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EDITORIAL

ARTIGO TÉCNICO

ARTIGO TÉCNICO

ENTREVISTA

NOTÍCIAS

- Vem aí a 8ª edição do Mês da 
Solidariedade Contábil
- Aumenta o número de Observatórios 
Sociais no Estado
- Espaço Cidadania

 
 Dezembro de 2013: 
encerramento de mais um 
ano e fim de uma gestão

O que esperar do Contador 
brasileiro em face das normas 
emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis? 

Principais procedimentos contábeis 
na adoção do novo Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público

Ministro fala de incentivos às micro e 
pequenas empresas, da Lei Geral, 
substituição tributária, carga tributária 
e a importância do pro�ssional da 
Contabilidade nesse contexto



difícil traduzir o sentimento vivido quando se 
fala em término de gestão, em fim de um ciclo, 

especialmente em se tratando de tempos tão grati-
ficantes. Depois de quatro anos à frente do Conse-
lho Regional de Contabilidade do RS, me invade 
uma sensação de satisfação por ter tido a oportuni-
dade de servir à classe contábil, por ter colaborado 
na defesa da sociedade e por ter participado, de 
uma maneira ou de outra, da vida de muitos profis-
sionais e estudantes da área contábil. Por outro 
lado, experimento o gosto da melancolia em deixar 
o convívio direto com os colegas, que a cada evento 
partilhávamos experiências e ideias, assim como 
com os estimados profissionais que, igual a mim, se 
dedicaram voluntariamente como Conselheiros 
desta entidade.

É, sem dúvida, motivo de contentamento cons-
tatar que nesses quatro anos tivemos a chance de 
proporcionar 8.939 eventos, entre cursos, pales-
tras e seminários, atingindo 318.723 participações 
(dados registrados entre janeiro de 2010 e setem-
bro de 2013), entre profissionais e estudantes da 

área contábil, com destaque para as convenções 
realizadas, que a cada edição superam as nossas 
próprias expectativas.

Nessa obsessão pelo aprimoramento e pela 
ampliação dos conhecimentos, buscamos diver-
sificar a utilização de mecanismos de modo a 
envolver todos os segmentos da Contabili-
dade, a quase totalidade das regiões do Esta-
do e, evidentemente, o maior número possível 
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 DEZEMBRO DE 2013: 
ENCERRAMENTO DE 
MAIS UM ANO E FIM 
DE UMA GESTÃO
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de Contadores e Técnicos em Contabilidade. Nesse 
sentido, há três anos começamos a transmitir pales-
tras ao vivo, pela internet, inclusive com a possibili-
dade de os internautas interagirem como palestrantes 
por meio de perguntas. Ainda nessa linha e no mesmo 
período, o CRCRS firmou 45 parcerias com insti-
tuições de ensino superior da Capital e do interior do 
Estado, visando a compartilhar experiências com os 
futuros colegas e aproximar o Conselho do meio 
acadêmico, além de, em alguns casos, estabelecer 
convênios em cursos de pós-graduação que favore-
cem os registrados com valores diferenciados.

Muitos desses eventos foram realizados graças a 
parcerias com as demais entidades da classe contábil. 
Essa integração, que não se resume à promoção de 
eventos, é motivo de orgulho dos profissionais da 
Contabilidade gaúchos. É uma característica nada 
comum. A consolidação desse congraçamento de idei-
as se materializou em maio de 2010, quando foi cria-
do o Fórum Permanente das Entidades da Classe Con-
tábil do Rio Grande do Sul. O CRCRS também está 
presente no Fórum dos Conselhos das Profissões 
Regulamentadas, que reúne representantes de gran-
de parte das profissões liberais no País.

Gostaria de citar ainda a participação do Conse-
lho em movimentos sociais que defendem posições 
que vão ao encontro das necessidades e dos anseios 
da sociedade e que trazem em seu bojo princípios éti-
cos e ideais transparentes de justiça e de dignidade, 
como o movimento da Ficha Limpa e Agora Chega - 
Não à CPMF! Posicionamentos também foram 

tomados diante de situações que feriam as prerro-
gativas profissionais ou prejudicavam a prestação 
do serviço contábil à sociedade. 

Ações pioneiras com vistas a facilitar o dia a dia 
do profissional e agilizar processos internos foram 
implantadas, tais como a fiscalização eletrônica, 
batizada de e-crcrs-legal, e o registro eletrônico.  

Assim, repasso a função de gerir esta entidade 
forte e atuante, que representa cerca de 37 mil pro-
fissionais que atuam na Contabilidade e nove mil 
organizações contábeis do Estado, na certeza de 
que o amor à profissão, o desejo do contínuo 
desenvolvimento profissional e a atenção voltada à 
defesa da sociedade irão nortear os próximos 
dois anos de gestão. 

Um forte e saudoso abraço.

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

� Repasso a função de gerir 
esta entidade forte e 
atuante, que representa 
cerca de 37 mil profissionais 
que atuam na Contabilidade 
e nove mil organizações 
contábeis do Estado.�



processo de harmonização de normas 
contábeis nacionais com as internacio-

nais (da sigla genericamente utilizada em inglês 
IFRS), que teve início efetivamente no velho 
continente no ano de 2005 (região do Euro), 
tomou impulso em muitas outras partes do 
mundo, em especial naqueles países considera-

1dos economias emergentes . No Brasil, che-
gou de forma avassaladora: todas as normas e 
interpretações do IASB foram internalizadas 
domesticamente por meio de Pronunciamen-
tos Técnicos, Interpretações e Orientações 
do CPC, ao longo dos anos de 2008 e 2009, 
para vigorarem plenamente nas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, a 
serem elaboradas para o exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2010.

É bem verdade que a adoção de normas con-
tábeis internacionais implica indissociavelmente 
a imposição de uma nova cultura aos Contado-
res brasileiros, com a incorporação de novos 

2valores  (não aversão a riscos é um deles). Ora, 
o Contador brasileiro não é doutrinado nos ban-
cos escolares a julgar, a exercer seu juízo de valor

O

Jorge Vieira
Doutor em Controladoria e Contabilidade 
pela FEA-USP e Professor Adjunto da 
FAF/UERJ

O QUE ESPERAR DO 
CONTADOR BRASILEIRO EM 
FACE DAS NORMAS EMITIDAS 
PELO COMITÊ DE 
PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS? 

1A esse respeito, ver no sítio do IASB na internet, o status de harmonização/convergência nos países que já aderiram às IFRS:  
http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Use+around+the+world.htm.
2 Em se tratando dos porquês das diferenças entre práticas contábeis mundo afora, segundo modelo de Elionor Weffort, em sua tese 
intitulada Impacto do sistema educacional, sistema legal e mercado na harmonização das normas contábeis brasileiras em relação às normas 
internacionais, algumas das principais razões para explicar tal fenômeno residem, entre outros, nos aspectos culturais, educacionais, 
econômicos, jurídicos, históricos e políticos.
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acerca de situações não disciplinadas em lei ou 
norma ou, até mesmo, a julgar a necessidade de 

3se descumprir uma norma . Julgar implica cor-
rer riscos profissionais da decisão tomada, o 
que do ponto de vista da valorização da profis-
são é excelente: uma tautologia do campo das 
finanças revela que risco e retorno andam de 
mãos dadas. Maior o risco profissional, maior a 

4valorização profissional . E somos conservado-
res de nascença: entre julgar ou se escudar em 
uma disposição legal ou normativa, para refle-
tir na Contabilidade um evento econômico, 
preferimos a segunda alternativa (e somos trei-
nados para isso!).

Deve-se sempre ter em mente o ambiente 
para o qual essas normas internacionais estão 
voltadas, qual seja: 

(1) sistema econômico em que a força 
motriz para o seu desenvolvimento é o merca-
do de capitais (daí o porquê do volume significa-
tivo de informações qualitativas e quantitativas 
requeridas em notas explicativas, visando a 

observar a ampla divulgação - full disclosure - 
como meio de garantir a eficiência do mercado e a 
justeza na formação de preços); 

(2) modelo legal consuetudinário (common 
law), de poucas regras (sem rigidez normativa) e 
assentado em princípios norteadores (subjetivi-
dade na aplicação das regras, requerendo grande 
capacidade de julgamento), e

(3) aplicador das normas com formação multi-
disciplinar (preparador das demonstrações con-
tábeis e auditores).

Dada a profundidade e a multidisciplinaridade 
dessas regras, é natural admitir que, além da 
incorporação de uma cultura estrangeira (a bem 
da verdade uma cultura anglo-saxônica), do Con-
tador brasileiro será exigido um forte treinamen-
to em muitas áreas do conhecimento com as quais 
não está familiarizado (finanças e economia, esta-
tística e matemática, atuária, entre outras). 

3 Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 26 – 
Apresentação de Demonstrações Contábeis, em seus itens 19 e 
20, quando o atendimento de um requisito, previsto em um 
Pronunciamento Técnico, Interpretação ou Orientação do 
CPC, conduzir a uma representação tão enganosa da realidade 
econômica, a ponto de conitar com o objetivo das 
demonstrações contábeis, estatuído no documento do CPC 
“Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis”, esse requisito não deverá ser 
aplicado e tal fato deverá ser amplamente divulgado.
4 Não é surpresa o motivo de médicos e advogados serem 
extremamente valorizados em muitas sociedades mundo afora. 
Afinal, tomam decisões que implicam grandes riscos (a vida 
humana, por exemplo) e são doutrinados a desenvolverem a 
capacidade de julgamento contínuo.

� Do Contador brasileiro 
será exigido um forte 
treinamento em muitas 
áreas do conhecimento 
com as quais não está 
familiarizado (finanças e 
economia, estatística e 
matemática, atuária, 
entre outras).�
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Alguns exemplos dessa multidisciplinari-
dade das normas podem ser extraídos pelo 
breve perpasse de alguns Pronunciamentos 
Técnicos – PT's do CPC. O PT CPC 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos (es-
pelhado na IAS 36), por exemplo, requer que 
seja considerada a estrutura a termo das taxas 
de juros para obtenção de taxas de desconto 
de longo prazo. O que é e como chegar a essa 
estrutura? Dito normativo assevera ainda a 
necessidade de se conhecer a taxa de juros 
livre de risco. O que é e onde obtê-la? Outro 
exemplo de multidisciplinaridade pode ser 
extraído do PT CPC 38 – Instrumentos Finan-
ceiros – Reconhecimento e Mensuração (es-
pelhado na IAS 39). Como medir a eficácia de 
uma operação de hedge? Aliás, o que é uma 
operação de hedge? A regra, dentre outras 
alternativas, sugere o acompanhamento por 
modelos estatísticos (exemplo: análise de cor-
relação por Pearson ou Spearman) ou econo-
métricos (regressão bivariada ou multiva-
riada por Mínimos Quadrados Ordinários - 
MQO).

Vozes dissonantes no seio da profis-
são poderão advogar: “O profissional de 

Contabilidade não precisa enveredar em seara 
alheia”. E como consequência: “Isso é trabalho 
para especialistas; há a previsão nas regras profis-
sionais para a atuação de especialistas”. 

Nesse sentido, nunca é demais salientar que 
as dimensões da Contabilidade compreendem: 
(1) a identificação de eventos econômicos; (2) a 
mensuração dos mesmos; (3) o reconhecimento 
desses eventos econômicos (classificação e 
registro); e (4) a sua divulgação. As situações 
hipotéticas sugeridas na análise de disposições 
pontuais dos PT CPC 01 e CPC 38 têm, indiscu-
tivelmente, relação com essas quatro dimen-
sões da Contabilidade.

De todo o exposto, cabe a seguinte reflexão: 
devemos ser conservadores (não correr riscos, 
“enveredando em seara alheia”), perdendo a 
oportunidade singular de resguardar nossa juris-

5dição profissional ? Ignoraremos a chance de valo-
rização e reconhecimento profissionais? Não real-
çaremos junto à sociedade a importância do papel 
do Contador? São questões a serem amadureci-
das com sobriedade por todos nós. Entretanto, o 
que parece estar claro e é um dever, uma obriga-
ção imperativa, diz respeito ao compromisso per-
manente com a nossa atualização profissional. 
Treinamento contínuo e de qualidade. Sigamos 
em frente!

5  Dividi-la com outros profissionais, como o estatístico ou o 
financista por exemplo.

� Devemos ser 
conservadores, perdendo a 
oportunidade singular de 
resguardar nossa jurisdição 
profissional? Não 
realçaremos junto à 
sociedade a importância 
do papel do Contador? 
São questões a serem 
amadurecidas". 
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Paulo César Flores
Contador, Sócio e Administrador do IGAM, 
Especialista em Contabilidade, Auditoria e 
Finanças, Instrutor de Cursos nas áreas de 
Planejamento, Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, Controles Internos, Sistemas de 
Custos e Gestão. 

PRINCIPAIS 
PROCEDIMENTOS 
CONTÁBEIS NA ADOÇÃO 
DO NOVO PLANO DE 
CONTAS APLICADO AO 
SETOR PÚBLICO

ano de 2013 serviu de laboratório para os 
entes públicos, contadores, gestores, con-

sultores, empresas prestadoras de serviço em sis-
temas informatizados, técnicos dos Tribunais de 
Contas, professores e todos os que atuam no seg-
mento contábil voltado ao setor público, no senti-
do de identificar os principais problemas decor-
rentes do processo de implantação do novo 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP), com vistas a sanar eventuais não con-
formidades até 2014, exercício em que a sua ado-
ção torna-se obrigatória. Dessa forma, fazem-se 
pertinentes algumas observações, ainda que não 
esgotem o assunto, posto que são básicas, 
sobre esse processo de implantação do novo 
plano na prática.

Como todo processo natural de mudança, 
os erros são inevitáveis, por isso é necessário 
persistência e vigilância, principalmente nos pri-
meiros meses da adoção do novo plano de con-
tas. Como se trata de mudança de plano e de 
critérios contábeis, o primeiro procedimento é 
o levantamento de um balanço de abertura do 
exercício, em janeiro do ano da adoção do novo 
plano, e não apenas transferências de saldos do 
exercício anterior. Ou seja, é um trabalho ma-
nual feito pelo responsável pela Contabilidade.

Esse balanço de abertura deve estar acom-
panhado de notas explicativas com as principais 

alterações de critérios e contas envolvidas, e não 
deve afetar a movimentação do mês de janeiro 
do ano de sua implantação.

O saldo patrimonial do ano anterior ao da 
implantação, em regra, será igual ao patrimônio 
líquido do balanço de abertura do exercício, 
ressalvados os valores de restos a pagar não pro-
cessados, pois, pela adoção do regime contábil da 
competência, deixam de integrar o passivo e pas-
sam a integrar apenas as contas de controle de 
restos a pagar nos grupos 5.3 e 6.3 do novo plano. 
Pode acontecer, no entanto, que o inventário 
patrimonial para o balanço de abertura aponte 
para o registro de contas existentes no novo plano 
e não existentes no plano do exercício anterior. 
Essa situação, que ocasionará alterações no patri-
mônio líquido, trazendo diferença em relação ao 
saldo anterior, igualmente deve ficar evidenciada 
nas notas explicativas.
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Cuidado especial deve ser dado às funções 
das novas contas. Não se pode, por exemplo, 
implantar saldos de restos a pagar processados 
do exercício anterior sem especificar a origem de 
cada conta, pois, no PCASP, as contas de passivo 
que se referem a restos processados são identifi-
cadas conforme a sua origem de pessoal, forne-
cedores, e assim por diante. 

A adoção de “de/para” do plano anterior para 
o novo não é sempre possível, pois muitas contas 
do plano anterior não possuem correspondência 
no PCASP, assim como contas do novo PCASP 
não existiam no plano anterior, sendo necessária 
a implantação de saldos. Assim, a adoção de 
“de/para” é útil para as contas previstas no plano 
anterior que possuam correspondência no novo 
plano, mas inócuo no caso de contas novas incor-
poradas no novo plano ou contas que existiam 
no plano anterior e que não mais existem no 
novo plano. 

Por isso, é preciso inventário dos saldos patri-
moniais conforme o novo plano de contas para o 
registro do balanço de abertura do exercício. 
Como exemplo, pode-se citar os ativos intangíveis 
que passam a integrar o ativo não circulante.

O balanço inicial deve ser transcrito no diá-
rio de cada entidade separadamente, ou seja, no 
diário da entidade contábil legislativo, executivo, 
administração direta, e cada entidade da admi-
nistração indireta. 

Os restos a pagar processados e não proces-
sados merecem atenção especial na implantação 
de saldos para o novo PCASP. Os valores devem 
ser inventariados e inscritos, respectivamente, nos 
grupos 5.3 e 6.3 do plano. 

É importante lembrar as palavras do Prof. José 
Olavo do Nascimento, no sentido de que é possí-
vel existir inventário sem balanço, mas jamais 
balanço sem inventário. Essas palavras também 
são válidas para o balanço de abertura para a 
implantação do PCASP.

Outro exemplo de cuidado que se deve 
ter na implantação de saldos diz respeito aos 
valores vinculados em conta corrente bancá-
ria. Na implantação dos saldos, assim como 
na escrituração, o somatório dos saldos das con-
tas 82111 - Disponibilidade de Recursos,

� É possível existir 
inventário sem balanço, 
mas jamais balanço sem 
inventário. Essas 
palavras também são 
válidas para o balanço 
de abertura para a 
implantação do 
PCASP�. 



82112 - Disponibilidade  Comprometida por Em-
penho e 82113 - Disponibilidade Comprometida 
por Liquidação e Entradas Compensatórias deve 
ser igual ao somatório da conta de Caixa e Equiva-
lente de Caixa, mais os créditos de natureza finan-
ceira do Ativo.

A adoção do PCASP pressupõe, para a entidade 
que o adotar, o início da vigência da Portaria nº 548 
da Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do 
seu art. 12. Por consequência, todos os requisitos 
de operacionalização do sistema informatizado, pre-
vistos na portaria, entram em vigor com a adoção do 
PCASP. Destaca-se, também, nessa portaria, a roti-
na de encerramentos mensais na contabilidade e 
levantamento de balancetes de saldos contábeis. 
Esse procedimento é muito salutar, pois fará com 
que o encerramento e as conferências dos balance-
tes mensais sejam um novo hábito na contabilidade 
do setor público. É muito mais fácil identificar e cor-
rigir um erro contábil com a movimentação de um 
mês do que de um exercício.

Nesse procedimento de conferência mensal, a 
entidade contábil deve atentar para algumas regras 
básicas na escrituração, como, por exemplo, os sal-
dos conforme a natureza das contas do ativo e do 
passivo (devedores ou credores), movimentação a 
débito igual à movimentação a crédito, bem como 
igualdade entre os saldos dos grupos de contas, tais 
como o grupo 5 igual ao 6, 5.1 igual ao 6.1, 5.1.2 
igual ao 6.1.2, 5.2 igual ao 6.2, 5.2.1 igual ao 6.2.1, 
5.2.2 igual ao 6.2.2, 5.2.2.1.3 igual a “zero”, 5.2.2.9 

igual ao 6.2.2.9, 5.3 igual ao 6.3, 5.3.1 igual ao 6.3.1, 
5.3.2 igual ao 6.3.2, 7 igual ao 8, 7.1 igual ao 8.1, 7.2.1 
igual ao 8.2.1, 7.2.2 igual ao 8.2.2.

A adoção do novo plano, além de novos procedi-
mentos técnicos, requer a adoção de nova rotina con-
tábil e também a revisão dos processos de informa-
ções para fazer com que as diversas movimentações 
econômico-financeiras cheguem à Contabilidade 
para registro. Por consequência, nos levará a repen-
sar a atual estrutura de Contabilidade dos órgãos 
públicos diante das atuais demandas.
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plano, além de 
novos procedimentos 
técnicos, requer a 
adoção de nova 
rotina contábil e 
também a revisão 
dos processos de 
informações�.



Guilherme Afif Domingos
Ministro da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa

m 9 de maio deste ano, a presidente Dilma 
Rousseff deu posse ao ministro da Secreta-

ria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos. A importância desse segmento se 
traduz nos 7,4 milhões de empresas desse porte 
hoje no Brasil, o que representa 99% das 
empresas formalizadas, responsáveis pela gera-
ção de cerca de 11 milhões de empregos. Afif 
Domingos já ocupou vários cargos públicos, mas 
foi como presidente da Associação Comercial 
de São Paulo e da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo, quando lan-
çou a campanha De Olho no Imposto, e à fren-
te do Sebrae, por ocasião da Lei do Simples e 
do novo Estatuto das Micro e Pequenas Empre-
sas, que adquiriu  popularidade e notoriedade 
perante a grande maioria dos brasileiros. Assu-
miu o ministério com o compromisso de esti-
mular, capacitar, aumentar a competitividade e 
incentivar as exportações de bens e serviços do 
setor, incrementando as políticas de apoio e pro-
movendo a desburocratização. O ministro da 
Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos é o entrevistado desta edição da 
Revista do CRCRS.

Revista do CRCRS (R.C.): Como incentivar a 
exportação e a competitividade das micro e 
pequenas empresas?
Afif Domingos (A.D):   A Secretaria da Micro e
Pequena Empresa da Presidência da República 
(SMPE) foi criada para impulsionar, em caráter 
definitivo, o empreendedorismo no Brasil. 
Somos um País de empreendedores, como já 
constatou o Global Entrepreunership Monitor. 
Atualmente, mais de 27 milhões de brasileiros 
possuem um negócio ou estão envolvidos na cria-
ção de um, colocando o País em terceiro lugar 
em uma lista de 54 países. Apesar desse fato, há 
inúmeras barreiras que entravam, ainda, o desen-
volvimento do setor. E uma delas é justamente a 
incapacidade de exportar. Esse aspecto foi cons-
tatado pela SMPE, que já mapeou todos os pro-
blemas a serem solucionados. Para facilitar o aces-
so ao mercado exterior, e colocar os micro e 
pequenos empresários na Era da Globalização, a 
decisão da SMPE é de, por intermédio da criação

E

MINISTRO FALA SOBRE 
A MICRO E PEQUENA 
EMPRESA NO BRASIL
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 do portal eletrônico Empresa Simples, criar o 
Simples Internacional. Uma praça de comércio 
virtual, em que micro e pequenos empresá-
rios, inicialmente, dos países de língua portu-
guesa e espanhola, poderão se conhecer e 
negociar produtos,  entabulando negócios 
ponto a ponto de maneira simples, descompli-
cada. Afinal, a grande tarefa da Secretaria é 
simplificar o que tem de ser simples. 

R.C.: O Simples foi um grande avanço, 
mas ao mesmo tempo um problema quan-
do a receita anual da empresa passa de 
3,6 milhões e o regime tributário for alte-
rado. Qual a proposta para equacionar 
essa questão? Existe previsão de aumen-
tar o teto das micro empresas e das 
empresas de pequeno porte?
(A.D):   A Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa encontra-se, no momento, em deba-
te no Congresso Nacional. A SMPE é, inclusi-
ve, parceira da Frente Parlamentar da Micro e 
Pequena Empresa e está trabalhando em con-
sonância com a Comissão Especial encarrega-
da de votar o projeto de lei de autoria do 
deputado Pedro Eugênio, que revisa o Simples 
Nacional. São diversas as questões que estão 
sendo tratadas e a Secretaria está, na medida 
das demandas apresentadas pelo relator do 
projeto, deputado Cláudio Puty, o subsidian-
do. Quanto à questão de um eventual aumen-
to de teto, é conveniente aguardar o substitu-
tivo do relator para ver como ele tratará do 
tema. Independentemente do que vai aconte-
cer, o limite atual, de R$ 3,6 milhões, resultou 
em uma renúncia fiscal em 2012 de 

aproximadamente R$ 5,3 bilhões. Neste ano, 
deverá ser de R4 5,8 bilhões, estando projetada 
uma renúncia de R$ 6,4 bilhões para 2015.  

R.C.: Existe a possibilidade do ingresso de 
outras profissões regulamentadas no 
Simples?
A.D.:  O entendimento da Secretaria é de que 
essa é uma questão a ser tratada de acordo com o 
porte da empresa, e não segundo a sua atividade. 
Há concepções diversas a respeito, no momento. 
Como a SMPE é uma instância do governo federal 
que tem como uma de suas tarefas patrocinar 
entendimentos e negociações com os mais diver-
sos níveis do poder executivo, tanto federal 
quanto estadual e municipal, esse é um tópico
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� A SMPE é uma instância 
do governo federal que 
tem como uma de suas 
tarefas patrocinar 
entendimentos e 
negociações com os mais 
diversos níveis do poder 
executivo, tanto federal 
quanto estadual e 
municipal.�



ao qual dedicamos prioridade, porque não 
existe razão para que uma atividade deixe de 
ser beneficiada pelo Simples apenas em virtu-
de do que faz.

R.C.: Chega ao fim a substituição tributá-
ria para as micro e pequenas empresas? 
Qual o empecilho?
A.D.: A substituição tributária é, sem sombra 
de dúvida, o tema mais palpitante dos debates 
em torno da revisão do Simples Nacional. As 
micro e pequenas empresas são ampla e total-
mente a favor do fim desse mecanismo, que 
as prejudica, cassando-lhes competitividade e 
provocando perdas. O mecanismo da substi-
tuição tributária, na prática, cassou os efeitos 
do Simples. O projeto de lei em exame pela 
Comissão Especial do Congresso focaliza a 
questão. Resta aguardar para conhecer como 
o deputado Puty tratará do assunto no substi-
tutivo que colocará em apreciação até o final 
deste ano.

R.C.: O que ainda pode ser simplificado 
no processo de abertura de empresas, 
acesso ao crédito e carga tributária das 
micro e pequenas empresas?
A.D.: Para cumprir a tarefa a que nos propuse-
mos – simplificar o que tem de ser simples – ,  

vamos  cuidar de eliminar as causas primárias que 
implicam os entraves que inibem o crescimento 
das micro e pequenas empresas e que dificultam a 
expansão do empreendedorismo no País. Essas 
causas são o custo incompatível para abertura e 
baixa, o peso excessivo das exigências estatais, o 
nível insuficiente de vendas, o custo incompatível 
de operação e o gerenciamento pouco profissio-
nal. Como resolver esses problemas?  Extinguindo 
exigências desnecessárias, redundantes; reduzindo 
os elevados custos para apurar e pagar impostos; 
acabando com a demanda que o empreendedor 
sofre em termos de redundância de dados e infor-
mações; e revisando a legislação existente para 
limpá-la de tudo o que a torna complexa, inacessí-
vel e de cumprimento extremamente oneroso. 

R.C.: Qual a importância da atividade do pro-
fissional da Contabilidade nesse segmento? 
A.D.: Em virtude das exigências, os micro e 
pequenos empresários dependem dos profissionais 
da Contabilidade para uma adequada gestão dos 
negócios, tendo em vista a complexidade da legis-
lação, que comumente se entrechoca e até mesmo 
se contradiz. Sem eles, cumprir o que a legislação 
exige é, hoje, na prática, impossível.  
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sem sombra de dúvida, o 
tema mais palpitante dos 
debates em torno da 
revisão do Simples 
Nacional.�



MUDANÇA

Prof. Dr. Dado Schneider
Dr. em Comunicação Social pela PUC/RS
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Hoje, a maioria não 
está surpresa: está 
perplexa. Pois esse 
mundo de mudanças 
chegou de vez, com a 
virada do século. E 
somos do século 
anterior.

Bem, pior do que se sentir como sendo “do século passado” é ter de encarar o fato de que somos, de verdade, “do milênio passado”. Difícil isso.

Não faz muito tempo, 

mas, lá no século XX, 

quando o televisor 
tinha problemas de 
imagem, colocávamos 

um Bombril na antena.

Para melhorar 
consideravelmente 
nosso                      , 
não faz muito tempo, 
fazíamos “a-s-d-f-g-
espaço”: curso de 
datilografia! (Céus!)

Como explicar Bombril 
na antena da TV e 
curso de datilografia 
para a Geração Z? Eles 
jogam XBox Live 
falando em inglês com 
o mundo todo!

 Todas as mudanças 
ocorridas neste novo 
milênio fazem com que 
nossa vida no século XX 
pareça tão antiquada. 
É até romântico 
lembrar do passado...

Não está au
mentando 

a mudança: está 

aumentando a velocid
ade 

da mudança e, o qu
e é 

pior, está a
umentando a 

aceleração
 da velocidade 

da mudança.

Não nos prepararam 

para tantas mudanças 

lá em nossa infância, 

na nossa família, na 

nossa escola, n
os nossos 

grupos de referência. 

Estamos surpresos.

Vivemos num mundo de mudanças constantes. Logo, não estamos numa época de mudanças: Mudança é nossa Era. Mas é difícil de se acostumar com isso.

curriculum vitae
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Há quem se negue a 
aceitar que o mundo 
mudou: é gente que se 
apega a uma visão 
romanceada de que no 
passado era melhor de 
se viver.

É mais fácil achar que 
hoje é mais difícil de se 
viver e ficar dizendo 
que “bom era no meu 
tempo”: assim, basta 
negar o presente e se 
anular.

Quando me dizem “está tocando Bee Gees, do nosso tempo”, lhes digo que isso não é música “do nosso tempo”, mas sim do nosso passado.

Música do meu tempo é Lady Gaga, Jay-Z, Psy. Não se precisa gostar de tudo o que existe de moderno, mas é preciso se conhecer de tudo.

Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mas entender o que está acontecendo – para conseguir aceitar tudo.

Mudar é aceitar o n
ovo. 

Para isso, é preciso se 

estar aberto ao 
novo, 

para que ele não nos 

choque e nos renove. 

Mudar é conhecer o 

novo.

Mudar está na essência 

de nossa Era. E nosso 

tempo é agora: com as 

músicas de agora, os 

comportamentos, as 

gírias; enfim, tudo de 

novo.
 

Vivenciar a m
udança 

não é vive
r tudo de 

novo (isso 
é jogo de 

palavras!):
 vivenciar a 

mudança é vive
r tudo o 

que há de novo - de 

novidade!
 

Pode ser que somente nos demos conta do quanto estamos passando por mudanças quando o século XXI já estiver pela metade, todo novo. 

Talvez, lá no século 
XXII, nos estudem como 
seres diferenciados, que 
passaram por um dos 
maiores períodos de 
mudança na história 
humana.

Talvez nos vejam no futuro como um grupo 
social que enfrentou um 
período de mudança tão brutal como Renascimento ou os descobrimentos.



Criadas em 1998, as Comissões de Estudos são 
órgãos que possuem a atribuição de dar suporte ao 
Plenário e ao Conselho Diretor do Conselho. A 
Resolução nº 422/04 estabelece os objetivos das 
Comissões como, por exemplo, estudar matérias 
pertinentes a sua área de atuação profissional, 
propondo a estruturação de cursos, palestras, 
seminários. Também têm a incumbência de emitir 
opinião sobre as normas editadas pelo CFC ou, 
ainda, sugerir o conteúdo de impressos e publica-
ções de interesse para a classe contábil. O CRCRS 
conta com 10 Comissões de Estudos e um Grupo de 
Trabalho, que desenvolvem atividades nas mais 
diferentes áreas de atuação da Contabilidade. Cada 
um deles possui entre cinco e 11 membros, incluin-
do um coordenador.

Para o vice-presidente Técnico do CRCRS, 
Paulo Walter Schnorr, as Comissões de Estudos e o 
Grupo de Trabalho são essenciais para o debate, a 

formação de opinião e a discussão dos assuntos que 
impactam diretamente na rotina dos profissionais 
contábeis. “Vivemos uma grande revolução no 
pensamento contábil, com nossa profissão ocupan-
do destacado papel na sociedade, em que as 
mudanças precisam ser rapidamente acolhidas, 
interpretadas e disseminadas. Esse processo é 
possível graças à atuação das Comissões de 
Estudos”, revela. 

Schnorr destaca que os Contadores e Técnicos 
em Contabilidade que compõem as Comissões são 
profissionais detentores de notório saber e têm 
apresentado a toda a comunidade contábil os 
resultados de seus esforços, por meio de periódi-
cos, livros, artigos, palestras, apresentações, entre 
outros. “Eles participam da discussão das novidades, 
com proposições de melhorias e sugestões de 
correções de rumos que contribuem para a evolu-
ção da Contabilidade em todo o Brasil”, finaliza.

 
Comissões de Estudo fecham ano com saldo positivo
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Com a palavra os coordenadores

Acompanhamento da Área de Ensino Superior

“A Comissão de Estudos de Acompanhamento da Área de Ensino Superior atuou 
de forma substancial na XIV Convenção de Contabilidade do RS e no VIII Encontro 
Nacional dos Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis. Também 
se empenhou na divulgação da campanha “2013: Ano da Contabilidade no Brasil”, 
ministrando palestras em universidades. A Comissão trabalhou ainda na elaboração do 
projeto e divulgação do Mérito Docência Universitária, bem como na análise da 
resolução do Prêmio Contador Zilmar Bazerque Vasconcellos, encaminhando suges-
tões de alterações em sua Resolução.” - Marcelo Ayub

“Os trabalhos dessa Comissão foram pautados com os seguintes objetivos: discus-
são de matérias pertinentes à área de autuação do auditor; colaboração como instruto-
res e palestrantes em seminários; elaboração de trabalhos técnicos para publicação; 
indicação de palestrantes e instrutores para os eventos de educação continuada, entre 
eles a XIV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Seus integrantes 
participaram de grupos de análise de resolução do CFC e da comissão de treinamento 
direcionado a auditores independentes que atuam em auditoria de Entidades de 
Pequeno e Médio Portes. Considero ótima a experiência como coordenador, tanto 
pelos objetivos atingidos, quanto pela atuação dos membros, que se mostraram compro-
metidos, e apresentaram  competência na execução dos trabalhos.” - Delano Colombo

Auditoria Independente

Por Fagner Marques
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 Contabilidade Aplicada ao Setor Público

“A Comissão, atenta ao processo de convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (IPSAS), procurou 
estudar a publicação de normativos e manuais de Contabilidade editados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e pela Secretaria do Tesouro Nacional. O 
trabalho se fez necessário, uma vez que o Contador e o Técnico em 
Contabilidade do Setor Público brasileiro está passando por uma mudança 
cultural. Ele deverá assegurar que as informações divulgadas sejam fidedignas e 
verdadeiras. Nós, da Comissão de Estudos do CRCRS, realizamos palestras, 
seminários, reuniões e participamos de eventos. Inclusive, efetuamos publica-
ções de dois livros.” - Flávio Flach

 CRCRS Jovem

“A Comissão procurou consolidar a marca CRCRS Jovem entre os 
estudantes do Estado, fato que consideramos de extrema importância para a 
classe, pois, ao mesmo tempo em que almejamos apresentar a nossa 
Comissão e o Conselho aos estudantes, batalhamos na educação continuada 
para formação de profissionais qualificados. Além de desenvolvermos, a cada 
dois anos, o Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis, evento 
máximo de nossa Comissão, participamos de forma ativa na interiorização de 
nossos trabalhos. Em vista disso, com apoio do Plenário da entidade, criamos 
Subgrupos de Apoio à Comissão de Estudos CRCRS Jovem, destinados ao 
contato direto com os acadêmicos. Formamos subgrupos em Porto Alegre, 
Lajeado e Caxias do Sul, mas nossa meta é expandir para outras regiões do 
Estado.” -  Rodrigo Kich

Mulher que Atua na Área Contábil

“Trabalhamos junto às Contadoras e Técnicas em Contabilidade em prol 
de um movimento que visa ampliar o espaço das mulheres na sociedade, 
inclusive nos governos e entidades de classe. Promovemos um marcante 
evento em 8 de março – Dia Internacional da Mulher – a fim de sugerir às 
profissionais contábeis uma abordagem diferente sobre a data, a partir de 
reflexões e debates sobre a situação das mulheres brasileiras. As integrantes 
desenvolvem o projeto "Plantando Sementes", composto por ciclos de debates 
para auxiliar a sociedade a reconhecer nossa importância para o desenvolvi-
mento do País. Uma nova oportunidade para divulgar a profissão ocorrerá no 
IX Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que reunirá diversos profissio-
nais para debater assuntos relacionados à área técnico-contábil e à gestão 
empresarial.” - Marlene Chassott



19

N
O

TÍ
CI

A
S

 Responsabilidade Social

“Demos continuidade ao processo de mobilização da classe à 
adesão ao Programa de Voluntariado da Classe Contábil, em especial no 
que diz respeito ao projeto de Mobilização Social para Doações ao 
Funcriança e Fundo do Idoso. Os membros atuaram no programa de 
Prestação de Contas do Terceiro Setor (DOAR). Dentro do projeto da 
Rede Nacional de Cidadania Fiscal, destacamos a criação de mais três 
Observatórios Sociais - em Cruz Alta, Erechim e Pelotas - e a realização 
do 2º Encontro Estadual de Observatórios Sociais. Vale lembrar que o 
Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa, cuja 
presidência ficou a cargo do CRCRS, teve como marcos a mudan-
ça na estrutura do relatório social, em alinhamento com a NBCT 
15, e a realização de seminários de sensibilização com a participa-
ção de entidades privadas, públicas e do Terceiro Setor.” - Simone 
Imperatore

 Organizações Contábeis

"A Comissão promoveu eventos e organizou materiais para os 
profissionais, tais como: lançamento do “Manual de Procedimentos para 
as Organizações Contábeis” e do livro “Rotinas Trabalhistas”. Também 
realizamos eventos conjuntos com outras Comissões. Efetuamos visitas 
técnicas com foco na qualidade da prestação de serviços e de sistemas 
de gestão de organização. A época atual exige mudanças e as organiza-
ções contábeis devem estar a elas atreladas para acompanhar a evo-
lução da profissão. Enfrentamos no dia a dia, além dos desafios que os 
órgãos fiscalizadores nos impõem, a concorrência e as exigências do 
mercado." -  Adauto Fröhlich

 Perícia Contábil

“A Comissão dedicou-se ao estudo de questões relacionadas aos 
processos judiciais e às novas políticas de remuneração. Foram feitos 
estudos para aperfeiçoar o entendimento sobre os processos periciais 
que passaram a ser eletrônicos. Outro fato a salientar foi a elaboração 
do projeto de um curso de aperfeiçoamento em Perícia, em fase de 
implantação. Os integrantes organizaram o 1º Encontro Estadual de 
Peritos, para promover o debate de assuntos ligados ao segmento e os 
rumos de atuação do perito no e para o Judiciário.” - Inelva Lodi
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Contabilidade Aplicada ao Setor Cooperativo

“No início deste ano, foi instituído esse Grupo de Trabalho, com o intuito de 
elaborar sugestões sobre normas para escrituração contábil do setor cooperativo. 
Os trabalhos foram delineados com vista a abranger temas relativos a controles 
internos, monitoramento, aplicação da Contabilidade e auditoria aplicáveis às 
sociedade cooperativas. Temos a oportunidade de analisar um segmento importan-
te da sociedade e que, até então, não tinha direcionamento segregado dentro dos 
órgãos de fiscalização ou controle. Nossas ações objetivam elencar um novo perfil 
de profissional contábil, valorizados profissionalmente, gestores da informação e 
não apenas produtores da informação sobre a matéria.” - Ciro Weber

Tecnologia da Informação

“Entre as ações realizadas, podemos citar a participação da Comissão na 
organização de cursos e palestras, além de auxiliar na elaboração de outros eventos, 
como a Convenção. Merece destaque o empenho para o estreitamento das 
relações entre o CRCRS e a Secretaria da Fazenda do RS, em que destacamos a 
postergação da entrega do Sped Fiscal de 2012, com o escalonamento por faixa de 
faturamento. Trabalhamos para que o Estado conceda dispensa da obrigatoriedade 
da entrega do Sped Fiscal, a partir do ano de 2014, aos contribuintes com fatura-
mento inferior a R$ 1,2 milhão em 2012, ou a mudança de entrega do perfil A para o 
C, pois entendemos que os contribuintes da Categoria Geral, que estão nessa faixa 
de faturamento, são empresas de pequeno porte e estão nessa Categoria por 
obrigação e não por opção.” - Clóvis da Rocha

Terceiro Setor

“Estamos focados em proporcionar uma melhor compreensão da atuação do 
profissional da Contabilidade no segmento, que é de suma importância para a 
sociedade. Ainda são poucos os profissionais inseridos e comprometidos com o 
Terceiro Setor. Assim, nós, Comissão de Estudos, estamos construindo espaços de 
capacitação profissional. Promovemos oportunidades de capacitação, como a 
elaboração do "Guia de Orientação para o Profissional da Contabilidade – Terceiro 
Setor", em fase de atualização. Atuamos na qualificação das demandas que nos são 
dirigidas, participando de palestras e eventos organizados por entidades e órgãos 
representativos do Terceiro Setor. No momento, juntamente com o Ministério 
Público do Estado, estamos em fase de estudos para a melhoria nos processos de 
prestação de contas das Fundações Privadas.” - Roberto Medeiros
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Os profissionais da Contabilidade são 
convidados a protagonizarem uma ação conjun-
ta solidária, desenvolvida em todo o Estado, 
cujo mote é incentivar as doações aos Fundos 
da Criança e do Adolescente e ao Fundo do 
Idoso. Ações voluntárias, desenvolvidas por 
Contadores e Técnicos em Contabilidade, são 
desencadeadas ao longo de todo o ano por 
meio do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC). Entretanto, são incitadas a 
se intensificarem no período de 6 de novem-
bro a 5 de dezembro, no já consagrado Mês da 
Solidariedade Contábil.

São nos meses próximos do final de ano, em 
função do encerramento do exercício e proje-
ções de tributos a pagar, que o profissional que 
atua na área contábil pode colaborar de forma 

mais incisiva com a campanha, expondo as 
vantagens e benefícios de destinar parte do 
imposto devido a entidades cadastradas nos 
referidos fundos, assim como esclarecendo e 
orientando nos procedimentos a serem segui-
dos, especialmente a partir da edição da 
Lei nº 12.594/12.

Até 31 de dezembro, o contribuinte, pessoa 
física, que declara pelo modelo completo, pode 
destinar até 6% do imposto devido/retido a 
projetos sociais, contribuindo, dessa forma, para 
a melhoria da vida de crianças, adolescentes e 
idosos, nos municípios gaúchos. 

Mês da Solidariedade Contábil: exercício 
de cidadania, orquestrado por uma classe 
profissional comprometida com a responsabi-
lidade social.

 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil 

Vem aí a 8º edição do Mês da Solidariedade Contábil
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Estado ganha mais dois Observatórios Sociais
Em 14 de agosto, Erechim se tornou a quarta 

cidade do Estado a implantar o Observatório Social, 
espaço para o exercício da cidadania que congrega 
representantes da sociedade civil, apartidários, com 
o objetivo de acompanhar e colaborar com as ações 
das administrações públicas, visando a melhoria da 
gestão e a adequada aplicação de recursos. O novo 
Observatório será presidido pela Contadora 
Belonice Fátima Sotoriva. A entidade está instalada 
na Rua Nelson Elhers, 148, sala 5, e pode ser 

contatada pelo telefone (54) 3321-4882.
O município de Pelotas, por sua vez, constituiu, em 

9 de outubro, o seu Observatório Social, sendo o 
quinto município gaúcho a aderir ao projeto. Na 
ocasião, foram definidos o Estatuto Social e os integran-
tes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da 
entidade. A presidência será ocupada por Carmem 
Nogueira, da Ufpel. Hoje o Rio Grande do Sul conta 
com Observatórios Sociais em Santa Maria, Lajeado, 
Cruz Alta, Erechim e Pelotas.

 

Contribuição sindical
De importância reconhecida, haja vista que a 

obrigatoriedade do pagamento é prevista na 
Consolidação das Leis do Trabalho, a contribuição 
sindical é devida por todo aquele que exerce atividade 
profissional e deve ser paga anualmente, mesmo que 
o trabalhador não seja filiado ao sindicato representa-
tivo da sua categoria. 

Art. 579 da CLT – “A Contribuição Sindical é 
devida por todos aqueles que participam de uma 

determinada categoria econômica ou profissional, ou 
de uma profissão liberal, em favor do Sindicato repre-
sentativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexis-
tindo este, na conformidade do disposto no art. 591”.

Profissionais da Contabilidade, não deixem de 
pagar a contribuição sindical, pois ela garante o 
funcionamento de uma estrutura que visa defender os 
interesses de uma classe. Precisamos de uma classe 
fortalecida e unida.
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 Espaço Cidadania

 
Responsabilidades definidas

Durante a Ação Cívico Social, realizada em 8 
de setembro deste ano, em Santiago, o professor 
contador Tiago Gorski Lacerda, integrante da 
Comissão de Estudos de Ensino Superior do 
CRCRS, e os alunos Helen Pires e Renan Azzolin, 
do curso de Ciências Contábeis da URI, distribuí-
ram mais de 400 cartilhas sobre o Orçamento 
Familiar aos moradores do bairro Ana Bonato. 
Ainda dentro das atividades que compõem a 
Ação, Tiago ministrou palestra na Escola Mu-
nicipal Heron Jornada Ribeiro, salientando a 
importância do planejamento financeiro e orien-
tando na elaboração do orçamento familiar, além 

de dicas de economia 
doméstica.

A cartilha sobre 
Orçamento Familiar 
é uma publicação do 
CRCRS, lançada em 
2012, para subsidiar 
os voluntários que optaram por colaborar no 
projeto Controle Social e Orçamento Familiar – 
um dos oito projetos integrantes do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil. A publicação está 
disponível para leitura e download em 
www.crcrs.org.br – Publicações.

A tarefa de registrar o livro diário é da 
empresa. Isso fica bem claro no item 19 da NBC 
ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada por 
meio da Resolução CFC nº 1.330/11, que diz: “a 
entidade é responsável pelo registro público de 

livros contábeis em 
órgão competente 
e por averbações 
exigidas pela legis-
lação de recupe-
ração judicial, sen-
do atribuição do 

profissional de Contabilidade a comunicação for-
mal dessas exigências à entidade”.

Ao profissional é atribuído o dever de escritu-
rar os livros e ao seu cliente o dever de registrá-
los. A fim de evitar mal entendidos, é importante 
que o profissional da Contabilidade notifique 
formalmente seu cliente dessa obrigação, pois o 
livro diário só vale como prova a favor da entidade 
depois de registrado. Do contrário é um mero 
conjunto de folhas que podem ser alteradas a 
qualquer momento, lembra Paulo Schnorr, vice-
presidente Técnico do CRCRS.Contador Paulo Schnorr
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Informações trabalhistas e previdenciárias no Sped

A Receita Federal traz novidades para 2014 
sobre o Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped). Depois de implantar a escrituração fiscal, 
contábil e de contribuições ao PIS/Pasep e 
Cofins, no próximo ano deve ser lançado o 
eSocial, que unifica as informações relativas a 
obrigações trabalhistas e previdenciárias. Isso 
significa que, a partir do ano que vem, as empresas 
terão que encaminhar ao Fisco dados como folha 
de pagamento, aviso de férias, contratação e 
desligamento de colaboradores, ações judiciais 
trabalhistas, entre outros.

A nova obrigação do Sped deverá ser 
entregue por todo tipo de empregador, desde o 
doméstico até as grandes empresas, eliminando 
uma série de obrigações acessórias, como a 
GFIP, o CAGED, a RAIS, a GPS e a DIRF, já que 
os dados que constam nesses documentos farão 
parte da escrituração. O eSocial vai alterar a 
maneira como são geradas as informações dos 
funcionários das empresas, visto que os dados 
sobre os eventos trabalhistas deverão ser 
repassados na data de seu acontecimento, sem 
atrasos. Aviso de férias, por exemplo, deve ser 
emitido pelo Sped com trinta dias de antecedên-
cia, conforme previsto em lei.

Inicialmente, o governo previa a implantação 

do eSocial em janeiro de 2014. Entretanto, a fim 

de proporcionar um tempo maior para a 

adaptação e organização das pequenas empre-

sas, foi elaborado um calendário que permite a 

instalação gradual do sistema. Num primeiro 

momento, o cronograma atingirá as empresas 

tributadas pelo Lucro Real, que terão até o 

final de abril para cadastrarem seus colabora-

dores no eSocial. Já em maio, deverão 

informar os dados constantes na folha de 

pagamento e a apuração de tributos. Por fim, 

em julho, haverá a substituição da GFIP.

No caso das empresas tributadas pelo Lucro 

Presumido e Simples Nacional o prazo para 

cadastrar seus funcionários vai até o final de 

setembro de 2014. Em outubro, deve haver o 

repasse de informações sobre a folha de 

pagamento. A substituição da GFIP se dará 

somente em novembro. Os microempreedores 

individuais, empregadores domésticos e pe-

quenos produtores rurais terão um modelo 

simplificado do eSocial, que deve ser implantado 

até o final do 1º semestre de 2014.
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Em 2014, empresas serão obrigadas 
a identificar o responsável pela auditoria externa

A partir do próximo ano, as empresas 
com ativo superior a R$ 240 milhões ou 
receita bruta anual acima de R$ 300 milhões 
e companhias de capital aberto terão de 
cadastrar no Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped) o nome da empresa de 
auditoria independente contratada, bem 
como o número de registro do auditor 
responsável na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). A medida visa garantir o 
cumprimento da Lei nº 11.638/07, que 
obriga as empresas de grande porte a 
contratarem serviços de auditoria externa. 
Para o vice-presidente de Gestão do CRCRS, 

Antonio Carlos Palácios, essa decisão é uma 
vitória muito significativa tanto para os 
auditores quanto para a sociedade.  “É uma 
ferramenta que possibilita tornar mais 
transparentes as informações das demons-
trações contábeis das empresas”, comenta.

Contador Antônio Carlos Palácios



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: Estrela
Delegada: Contadora Elaine Gorgen Strehl

Profissionais: Contadores: 81 – Técn. Cont.: 26 – Organizações contábeis: 19
E-mail: elaine_gs@terra.com.br

Jurisdição: Estrela, Colinas e Arroio da Seca

 Delegacia: Ijuí
 Delegado: Contador Andre Hoffmann
Profissionais: Contadores: 354 – Técn. Cont.: 100 – Organizações contábeis: 111
 E-mail: andre@procontaijui.com.br
Jurisdição: Ijuí, Augusto Pestana, Ajuricaba, Jóia, Catuípe, Coronel Barros, Bozano 
e Nova Ramada

Delegacia: Alvorada
Delegado: Contador Mauricio Farias Cardoso
Profissionais: Contadores: 154 – Técn. Cont.: 216 – Organizações contábeis: 78
E-mail: mauricio.cardoso@ibest.com.br
Jurisdição: Alvorada

 Delegacia: Santo Augusto
Delegada: Contadora Nielca Maria Pilau Philippsen

Profissionais: Contadores: 60 – Técn. Cont.: 53 – Organizações contábeis: 32
E-mail: nielcampp@hotmail.com

Jurisdição: Santo Augusto, Braga, Redentora, Coronel Bicaco, Chiapeta e São Valério do Sul

 Delegacia: Tapes
Delegado: Contador Paulo Gelom Domingues da Silva
Profissionais: Contadores: 42 – Técn. Cont.: 22 – Organizações contábeis: 18
E-mail: gelom@paulogelom.com.br
Jurisdição: Tapes, Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul e Sertão Santana

 Delegacia: Viamão
Delegado: Contador Flavio Duarte Ribeiro Junior

Profissionais: Contadores: 231 – Técn. Cont.: 238 – Organizações contábeis: 93
E-mail: flavioribeiro@flavioribeiro.com.br

Jurisdição: Viamão

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS
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