. Para além de simplesmente fixar 

regras procedimentais, a LAI institucionalizou a 

transparência como uma diretriz de gestão. Ela 

representa um amadurecimento da democracia 

brasileira, que, com esse mecanismo de ampla 

acessibilidade, poderá avançar ainda mais.

R.C.: O que, segundo a lei, é obrigado a 

constar na internet e o que é opcional?

C.M.: Nos termos do art. 8º da LAI, os órgãos 

públicos devem promover, independentemente de 

requerimento, em sítios oficiais na internet, a 

divulgação de dados por eles produzidos ou custo-

diados. As informações mínimas são: (1) registro 

das competências e estrutura organizacional, ende-

reços e telefones de suas unidades e horários de 

atendimento ao público; (2) registros de quaisquer 
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repasses ou transferências de recursos 

financeiros; (3) registros de despesas; (4) 

informações referentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais, e 

todos os contratos celebrados; (5) dados gerais 

para o acompanhamento de programas, ações, 

projetos e obras; e (6) respostas às perguntas 

mais frequentes da sociedade. Os requisitos 

mínimos dos sítios, por sua vez, são os seguintes: 

(a) ferramenta de pesquisa que permita o acesso 

à informação de forma objetiva, transparente, 

clara e em linguagem compreensível; (b) 

possibilidade de gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, sem a exigência 

de software específico para abri-los; (c) acesso 

automatizado por sistemas externos em 

formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina; (d) detalhamento dos formatos usados 

para estruturação da informação; (e) garantia da 

autenticidade e da integridade dos dados 

disponibilizados; (f) atualização das informações; 

(g) instruções que permitam ao interessado 

comunicar-se, via eletrônica ou telefônica, com o 

órgão ou entidade detentora do sítio. O § 4º da 

Lei, porém, dispõe que os municípios com 

população até 10.000 habitantes ficam 

dispensados da publicidade desses dados na 

internet, mas mantém a obrigatoriedade de 

divulgação, em tempo real, de informações 

relativas à execução orçamentária e financeira, 

nos critérios e prazos previstos na Lei 

Complementar nº 131/2009.

R.C.: Todos os órgãos da administração 

pública já estão cumprindo a lei? Há data 

limite para o cumprimento? E a fiscalização?

C.M.:Para medir o nível de atendimento à LAI, o 

TCE-RS avaliou os sítios das prefeituras de todos 

os municípios gaúchos, compondo um estudo 

que está disponível para consulta em seu portal 

(www.tce.rs.gov.br – ranking da transparência 

2012). Nesse diagnóstico, foram destacadas as 

boas práticas encontradas, com vistas a estimular 

a qualificação da informação disponibilizada. 

Trabalho similar foi feito na área estadual, 

abrangendo os sítios de todos os órgãos e 

poderes. Este se encontra em fase de conclusão. 

Quanto à fiscalização, é necessário referir que a 

LAI foi publicada em 18/11/2011 e entrou em 

vigor no dia 16/05/2012. A vacatio legis de apenas 

180 dias é considerada exígua, especialmente se 

comparada à realidade de outros países. Cerca de 

90 países possuem disciplina jurídica específica 

sobre o tema, e, nesse particular, frente ao 

panorama global, a meta brasileira foi ousada. No 

Reino Unido, por exemplo, o prazo para o poder 

público se adaptar às novas regras foi de 5 anos; 

no Japão e no Chile, esse lapso foi de 2 anos. É de 

se admitir que a administração precisa de algum 

tempo para se adequar à nova legislação, pois isso 

exige estruturação, investimento, treinamento de 

pessoal, etc. O TCE-RS está consciente disso e, na 

sua ação, tem adotado, como diretriz, a indução à 

cultura da transparência, divulgando as boas 

práticas e orientando os gestores. No futuro, se 

não forem adotadas medidas para a concretização 

da LAI, poderão ser aplicadas sanções.

R.C.: Quem e como se pode fazer uma 

solicitação de informação?

C.M.: Qualquer pessoa pode solicitar 

informações. No caso do TCE-RS, basta acessar o 

seu portal na internet (www.tce.rs.gov.br – Lei de 

Acesso à Informação – consultas e serviços) e 

preencher o formulário eletrônico próprio. Ao 

clicar no botão “prosseguir”, após preencher 

todos os campos do formulário, o interessado 

receberá o número de sua solicitação e uma 

mensagem com orientação para o seu 

acompanhamento. O TCE-RS disponibiliza 

também um Serviço de Informações ao Cidadão – 

SIC, com servidores treinados para receber e 



auxiliar os interessados, na sua Sede em Porto 

Alegre e em qualquer de seus nove Serviços 

Regionais de Auditoria, nas cidades de Caxias do 

Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo 

Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, 

Santana do Livramento e Santo Ângelo, onde os 

pedidos podem ser feitos pessoalmente.

R.C.: Qual o prazo máximo para o forneci-

mento da informação? E se o pedido for 

negado?

C.M.: Os pedidos serão atendidos no prazo 

máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. No 

caso de indeferimento da solicitação, caberá 

recurso ao agente público hierarquicamente 

superior, que terá o prazo de 5 dias para se 

manifestar a respeito.

R.C.: As organizações do terceiro setor 

também estão sujeitas à lei?

C.M.: Sim. A LAI é aplicável, no que couber, às 

entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebam recursos públicos diretamente do 

orçamento ou mediante subvenções sociais, 

contrato de gestão, termo de parceria, convênios 

ou similares. Nesse caso, a publicidade se refere à 

parcela de recursos públicos recebidos e à sua 

destinação, sem prejuízo das prestações de 

contas a que estejam legalmente obrigadas.

R.C.: Por que a Lei de Acesso à Informação 

tem gerado tanta polêmica e publicidade? A 

sociedade ainda não está acostumada com a 

transparência? Como o TCE - RS avalia esse 

momento?

C.M.: A ampla publicidade dada à norma reflete a 

expectativa nela depositada. A corrupção, a má 

gestão e a inoperância administrativa se valem de 

ambientes obscuros, que tendem a se reduzir 

com a LAI, pois ela permite que se traga luz aos 

atos e fatos da administração. Hoje, a informação 

está ao alcance da sociedade. Essa a razão de a 

norma ter despertado tanto o interesse da mídia. 

O seu potencial construtivo é inquestionável. A 

mudança de cultura que ela inaugura ao franquear 

a informação a todos representa importante passo 

na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, como pretende o art. 3º da Constituição 

da República. Por isso, o TCE-RS tem empreendi-

do esforços no sentido de dar efetividade à norma, 

tanto no que se refere ao apoio e orientação aos 

jurisdicionados quanto no fiel atendimento da lei 

por parte do próprio Tribunal. Porém, é funda-

mental que haja campanhas institucionais voltadas 

à difusão do conteúdo e dos objetivos da LAI, 

segundo o previsto no seu art. 41, inciso I.

R.C.: Mensagem final.

C.M.: A LAI trouxe um desafio para os órgãos e 

entidades públicas, já que o seu pleno cumprimen-

to demanda uma série de adaptações, como 

reestruturação de atividades, capacitação de 

recursos humanos, investimento em soluções de 

informática, etc. Ou seja, ela traz um conjunto de 

novas atribuições, sem um proporcional acréscimo 

orçamentário. Em vista disso, a administração terá 

que otimizar processos e concentrar esforços para 

bem atendê-la. A causa, entretanto, é nobre. 

Congregar energias para dar efetividade a essa 

norma tão ansiosamente esperada pela sociedade 

é investir no futuro da democracia brasileira. Com 

mais transparência, há uma tendência natural de 

aperfeiçoamento da gestão pública.
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A s causas de interesse público assumem 

papel cada vez mais relevante nas 

ações do Sistema CFC/CRCs. Quanto mais 

os profissionais registrados se aliam a causas 

comunitárias, mais contribuem para valori-

zar a classe e credenciá-la à admiração e ao 

respeito da sociedade. 

O Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil (PVCC), do Conselho Federal de 

Contabilidade, constitui-se de oito projetos 

importantes e orienta as ações de respon-

sabilidade social dos Contadores e Técnicos 

em Contabilidade em todo o País. O proje-

to Mobilização Social para Doações ao 

Funcriança e ao Fundo do Idoso, por sua 

íntima afinidade com as atividades da clas-

se, é o trabalho voluntário de melhor rela-

ção custo/benefício: com o mínimo de es-

forço, o profissional ajuda o contribuinte a 

proporcionar vantagens incomparáveis para 

a sua comunidade. Agindo em conjunto, 

profissionais e contribuintes podem se trans-

formar em agentes solidários de transfor-

mação social.

Nenhuma outra categoria profissional 

tem poder para mobilizar recursos públicos 

tão expressivos, todos os anos, por meio de 

trabalho voluntário tão sublime. Há 37 mil 

Contadores e Técnicos em Contabilidade e 

nove mil organizações contábeis no Rio 

Grande do Sul. Atuando como empregados, 

autônomos ou empresários, os profissionais 

orientam todas as pessoas jurídicas e a 

maioria das pessoas físicas sobre ques-

tões relativas ao imposto de renda e aos 

incentivos fiscais disponíveis; eles ficam 

sabendo antes dos próprios contribuintes 

quanto cada um pode doar a cada ano.

Em benefício da criança e do adoles-

cente, o incentivo fiscal existe há mais de 

20 anos (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) 

e em benefício da pessoa idosa, existe des-

de 2011 (Lei 12.213, de 20 de janeiro de 

2010). O Manual de Incentivos Fiscais do 

Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul (CRCRS) contém detalhes 

sobre esses e sobre outros incentivos fiscais.

Em igualdade de condições, não há 

contribuinte que prefira pagar para a Uni-

ão, como imposto, o que pode pagar para 

sua comunidade, como doação. Disponíveis 

que estão em todos os municípios, era de se 

esperar que os incentivos fiscais tivessem 

ampla aceitação. Mas, desafortunadamente, 

os doadores são minoria em todos os lugares. 

Estima-se que mais de 90% dos doadores 

potenciais não doam e pagam imposto para a 

União sem ser preciso; e todos os anos a 

Contador Adão Haussen Vargas
Integrante da Comissão de Estudos de 
Responsabilidade Social do CRCRS

INCENTIVO FISCAL
E SOLIDARIEDADE 
SOCIAL
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população, as empresas e o município são 

chamados a doar para as entidades assisten-

ciais, com recursos próprios, o que poderia ser 

doado com recursos da União pelos contribu-

intes. Se há razões para ser assim – e há –, 

existem razões maiores para deixar de ser as-

sim. A solução é corrigir as causas e converter 

a minoria de doadores em maioria. Alinham-se, 

a seguir, três causas conhecidas e as soluções 

julgadas necessárias para corrigi-las.

1. Deficiência no funcionamento dos 

conselhos. No trabalho denominado Perfil dos 

Conselhos Municipais da Criança e do Ado-

lescente, o Tribunal de Contas do Estado 

(www.tce.rs.gov.br) constatou as condições 

precárias e a falta de apoio dos municípios para 

os conselhos realizarem suas atividades. 

Como irão cumprir suas obrigações com as 

partes relacionadas? 

Solução proposta aos municípios: disponi-

bilizar recursos humanos, materiais e tecno-

lógicos condizentes com as necessidades dos 

conselhos e com as metas de arrecadar doa-

ções incentivadas. Só assim os profissionais 

podem estar seguros para aconselhar seus 

empregadores, seus clientes e seus colegas a 

doar e confiantes de que as informações presta-

das pelos conselhos municipais à Receita Fede-

ral serão consistentes com as dos contribuintes. 

2. Para a pessoa física, é mais difícil doar do 

que pagar imposto: precisa fazer estimativa e 

desembolsar dinheiro no ano-base.

Solução proposta a empregadores e profissio-

nais: cooperar com empregados e clientes, res-

pectivamente, a fim de que cada doador poten-

cial tenha a estimativa de quanto pode doar, 

em dezembro de cada ano. Tanto na iniciativa 

privada como na área pública, há exemplos de 

organizações que não só fazem as estimativas, 

mas adiantam os valores das doações a seus 

colaboradores. Assim, desaparecem as razões 

que eles têm para não doar. 

3. Falta de informações sobre a suficiência 

dos incentivos fiscais. Quando puder comparar a 

demanda local de recursos com a potencialidade 

local de gerar doações, a comunidade poderá 

avaliar a suficiência dos recursos fiscais disponíveis 

e terá critérios para fixar metas de arrecadação 

condizentes com suas necessidades. Dados oficiais 

sobre doações potenciais nunca foram divulgados; 

nem do Estado nem sequer do país. A divulgação 

não era permitida; agora é obrigatória (Lei 

12.527/2011), desde que requerida. A Comissão 

de Responsabilidade Social do CRCRS já aprovou 

proposição com vistas ao acesso a esses dados e 

aguarda apenas a definição sobre a melhor maneira 

de obtê-los e torná-los disponíveis anualmente, 

município por município. Conhecer a potencialida-

de própria de gerar doações incentivadas interessa 

à população e às autoridades de cada município, do 

estado e do País.

Doar para fundos locais sempre haverá de ser 

preferência, a menos que haja risco de inconsistên-

cia no fluxo de informações para a Receita Federal. 

Havendo, é preferível recomendar que os con-

tribuintes doem para os fundos de outros mu-

nicípios, que tenham sistema de arrecadação 

automatizado, ou ao fundo estadual correspon-

dente. Incompreensível é perder recursos fede-

rais a custo zero. Se não puderem ser mantidos no 

próprio município, que sejam mantidos no estado. 

Eficiência operacional dos conselhos e com-

prometimento da classe com o trabalho voluntário 

são os primeiros passos para transformar a minoria 

de doadores em maioria e para elevar nossos 

municípios e nosso estado à condição de referên-

cias em solidariedade e responsabilidade social. 

Quando a maioria dos contribuintes doar o 

que pode todos os anos, a maioria das crianças, 

dos adolescentes e dos idosos carentes haverá de 

ter o amparo e a proteção de que necessita todos 

os dias. 
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As entidades da classe contábil brasileira, 

sob a liderança do Sistema CFC/CRCs, 

definiram como um dos propósitos deste ano 

disseminar na sociedade o real papel do 

profissional da Contabilidade em nosso País. 

Para tanto, será desenvolvida, em nível 

nacional, a campanha “2013: Ano da 

Contabilidade”. O projeto prevê, entre as 

ações, transmitir informações à sociedade 

sobre quais são os serviços prestados e as 

prerrogativas dos Contadores e Técnicos em 

Contabilidade, conscientizando a população da 

importância e relevância da Contabilidade para 

o desenvolvimento socioeconômico da nação. 

Em suma, a iniciativa visa, fundamentalmente, 

fortalecer a imagem do profissional que atua na 

área contábil, tanto na esfera pública quanto 

privada. Saiba mais em www.crcrs.org.br.

2013: Ano da Contabilidade no Brasil

Acompanhe pela Rádio CRCRS as entre-

vistas com os palestrantes da XIV Convenção de 

Contabilidade. Acesse www.crcrs.org.br e saiba 

um pouco sobre os temas que serão tratados no 

maior evento da classe contábil gaúcha. 

Impossível não participar! Inscreva-se já na 
XIV Convenção de Contabilidade do RS

Saiba o que será discutido na XIV Convenção 
de Contabilidade pela Rádio CRCRS 

Entre 22 e 24 de maio, em torno de dois mil 

profissionais e estudantes da área contábil 

estarão reunidos na 14ª edição da Conven-

ção de Contabilidade do RS, que ocorrerá 

em Bento Gonçalves e apresentará uma 

programação recheada de temas interes-

santes e relevantes como Sped, Educação 

Fiscal, Governança Corporativa, Incentivos 

Fiscais, além de outros ligados ao lema do 

evento: “Contabilidade, instrumento para o 

desenvolvimento sustentável”. Garanta sua 

participação e saiba todos os detalhes da 

Convenção pelo site www.crcrs.org.br/convencao.
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Desde 2006, no período entre 6 de 

novembro e 5 de dezembro, as entidades da 

classe contábil gaúcha se mobilizam em tor-

no do Mês da Solidariedade Contábil - inicia-

tiva que visa sensibilizar Contadores e Técni-

cos em Contabilidade sobre a importância 

de utilizar seus conhecimentos profissionais 

em favor da sociedade. Assim como nas cam-

panhas anteriores, em 2012 Contadores e Téc-

nicos em Contabilidade também se empe-

nharam em orientar e esclarecer os contri-

buintes sobre os benefícios da destinação de 

parte do Imposto de Renda devido a entidades 

vinculadas ao Funcriança e ao Fundo do Idoso. 

Outro enfoque da campanha é a arreca-

dação de alimentos, brinquedos, roupas, ma-

terial de higiene, entre outros, que são des-

tinados a entidades que atuam na área social. 

Em 2012, as doações recebidas bateram 

recordes: foram 2.485 peças de vestuário, 

10.920kg de alimentos não-perecíveis, 2.227 

unidades de medicamentos, além de 57 

doadores de sangue.

Uma parte desse total foi destinada à 

Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais (FGBS), 

entidade idealizada, desenvolvida e imple-

mentada pelo Conselho de Cidadania da 

Fiergs, que abarca 13 Bancos Sociais, nas mais 

diversas áreas. O projeto, que iniciou em 

2000, com a criação do Banco de Alimentos 

de Porto Alegre, tem como principal objeti-

vo transformar o desperdício em benefício 

social. “O que se desperdiça é o dobro do 

necessário para acabar com a fome do mundo. 

Nossa proposta é justamente atacar nessa 

frente. E os Bancos Sociais, por serem uma 

metodologia de trabalho social, alicerçada 

em gestão empresarial, que colocada em 

prática na área de Responsabilidade Social, 

vêm produzindo resultados altamente po-

sitivos”, comenta o Diretor Superintendente da 

Fundação, Paulo Renê Bernhard. Apenas o 

Banco de Alimentos de Porto Alegre distribui 

em torno de 250 toneladas de alimentos por 

mês e atende quase 360 instituições que atuam 

na área social, beneficiando 21 mil famílias.

Expertise em prol do trabalho social 

Bernhard explica 

que a ideia dos Bancos 

Sociais já é implantada 

há décadas em várias 

partes do mundo. “Os 

empresários possuem 

expertise em gestão, o 

que faz com que esse tipo de iniciativa tenha 

grande possibilidade de êxito”, revela, ao 

salientar que o Rio Grande do Sul é pioneiro no 

Brasil nesse tipo de projeto, que está em estu-

do para ser disseminado pelo País. Ele enfati-

zou, também, o apoio das entidades representa-

tivas de classe, como o CRCRS, que são par-

ceiros do projeto. Sem essa arregimentação de 

forças, não seria possível viabilizarmos os 

Bancos Sociais”, salientou o diretor.

Ações de responsabilidade social contribuem para 
transformar a vida de milhares de famílias no Estado

 Por Fagner Marques
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Conheça os bancos e suas finalidades

Banco de Alimentos

Atua como um gerenciador 

de arrecadação e distribuição de 

doações de excedentes de 

empresas do ramo de alimenta-

ção para entidades previamente 

cadastradas no Banco de Dados. O Banco de Ali-

mentos possui estrutura completa e qualificada 

para coleta, armazenamento, preparação e distri-

buição de cestas básicas, garantindo a qualidade e 

integridade dos alimentos distribuídos. Também 

conta com a parceria das instituições de ensino do 

Estado, que cedem seus alunos do curso de Gastro-

nomia para realizarem atividades que vão da análise 

dos alimentos até o desenvolvimento de ações que 

incrementem a qualidade, segurança alimentar e 

boas práticas na produção de alimentos das institui-

ções conveniadas no projeto denominado Cozinha 

Nota Dez. Atualmente, existem 19 Bancos de Ali-

mentos no RS e um no Rio de Janeiro.

Banco de Voluntários

Esse banco tem como finali-

dade agregar todos os integran-

tes dos Bancos Sociais, reunindo 

em torno de um único objetivo 

os presidentes dos Bancos, Con-

selheiros, Mantenedores, Parceiros Estratégicos e 

Doadores. Funciona como um verdadeiro "articu-

lador" de todo o processo, contribuindo para o esta-

belecimento de um ambiente cooperativo e har-

mônico.

Banco de Livros

O Banco de Livros, baseado 

no entendimento de que um dos 

seus papéis na sociedade é o de 

fazer o conhecimento circular e 

chegar até as pessoas que não 

têm acesso à leitura, realiza campanhas de arreca-

dação de livros, faz a triagem, a higienização, 

verifica as necessidades das instituições quanto à 

infraestrutura e acervo, define o perfil do leitor, 

seleciona o acervo de acordo com o perfil do 

público-alvo, organiza o espaço de leitura e 

entrega os livros. Um livro fechado é uma 

história que ninguém conhece. Parte do material 

arrecadado será utilizado para a criação de bi-

bliotecas em todos os  presídios  gaúchos.

Banco de Computadores

Instituições e comunidades 

em áreas de risco social, que man-

tenham ou possuam espaços para 

instalar cursos de informática 

gratuitamente, são a prioridade 

desse Banco que disponibilizará os equipamentos, 

metodologia e professores quando for necessário. 

Entidades que estejam substituindo seus equipa-

mentos poderão destiná-los ao Banco.

Banco de Projetos Comunitários

Busca capacitar instituições 

assistenciais na confecção de pro-

jetos e orientar para a captação de 

recursos financeiros das Leis de 

Incentivos e Renúncias Fiscais. 

Nesse sentido, promove pales-

tras, fóruns e seminários em empresas e sociedade 

em geral.

Banco de Materiais de Construção

As sobras de materiais de 

obras de empresas da indústria da 

Construção Civil poderão ser 

entregues ao Banco de Materiais 

de Construção que, após classifi-

cá-las e armazená-las, providen-

ciam o encaminhamento a instituições e comunida-

des carentes da Capital.
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Banco de Medicamentos

O Banco de Medicamentos 

serve de elo entre empresas do 

ramo de medicamentos, tanto 

nas áreas de industrialização 

como de comercialização, e as 

instituições cadastradas. As empresas doam, o 

Banco organiza e distribui.

Banco de Mobiliários

Móveis em condições de uso 

podem ser doados. São classifica-

dos, reformados e destinados, de 

acordo com as necessidades de 

instituições assistenciais, escolas 

e afins. Em parceria com o SENAI, oferece cursos 

de restauração e reciclagem de móveis, capacitan-

do profissionais jovens carentes. 

Banco de Órgãos e Transplantes

Tendo como meta aumentar 

o número de transplantes no 

Estado, busca a conscientização 

e sensibilização sobre o assunto, 

a fim de ampliar o cadastro de 

doadores voluntários. Para isso, 

promove campanhas, cursos, palestras e debates 

em empresas, escolas e universidades sobre a doa-

ção de transplantes.

Banco de Refeições Coletivas

Nesse Banco são aproveita-

dos os excedentes alimentares 

das cubas de Cozinhas de Refei-

ções Coletivas, que não foram 

consumidas pelos usuários, e des-

tinados às entidades, creches ou 

asilos situados nas proximidades das empresas. 

Conta com o acompanhamento de nutricionistas.

Banco de Resíduos

Foi criado com o objetivo de 

reduzir, reusar e reciclar os resí-

duos industriais, em nome da pre-

servação do meio ambiente. Visa 

também gerar empregos e 

incrementar o desenvolvimento socioeconômico 

do RS. Além disso, a empresa doadora pode rece-

ber informações sobre os resíduos passíveis de 

transformação, conhecer possíveis usuários e novas 

tecnologias de aproveitamento, gerando renda e 

inclusão social.

Bancos de Tecido Humano

Objetiva oferecer tratamen-

to gratuito a crianças carentes 

com graves sequelas de queima-

duras. O Banco, instalado na 

Santa Casa de Porto Alegre, tem 

também por finalidade promover e estimular pes-

quisas científicas, assim como realizar campanhas de 

prevenção. Envia pele humana para feridos de 

todo o Brasil.

Banco de Vestuários

As sobras de tecidos e reta-

lhos doados pelas empresas são 

repassados a Clube de Mães, 

Grupos de Terceira Idade, Asso-

ciações de Bairros e Centros Comunitários que rea-

lizam serviços de corte e costura para suas comuni-

dades, a fim de suprir a falta de agasalhos, colchas ou 

cobertores.

Participe!

Além de manter os Bancos Sociais, a Fundação 

também promove uma série de atividades, todas 

abertas à comunidade. Entre elas o Sábado Solidário, 

a Campanha do Quilo, além de feiras, exposições, 

shows e eventos esportivos. A FGBS também orga-

niza cursos profissionalizantes, nas áreas da compu-

tação, construção civil, vestuários e mobiliário. Para 

participar, tanto como doador quanto para receber 

donativos e, até mesmo, realizar alguma capacita-

ção, basta acessar www.bancossociais.org.br ou ligar 

para o telefone 0800-54-16000.
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As ações do Mês da Solidariedade Con-

tábil, assim como outras atividades de cunho 

social desenvolvidas pelo CRCRS fazem parte 

do Programa de Voluntariado da Classe Con-

tábil (PVCC), iniciativa gerida pelo Sistema 

CFC/CRCs, que abarca oito projetos e visa 

sensibilizar os profissionais contábeis sobre a 

importância do voluntariado na construção de 

uma sociedade mais justa e solidária. Para saber 

mais e participar, acesse www.crcrs.org.br e clique 

no banner Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil.

Programa de Voluntariado da Classe Contábil

A pessoa física que declarar Imposto de 

Renda pelo modelo completo tem a possibili-

dade de doar aos Fundos de Direitos da 

Criança e do Adolescente diretamente na 

declaração a ser entregue até 30 de abril 

próximo, conforme previsto na Lei nº 12.594, 

de 18 de janeiro de 2012, e observada a 

Instrução Normativa RFB nº 1.311, de 31 de 

dezembro de 2012. Assim, o contribuinte cuja 

doação não tenha atingido o limite de 6% 

sobre o imposto devido terá uma nova 

oportunidade, no ano corrente, de comple-

mentar até 3% - desde que no total a doação 

não ultrapasse o percentual máximo referido.

No entanto, o Contador Adão Vargas, 

integrante da Comissão de Estudos de 

Responsabilidade Social do CRCRS, lembra que 

o pagamento dessa doação deverá ser feito por 

meio de Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais (DARF) especial. O programa 

da Declaração de Ajuste Anual emitirá um DARF 

para o pagamento da doação ao fundo beneficiá-

rio indicado, com o código 3351, no valor 

informado pelo doador. A doação paga será 

repassada diretamente para o fundo indicado na 

Declaração de Ajuste Anual. 

Novas normas regem destinação do 
Imposto de Renda devido ao Funcriança

O Manual de Incentivos 
Fiscais, que foi elabo-
rado pela Comissão de 
Estudos de Respon-
sabilidade Social do 
CRCRS e editado pela 
entidade, encontra-se 
disponível em 
www.crcrs.org.br. A 
publicação, que já está 
na 5ª edição, apresenta 
as possibilidades de 
aplicação das leis de 
incentivo fiscais. 



20

N
O

TÍ
CI

A
S

Em torno de mil pessoas, entre acadêmi-

cos e profissionais da área contábil, participa-

ram, em 10 de novembro, do 2º Encontro 

Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis 

do RS, realizado no Centro de 

Eventos da PUC-RS. Orga-

nizado por este Regional, a 

iniciativa da Comissão de Es-

tudos CRCRS Jovem focou 

em temas que tratavam do 

mercado de trabalho, comu-

nicação, além de um stand 

up comedy. 

Na abertura, o presidente 

do CRCRS, Zulmir Breda, 

traçou um paralelo entre 

as Gerações X e Y, que mar-

caram as últimas décadas. "O 

professor Francisco Fialho, 

doutor em Engenharia do 

Conhecimento, diz que a 

Geração X caracterizou-se 

pela competitividade, priori-

zando o emprego. Já a Ge-

ração Y se fundamenta pela 

busca de significado e é 

empreendedora", destacou. 

Breda ainda aproveitou o 

slogan do evento "Você está 

conectado ao que interessa?" 

para lembrar a relevância da 

internet nos dias atuais. Ele 

apontou que é preciso que 

façamos bom uso dessa 

ferramenta, em especial das 

redes sociais, utilizando-a para 

disseminar valores impor-

tantes para a sociedade, como consciência 

política, regras básicas de civilidade e com-

promisso social.

Na primeira palestra, o Contador Rogério 

Rokembach enfatizou a importância da 

felicidade para a formação de bons profissionais. 

Apresentou algumas mudanças que ocorreram 

no cotidiano nas últimas décadas e lembrou que 

as empresas de hoje buscam pessoas de bem 

com a vida como um dife-

rencial na hora das contra-

tações ou no momento de 

pensarem em promoções. 

Logo em seguida, o jornalista 

Tulio Milman falou sobre "Os 

Novos Paradigmas da Comu-

nicação", em que explicou o 

poder da comunicação no 

dia a dia das pessoas, em 

especial no que diz respeito 

ao ambiente de trabalho. 

Em seguida, as integrantes 

da Comissão de Estudos de 

Responsabilidade Social des-

te Conselho, Simone Im-

peratore e Liliana Ramos, 

realizaram uma pequena 

explanação sobre o Pro-

grama de Voluntariado da 

Classe Contábil. Por fim, o 

humorista Duda Garbi pro-

porcionou momentos de 

descontração com o show 

de comédia Duda Garbi 3 

em 1, em que apresentou 

sátiras dos jornalistas Paulo 

Sant'Ana e Paulo Brito, além 

do personagem Jeiso, um 

adolescente que adora pre-

gar trotes, contar piadas e 

histórias com termos de 

baixo calão. No término do 

Encontro, foi entregue o 

prêmio para a maior caravana: FURG, de Rio 

Grande. O evento contou com o apoio da 

Fundação Brasileira de Contabilidade e do 

Sescon-RS. 

Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis reúne cerca de 1000 pessoas na PUC-RS

Eventos que marcaram o final de 2012
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Em 28 de novembro passado, o CRCRS, 

por meio da Comissão de Estudos da Con-

tabilidade Aplicada ao Setor Público, promo-

veu um seminário para debater o tema.

A primeira palestra, ministrada pelo fiscal 

do Conselho José Calleari, abordou as atri-

buições e delimitações legais deste Regional e 

do Conselho Federal de Contabilidade. Ele 

salientou que a fiscalização se dá em dois 

momentos: preventiva - no sentido de orien-

tar - que tem como base a educação conti-

nuada; e a operacional, que é a aplicação das 

sanções previstas. Acrescentou que a fiscali-

zação tem como metas combater o leigo, 

verificar a escrituração e a demonstração con-

tábil, assim como os contratos de prestação 

de serviço, as emissões de Decores, entre 

outros.

As principais alterações orçamentárias e 

patrimoniais que constam na quinta edição do 

Manual da CASP foram levantadas pelo 

integrante da Comissão de Estudos em 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público do 

CRCRS e especialista em Contabilidade Públi-

ca e Responsabilidade Fiscal, Diogo Barbosa.

Cézar Volnei Mauss, especialista em Ges-

tão e Controle da Administração Pública e 

também integrante da Comissão de Estudos 

em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

deteve-se na importância da análise das 

demonstrações contábeis governamentais. Ini-

ciou com um breve resumo sobre a evolução 

da Contabilidade até chegar no sistema de 

informação contábil. Citou a Lei 4.320/64, 

que impôs indicadores, mas que não conse-

guiu monitorar por completo o desempenho 

e o sistema econômico e financeiro da enti-

dade; e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

trouxe, em definitivo, a figura do indicador de 

desempenho para os gestores.

Encerrando o evento, João Eudes Filho, 

que é auditor das Contas Públicas do TCE/PE, 

falou como está o processo de implantação das 

NBCs no setor público em Pernambuco. 

Contabilidade pública foi tema de seminário

José Calleari Cézar Volnei Mauss

Diogo Barbosa João Eudes Filho
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A exemplo do que há anos já ocorre com 

os 106 Delegados Regionais, com o corpo 

funcional e dirigentes deste Conselho, em 11 

de dezembro passado foi a vez de promover, 

pela primeira vez, a integração das dez 

Comissões de Estudos do CRCRS. Os 

coordenadores das respectivas comissões 

apresentaram ao grande grupo as ativida-

des desenvolvidas no decorrer de 2012, 

trocaram experiências, participaram de uma 

dinâmica, na qual os participantes discutiram 

algumas questões sugeridas pelo vice-

presidente Técnico do CRCRS, Paulo Schnorr, 

e, na sequência da programação, assistiram a 

uma palestra motivacional. Na abertura do 

encontro, o presidente do CRCRS, Zulmir 

Breda, ressaltou a importância do trabalho 

desenvolvido pelas dez comissões: Acom-

panhamento da Área do Ensino Superior, 

Auditoria Independente, Organizações Contá-

beis, Tecnologia da Informação, Mulher que 

Atua na Área Contábil do RS, Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, Terceiro Setor, 

Responsabilidade Social, CRCRS Jovem e 

Perícia Contábil. Também anunciou a pos-

sibilidade de surgimento da 11ª Comissão de 

Estudos sobre Cooperativismo. 

Paulo Schnorr, vice-presidente Técnico do 

CRCRS, deu ênfase às publicações editadas 

pelo Conselho e elaboradas pelas comissões, 

que são fontes de consulta de profissionais do 

nosso Estado e fora dele. Ao encerrar sua ma-

nifestação, Schnorr declarou-se orgulhoso do 

trabalho que as comissões vêm apresentando. 

Da mesma forma, o vice-presidente de 

Gestão do CRCRS, Antônio Carlos Palácios, 

expôs o seu reconhecimento pela fundamental 

atividade gerada pelas comissões, que produz 

um inegável resultado positivo para a classe. 

Os integrantes das comissões julgaram ter 

sido positivo o resultado obtido nesta primeira 

integração, justificando, assim, a realização em 

2013 do 2º Encontro das Comissões de 

Estudos do CRCRS.

Integração total: dez comissões de estudos interagem em encontro promovido pelo CRCRS 
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Os presidentes do Conselho Regional de 

Contabilidade do RS (CRCRS), Zulmir Breda, 

e da Agência Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados do RS (AGERGS), 

Luciano Schumacher Santa Maria, assinaram 

um convênio, em 22 de novembro de 2012, 

com vistas a promover o intercâmbio de 

informações sobre as Demonstrações Con-

tábeis apresentadas por delegatárias dos 

serviços públicos no Rio Grande do Sul. A 

parceria prevê ainda ações de educação 

continuada, como eventos que proporcionem 

a renovação e ampliação do conhecimento, 

beneficiando, dessa forma, a sociedade, que é 

a usuária dos serviços públicos regulados 

pela agência: irrigação, polos rodoviários, 

travessias hidroviárias, transporte rodoviário 

de passageiros, saneamento, energia elétrica, 

estações rodoviárias. 

CRCRS e AGERGS 
assinam convênio
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Na última plenária de 2012, 21 de 

dezembro, e na primeira deste ano, 25 de 

janeiro de 2013, a vice-presidente de Relações 

com os Profissionais do CRCRS, Roberta 

Salvini, deu posse a novos delegados regionais, 

que antes de receberem as suas respectivas 

deliberações, tiveram tempo de esclarecer 

suas dúvidas, ouvirem orientações sobre 

procedimentos referentes ao registro e à 

fiscalização, assim como informações gerais 

sobre as ações desenvolvidas pelo Conselho, 

inclusive na área de responsabilidade social, na 

qual a função de delegado é fundamental o 

êxito dos projetos em andamento. 

A partir de então, esses colegas assumiram 

a tarefa de representar o CRCRS nas suas 

respectivas regiões, atendendo e orientando os 

profissionais contábeis que pertencem às suas 

jurisdições, conforme preceitua a Resolução 

CRCRS nº 429/05.

Renovação

Andre Hoffmann (Ijuí), Adriano Lourensi (Sananduva), 
Cristiano Gomes (Taquara), Edson Serres da Silva (Itaqui), 
Gilnei Augusto Hammel (São Sepé), Manoel Valfreu Faleiro 
(Taquari), Nielca Maria Pilau Philippsen (Santo Augusto), 
Paulo Gelom Domingues da Silva (Tapes), Valdeir Elguy 
Fernandes (Santana do Livramento). 

Luiz Manoel Alves da Trindade (Uruguaiana), Liliana 
Regina Ramos (Novo Hamburgo), Carlos Alberto 
da Luz Granada (Rio Pardo), Márcia Maria de Vargas 
Basso (Alegrete) e Marcelo Zuffo (Espumoso).
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O CRCRS, dentro de sua proposta de 

fiscalização preventiva – que visa orientar e 

capacitar os profissionais – realizará, este ano, 

13 Seminários de Assuntos Contábeis. Nos 

encontros, serão debatidos temas de grande 

relevância para Contadores e Técnicos em 

Contabilidade, sempre priorizando as constan-

tes mudanças no mundo contábil. Na tabela, 

constam os locais e as datas em que serão 

realizados os seminários. Para saber toda a 

programação de eventos do Conselho, acesse 

www.crcrs.org.br.

CRCRS realizará 13 seminários este ano

 Calendário de Seminários de  Assuntos Contábeis 2013
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DATA LOCAL

15-03-2013

05-04-2013

10-05-2013

07-06-2013

28-06-2013

05-07-2013

09-08-2013

13-09-2013

04-10-2013

25-10-2013

08-11-2013

22-11-2013

06-12-2013

Guaporé

Uruguaiana

Santa Rosa 

Venâncio Aires

Novo Hamburgo

Vacaria

Passo Fundo

Santa Maria

Santana do Livramento

Rio Grande

Campo Bom

Tramandaí

Garibaldi



CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

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.

Delegacia: Santana do Livramento
Delegado: Tecn. Cont. Valdeir Elguy Fernandes

Profissionais:  Contadores: 146 – Técn. Cont.: 79 – Organizações contábeis: 58
E-mail: conelguy@v-expressa.com.br

Jurisdição: Santana do Livramento

 Delegacia: São Sepé
Delegado: Tecn. Cont. Gilnei Augusto Hammel
Profissionais: Contadores: 43 – Técn. Cont.: 33 – Organizações contábeis: 23
E-mail: gilneihammel@hotmail.com
Jurisdição: São Sepé e Formigueiro

Delegacia: Taquara
Delegado: Técn. Cont. Cristiano Gomes

Profissionais: Contadores: 130 – Técn. Cont.: 153 – Organizações contábeis: 84
E-mail: cristiano@tca.com.br

Jurisdição: Taquara, Parobé, Riozinho e Rolante

Delegacia: Taquari
Delegado: Técn. Cont. Manoel Valfreu Faleiro
Profissionais: Contadores: 43 – Técn. Cont.: 43 – Organizações contábeis: 34
E-mail: valfreu.del.taquari@tknet.com.br
Jurisdição: Taquari, Paverama e Tabaí

Delegacia: Itaqui
Delegado: Contador Edson Serres da Silva
Profissionais: Contadores: 67 – Técn. Cont.: 63 – Organizações contábeis: 38
E-mail: serres@bnet.com.br
Jurisdição: Itaqui e Maçambará
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