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professoracristiane.berriel Amei!!! Esse é realmente 
o prêmio que representa o querido professor Heraldo.

Post: Criação do Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis (01/03)

agenciavizion.mkt Parabéns pela iniciativa, belo 
trabalho!

Post: Live sobre a contribuição do imposto de renda nas ações sociais 
do município em conjunto com o Fórum da Alerj (18/02)

fpires.empreendedor Estamos avançando !!! Para 
a mudança acontecer alguém precisa dar o início. 
Excelente iniciativa do CRCRJ!

Post: Projetos de lei protocolados na Câmara de Niterói (18/02)

renatocorreia_contador Excelente tema! Venho 
recebendo muitas dúvidas de autônomos sobre 
importação de lançamento, impressão de livro-
-caixa e etc. Parabéns pela iniciativa!

Post: Live sobre novo sistema carnê leão (12/02)

beatriz.smaciel Excelente! Que possamos ver os 
bons frutos dessa gestão

Post: Reunião com vice-prefeito de Rio Bonito (11/02)

flaviodcalvin Parabéns, CRCRJ! Com essas ações a 
classe é mais valorizada, os empresários com me-
lhores serviços públicos, o próprio poder público 
passa a estar mais organizado e toda a sociedade sai 
ganhando. Como profissionais contribuímos muito 
para o desenvolvimento econômico e social do país.

Post: Reunião para apresentação de carta aberta à 
administração pública (21/02)
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EDITORIAL

B em-vindos a 2021. O ano da 
vacina! Esta é a expectativa de 
todos nós, que tivemos nos-

sas vidas completamente modifica-
das com a pandemia de COVID-19. 
Planos adiados, rotinas ajustadas, 
isolamento social, novas formas de 
trabalho, novas maneiras de se rela-
cionar. Com a chegada deste ano, es-
peramos que o “novo normal” traga 
conquistas e motivos para comemo-
rar e que, em breve, possamos nos 
reunir de forma presencial e celebrar 
termos passado por esta fase difícil 
com saúde e resiliência!

Me solidarizo com todos os profis-
sionais da contabilidade que tive-
ram perdas de pessoas amadas víti-
mas de um vírus que tirou a vida de 
194.949 brasileiros no ano de 2020. 
Que a esperança por dias melhores 
possa invadir nossos corações, dimi-
nuindo a dor e renovando nossa fé. 

No âmbito do CRCRJ, enfrentamos 
muitos desafios em 2020, como a 
retração no número de registros, 
o aumento da inadimplência e a 
manutenção de todos os nossos 
compromissos: o zelo pela saúde 
do nosso corpo funcional, a conti-
nuidade aos nossos trabalhos, com 
foco em educação continuada, o 
bom uso do recurso financeiro, com 
transparência, controle e compro-
metimento, e o atingimento dos in-

nicípios fluminenses e realizar reu-
niões com as prefeituras, para apre-
sentar a classe contábil e tratar de 
demandas locais. Alguns dos pontos 
que temos apresentado às munici-
palidades são: o atendimento prefe-
rencial ao profissional da contabili-
dade; a representação da categoria 
no conselho municipal de contri-
buintes; a consulta prévia ao CRCRJ 
antes da aprovação de legislações 
que impactem no trabalho do pro-
fissional da contabilidade; e a oferta 
de capacitação gratuita aos profis-
sionais que atuam nas prefeituras, 
para aprimoramento constante da 
contabilidade pública!

Estamos com esperanças e energias 
renovadas e esperamos que vocês 
também! Nesta edição, trazemos as 
novidades do IRPF 2021, informações 
importantes sobre a anuidade des-
te ano, orientações técnicas sobre o 
parcelamento dos débitos de ICMS e 
muito mais.  Boa leitura!

SAMIR FERREIRA 
BARBOSA NEHME

Presidente do CRCRJ

Ano novo, Esperança 
Renovada

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

dicadores de performance estabele-
cidos pelo CFC.

Em comparação aos últimos cinco 
anos, 2020 foi o pior em termos de 
receita (R$24.182.750,93). Mas, o 
equilíbrio foi possível com a redução 
de despesas, fruto do comprometi-
mento do Conselho Diretor, dos 
Conselheiros e funcionários. Assim, 
conseguimos alcançar um superávit 
de R$834.706,68. Esse resultado me 
dá muita alegria, afinal, o Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de 
Janeiro deve ser exemplo em Con-
tabilidade e Gestão, e sem dúvidas 
fizemos um belo trabalho. Qualquer 
cidadão pode acessar esses valores 
e outras informações relevantes no 
portal da transparência, disponível 
em www.crc.org.br

Para o ano que se inicia, queremos 
fazer mais: aumentar o número 
de registros com os aprovados no 
Exame de Suficiência, ampliar os 
projetos que deram certo em 2020, 
como os cursos em formato EAD ao 
vivo, e retomar, assim que possível, 
nossos eventos presenciais. Quere-
mos voltar a rodar o Estado e estar 
cada vez mais perto de todos os 
profissionais da contabilidade, com 
troca de ideias e experiências.

Colocamos uma importante meta 
para este ano: visitar todos os mu-
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CRCRJ PRESTIGIA PREMIADOS 
E NOVOS FORMANDOS EM 
SOLENIDADE
N o dia 25 de fevereiro, o au-

ditório da Fecomércio RJ 
recebeu o primeiro even-

to em formato híbrido realizado 
pelo CRCRJ na pandemia. Duran-
te toda a tarde, profissionais, es-
tudantes de Ciências Contábeis 
e empresas foram prestigiados 
através da entrega de certificados 
e outorga de prêmios.

A programação contou com a entre-
ga dos prêmios Contador Américo 
Matheus Florentino, em sua 10ª 
edição, Contador Geraldo de La 
Rocque, em sua 21ª edição, e da 
entrega do certificado Empresa Ci-
dadã, em sua 18º edição. A ocasião 
também contou com solenidade de 
juramento profissional e entrega 
de certificado aos novos profissio-
nais da contabilidade registrados.

XX CONTADOR AMÉRICO 
MATHEUS FLORENTINO 
E XXI CONTADOR GERALDO 
DE LA ROCQUE

O Prêmio Contador Américo Flo-
rentino, através da Resolução CR-
CRJ nº 412/2011, busca incentivar 
a pesquisa de alunos do curso de 
graduação de Ciências Contábeis 

“Eu sinto muita alegria de estar numa 
posição de vice-presidência dentro 
do Conselho sendo acadêmico. As úl-
timas gestões estão muito empenha-
das nesse sentido, e uma prova disso 
é essa cerimônia aqui hoje”, ressal-
tou o Vice-Presidente de Pesquisa e 
Estudos Técnicos, Luiz Ochsendorf.

 Os três primeiros colocados de am-
bos recebem prêmios em dinheiro, 
nos valores de dois, três e cinco mil 
reais. Os cinco melhores colocados 
também foram certificados duran-
te a cerimônia de outorga. 

Durante o discurso de abertura, 
Samir destacou também a criação 
de um novo prêmio para o ano de 
2021 — Prêmio Contador Heraldo 
da Costa Reis, que pretende des-
tacar a Qualidade na Informação 
Contábil e Fiscal do Setor Público, 
e reconhecer os profissionais da 
contabilidade e prefeituras que te-
nham cumprido todos os procedi-
mentos e normas e transparência.

“Queremos, cada vez mais, valorizar 
as pessoas que fazem a diferença 
em nossa profissão, como é o caso 
dos premiados de hoje. Parabéns 
pela dedicação e pelos resultados 

das Instituições no Estado do Rio 
de Janeiro e completou 10 anos 
em 2020. Já o Prêmio Contador 
Geraldo de La Rocque, instituído 
através da Resolução nº 480/2016, 
é voltado para profissionais da 
vontabilidade que possuam inte-
resse por pesquisa no plano éti-
co e técnico do exercício da pro-
fissão. Em sua vigésima primeira 
edição, foram recebidos 20 tra-
balhos para serem avaliados pela 
banca examinadora. 

“Esses prêmios não são apenas uma 
forma de incentivar o desenvolvi-
mento de pesquisas na área contá-
bil, mas também, de valorizar a pro-
dução de conhecimento científico, 
especialmente porque conhecemos 
o contexto brasileiro, que não dedica 
a atenção que deveria à educação”, 
discursou o presidente Samir Nehme 
durante a abertura do evento. 

Com a premiação, o CRCRJ valoriza a 
educação continuada, com um olhar 
atento ao que tem se destacado em 
termos de pesquisas na área contá-
bil, recompensando os profissionais 
e estudantes que se esforçam para 
impulsioná-la.
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alcançados. Vocês nos orgulham e 
motivam”, finalizou.

NOVOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE

Outro momento especial foi a so-
lenidade de juramento profissional 
e entrega de certificado aos novos 
profissionais da contabilidade. A 
cerimônia certificou 19 novos pro-
fissionais e contou com a presença 
de diversas autoridades.

O presidente Samir Nehme parabe-
nizou os novos registrados e falou 
sobre o impacto da profissão para a 
sociedade, ressaltando a essenciali-
dade. “Esperamos que a concessão 
deste certificado de registro seja a 
materialização de anos de esforço e 
o início da construção de uma car-
reira brilhante, que fará diferença 
não só na vida de cada um de vocês, 
mas com impactos positivos para 
toda a sociedade, independente-
mente da área que decidirem atu-
ar”, discursou.  

O vice-presidente de Registro, Ade-
milton Dantas, parabenizou os 
profissionais e deu o panorama de 
ações do CRCRJ em todo o Estado, 
visando o atendimento prioritário 
aos profissionais da contabilidade 
nas repartições públicas.  “Esse cer-
tificado foi feito com muito carinho 
e é uma demonstração do reconhe-
cimento do CRCRJ à conquista de vo-
cês. Para que vocês possam expor 
na parede e se orgulhar do conheci-
mento que possuem” afirmou.

Paraninfa da solenidade, a presi-
dente da Federação dos Contabi-
listas (FEDCONT RJ-ES-BA), Lygia 
Maria Sampaio, agradeceu a honra 
de participar da cerimônia.  “Não se 
descuidem da educação continu-
ada. Com tantas novidades, o pro-
fissional precisa desenvolver novas 
habilidades, mas jamais seremos 
substituídos por robôs, eles serão 
ferramentas para impulsionar o 
nosso trabalho. Estamos vivencian-

do uma nova era e desejo a cada 
um de vocês um futuro brilhante. 
Contem sempre com as nossas en-
tidades de classe”, aconselhou.

CERTIFICADO EMPRESA CIDADÃ 

O projeto Empresa Cidadã chegou 
em sua 18ª edição, com o objetivo 
de incentivar a elevação da quali-
dade das informações contábeis e 
socioambientais publicadas nos re-
latórios anuais de instituições bra-
sileiras de todos os portes, inclusive 
organizações sem fins lucrativos. 

Em 2020, 63 empresas de todas 
as regiões do país se inscreveram 
no processo, das quais 59 recebe-
ram o reconhecimento do CRCRJ, 
em parceria com a Firjan e a Fe-
comércio RJ. Recebe o Certificado 
Empresa Cidadã as entidades cujas 
informações socioambientais di-
vulgadas em seus relatórios e ba-
lanços alcançam o nível de quali-
dade exigido pelo regulamento da 
premiação. Já os profissionais da 
contabilidade dessas instituições, 
responsáveis pelas informações 
prestadas, recebem o Diploma de 

Mérito Contábil - Empresa Cidadã. 

“Este projeto, que foi criado em 2001, 
foi ganhando cada vez mais peso 
dentro e fora do CRCRJ, atingindo 
organizações de todos os cantos do 
país, independentemente do porte 
ou segmento, e se tornou uma ver-
dadeira chancela sobre a qualidade 
das informações contábeis e socio-
ambientais prestadas. Sem dúvidas 
podemos dizer que o objetivo dos 
criadores da Certificação - incentivar 
a elevação da qualidade dessas in-
formações - foi atingido”, ressaltou o 
presidente do CRCRJ, Samir Nehme. 

Através de participação online, o Vi-
ce-Presidente de Política Institucional 
do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra 
Filho, falou sobre o pioneirismo do 
CRCRJ e parabenizou as empresas 
que por irem além do cumprimento 
de suas obrigações acessórias. 

“O CRCRJ dá o exemplo de reconhe-
cer as empresas que se colocaram 
na posição de devolver à sociedade 
e minimizar as desigualdades. De ou-
tro lado, esse certificado reconhece 
também o mérito daqueles que são 
os grandes responsáveis por trans-
formarem essas informações em 
demonstrativos, com uma lingua-
gem clara e transparente, os aguer-
ridos profissionais. Nosso papel é 
de fundamental importância nesse 
processo de materialização social, de 
comprometimento com a economia 
e nação brasileira”, destacou.  

Também estiveram presentes na 
solenidade do CRCRJ o presiden-
te do CRCDF, Daniel Fernandes, o 
Diretor-geral do Senac Rio e con-
selheiro do CRCRJ, Sergio Ribeiro, 
o presidente da JUCERJA, Affonso 
d’Azincourt e o presidente do SES-
CON RJ, Renato Mansur, entre ou-
tras autoridades.

Presidente do CRCRJ, Samir Nehme
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E scolhido para 
ocupar a nova 
secretaria de 

Desenvolvimento 
Econômico, Inovação 
e Desburocratização 
no município do Rio 
de Janeiro, Chicão 
Bulhões renunciou 
ao mandato como 
Deputado Estadual 
para assumir esse de-
safio. Em entrevista 
à Valor Contábil, ele 
conta o que está no 
planejamento para 
os próximos quatro 
anos de gestão:
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Os desafios serão enormes, princi-
palmente no mundo pós-covid. Há 
questões locais, específicas no Rio de 
Janeiro, mas também problemas seme-
lhantes que grandes metrópoles ao re-
dor do mundo também vão enfrentar. 
O Rio de Janeiro foi a segunda Unidade 
da Federação em que mais trabalhado-
res, em termos relativos, trabalharam 
de forma remota em 2020. 

Estudos sobre linhas de microcrédito 
para promover a reabertura e evitar 
o fechamento de micro e pequenas 
empresas impactadas pela pandemia 
estão sendo feitos. Promoção de parce-
rias e abertura do diálogo com a incia-
tiva privada também estão na agenda.

Além da vocação turística e grandes 
eventos, o Rio de Janeiro também é 
sede de grandes empresas, tem uma 
parte significativa do mercado finan-
ceiro, principalmente as gestoras loca-
lizadas na zona sul carioca. E tem um 
potencial enorme para crescer no que 
já é estabelecido, e se desenvolver em 
outras áreas, principalmente ligadas a 
setores novos da economia, relacio-
nados a tecnologia, como startups, 
fintechs, e empreendedorismo de 
forma geral. Para isso, a melhoria do 
ambiente de negócios é crucial. Os pe-
quenos negócios, comércios locais, de 
bairro, também são de fundamental 
importância para a economia carioca.

Em resumo, o Rio de Janeiro mais 
aberto ao setor privado, onde seja 
mais fácil fazer negócios, antenados 
nas novas tecnologias que surgem a 
cada dia no mundo, é benéfico para 
todos, pois a economia cresce, gera 
mais empregos, melhora os indicado-
res sociais e torna a cidade mais mara-
vilhosa do que ela já é!

4. O CRCRJ vem pleiteando junto à 
prefeitura do Rio demandas rele-
vantes para a desburocratização, 
considerando a experiência do pro-
fissional da contabilidade, a princi-

1. Secretário, sabemos que essa pas-
ta é muito importante e talvez ainda 
mais estratégica em 2021, em um 
cenário de recuperação pós-pande-
mia. Quais são suas principais ex-
pectativas com relação ao desenvol-
vimento econômico do município?

Sempre é importante frisar que esta-
mos vivendo uma crise de saúde, que 
tem impactos na economia, e não so-
mente uma crise econômica. Por isso 
mesmo que a vacinação é o principal 
plano de retomada econômica do Rio. 
O setor mais impactado pela crise do 
coronavírus é o segmento de serviços, 
justamente o que tem o maior peso na 
economia e o que mais emprega. 

Melhorando o ambiente de negócios, 
com segurança jurídica, processos 
mais simples e menos burocracia, o 
Rio tem um potencial enorme de se 
desenvolver muito mais e de forma 
muito mais estruturada.

2. A desburocratização é fundamen-
tal para melhoria do ambiente de 
negócios e atração de novos empre-
endimentos para a cidade, gerando 
emprego e renda e aumentando a 
arrecadação. Quais serão as primei-
ras medidas adotadas nesses 100 
dias de governo?

Acreditamos que a simplificação é o 
caminho viável para atração de novos 
negócios para o RJ, estamos junto com 
os parceiros CRCRJ, Junta Comercial e 
o Sebrae focados em fazer deste ca-
minho uma realidade. Por isso, nossa 
meta é regulamentar a lei de liberda-
de econômica, aderir ao Balcão Único 
e concluir a análise da Resolução 64 
do CGSIM tudo com foco no Municí-
pio. Esses são nossos desafios para 
os primeiros 100 dias de Governo, em 
relação ao ambiente de negócios. 

3. Como, em um cenário de crise 
econômica, atrair novos negócios 
para o município? Quais serão os 
principais desafios para 2021?

pal interface entre o poder público 
e o setor empresarial. Entre elas, a 
inserção do município no Regin e 
a substituição do CAE pelo CNAE. 
Como o sr. percebe essas deman-
das? O sr. pretende estudar uma 
possível adesão?

Estamos de acordo com os profissio-
nais da contabilidade do RJ. É de suma 
importância a resolução da questão 
dos códigos de atividades, mas é pre-
ciso entender que assumimos a admi-
nistração há 35 dias, e este é um tema 
que envolve a Secretaria da Fazenda. 
Compreendemos que para simplificar 
devemos fazer um esforço de alinha-
mento, porque não é simples fazer 
alterações que impactam diretamente 
em drive administrativo. Já estamos 
de posse do trabalho realizado em 
2016 na gestão do então Prefeito Edu-
ardo Paes em conjunto com o Sebrae, 
este trabalho será muito útil para con-
tribuir na solução da questão. 

5. Como a classe contábil pode estar 
mais próxima da pasta, contribuin-
do para o aprimoramento do am-
biente de negócios do Rio?

É essencial a participação da classe con-
tábil no processo de melhoria do am-
biente de negócios da cidade e do es-
tado do RJ. O profissional contábil está 
mais próximo das empresas e conhece 
bem a realidade e suas características.

Hoje o município do Rio tem 974.608 
empresas, de acordo com a Receita 
Federal, mas temos em nossos ca-
dastros apenas 100.000 empresas. 
Considerando que temos em média 
560.000 empresas de baixo risco, nós 
temos o desafio de ajudar 314.608 
empresas a entrar no radar, e é essen-
cial que tenhamos uma parceria com 
a classe contábil para ajudar a ampliar 
o nível de conformidade, contribuindo 
positivamente para seu compliance.

RIO DE JANEIRO MAIS ABERTO 
AO SETOR PRIVADO
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Soluções inovadoras e digitais so-
mam-se ao conhecimento técnico e 
permitem que os contadores atuem 
lado a lado com os clientes em to-
dos os momentos, apoiando deci-
sões estratégicas a partir de infor-
mações relevantes para a gestão. 

Nesse contexto, o contador não é 
mais visto como um mero escritu-
rador de registros. Hoje ele é tido 
como um importante assessor de 
negócios, ao atuar de forma consul-
tiva e proativa no apoio ao controle 
financeiro e patrimonial de organi-
zações públicas ou privadas.

Um reconhecimento alcançado gra-
ças ao perfil do empresário contábil 

desses novos tempos, que entrega 
valor diferenciado. Um profissional 
que se prepara, se atualiza e acom-
panha as inúmeras mudanças que 
vêm impactando o mercado.

Esses avanços se refletem nos ne-
gócios contábeis, que também pas-
sam a oferecer serviços de maior 
nível de complexidade, tornando a 
sua atuação mais valiosa aos olhos 
dos clientes.

Ou seja, embora repleto de desafios, 
o cenário atual, marcado pelas no-
vas tecnologias, pela competitivida-
de e dinamismo, se mostra favorável 
ao empreendedorismo contábil. 

A pandemia veio reforçar a capaci-
dade de adaptação desse segmen-
to. Grande parte das empresas 
contábeis superou as dificuldades 
impostas pela situação emergen-
cial, pois além do entendimento 
de quanto esse suporte é essencial 
para negócios, já havia um movi-
mento de preparação tecnológica 
em curso nessas organizações.

No campo normativo, nas últimas 
duas décadas, as transformações 
em escala global impuseram a 
padronização internacional das 
normas de contabilidade. Isso con-
tribuiu para o alinhamento e con-
fiabilidade das informações com as 
quais o contador lida, adicionando 
ainda mais credibilidade ao resul-
tado de seu trabalho. 

Por outro lado, diante das atua-
lizações constantes, há o desafio 

Por Manuel Domingues e Pinho*

EMPREENDER CONTÁBIL: UM NOVO 
PAPEL EM UM MERCADO COMPETITIVO, 
TECNOLÓGICO E DINÂMICO

A liada ao empreendedorismo e à tecnologia, a Contabilidade, cada vez mais, ocupa posição de destaque 
no mundo corporativo. A área cumpre o papel essencial de assessorar negócios em suas fases de pla-
nejamento, implantação, crescimento, fusões e aquisições, abertura de capital e demais ciclos. 

da busca incessante pelo conhe-
cimento dessas normas. A isso se 
adiciona a necessidade de acom-
panhamento da legislação brasilei-
ra e das muitas especificidades que 
esse profissional deve dar conta. 

A atualização periódica é tão impor-
tante que o próprio Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) estabelece 
o Programa de Educação Profissio-
nal Continuada, que funciona como 
um impulso para que agentes do 
segmento contábil se mantenham 
em linha com as normas e suas atri-
buições profissionais.

Quem ingressa no mercado con-
tábil deve vislumbrar um horizon-
te de muitas oportunidades, mas 
também de muitas demandas e 
responsabilidades. 

É fundamental ter como base o 
conhecimento das obrigações e 
das normas vigentes e, ao mesmo 
tempo, desenvolver uma visão in-
tegrada e estratégica, buscando o 
entendimento do cenário, o acom-
panhamento das tendências para, 
de fato, ter como contribuir com os 
desafios que os negócios enfren-
tam e irão enfrentar no futuro. 

Sempre haverá espaço para aqueles 
que buscam ativamente o aprendi-
zado, se colocam abertos à evolu-
ção e estão dispostos a ir além.

*Manuel Domingues e Pinho é 
presidente da Domingues e Pinho 
Contadores e conselheiro suplente 
no CRCRJ.
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ENTENDA AS REGRAS DO PARCELAMENTO 
DO ICMS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Programa Especial de Parcelamento (PEP) do Rio de Janeiro busca a regulamentação de débitos de ICMS, 
mediante redução dos valores das penalidades legais e dos acréscimos moratórios, decorrentes de fatos 
geradores ocorridos até 31 de agosto de 2020, inscritos ou não em Dívida Ativa, exceto os relativos à substi-

tuição tributária. Ele foi instituído pela Lei Complementar nº 189 e disciplinado pela Resolução SEFAZ nº 202.

O pedido de ingresso ao PEP-ICMS 
deve ser realizado no Portal Fisco 
Fácil ou na repartição fiscal do con-
tribuinte, caso haja impedimento de 
usar o certificado digital. 

No Portal Fisco Fácil, o contribuin-
te deverá selecionar os débitos 
que queira parcelar e para os quais 
se aplica o PEP-ICMS. Deferido 
o pedido, podem ser gerados até 
dois números de requerimento do 

parcelamento (RQP), sendo um 
para débitos declarados na GIA-I-
CMS ou na EFD e um para autos 
de infração.

O pedido de ingresso apresentado 
à repartição fiscal deve seguir os 
modelos disponibilizados no site da 
SEFAZ-RJ, contendo a relação de 
débitos para o parcelamento.

O contribuinte deve apresentar um 
pedido de ingresso para cada Inscri-

ção Estadual, indicando o número 
de parcelas desejadas para cada ori-
gem de débito. 

Confira abaixo a tabela com a equi-
valência entre a quantidade de par-
celas e a redução das penalidades 
e acréscimos moratórios, estabe-
lecida pela Lei Complementar nº 
189/2020:

As parcelas terão o valor mínimo 
equivalente a 450 Unidades Fiscais 
de Referência do Estado do Rio de 
Janeiro (UFIR-RJ), com aplicação de 
juros equivalente à taxa Selic.

O contribuinte deve obter o RQP, 
imprimir a guia de pagamento no 
Portal de Pagamentos no site da 

SEFAZ e realizar o pagamento ex-
clusivamente no banco Bradesco. O 
vencimento é no dia 05. 

O parcelamento está sujeito ao can-
celamento nas seguintes situações: 
não pagamento da parcela única ou 
da primeira parcela até a data do 
vencimento; falta de pagamento de 

mais de 2 parcelas simultaneamen-
te, consecutivas ou não, excetuada 
a primeira; existência de alguma 
parcela ou saldo de parcela não 
pago por período maior que 90 dias; 
e inadimplência do imposto devido 
por mais de 60 dias para fatos ge-
radores ocorridos após a celebração 
do parcelamento.

Pagamento em até 6 parcelas Redução de 80%

Pagamento em até 12 parcelas Redução de 70%

Pagamento em até 24 parcelas Redução de 60%

Pagamento em até 36 parcelas Redução de 50%

Pagamento em até 48 parcelas Redução de 40%

Pagamento em até 60 parcelas Redução de 30%
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VOCÊ SABIA?

VOCÊ SABE QUAIS 
PROJETOS A SUA 

ANUIDADE FINANCIA 
DIRETAMENTE?

O pagamento da anuidade 
do CRCRJ está previsto no 
Decreto-Lei n.º 9.295/1946 

e é obrigatório para o exercício le-
gal e regular da profissão contábil. 
Mas, além disso,  o CRCRJ acredita 
na anuidade como um investimen-
to, afinal, é através dela que é pos-
sível financiar diversos projetos de 
registro, fiscalização e desenvolvi-
mento profissional.

De modo a trazer mais benefício 
para a categoria, uma das frentes 

em que a gestão se empenha é 
em buscar parceiros. Por exem-
plo, através da assinatura de ter-
mos de parceria e convênios com 
Instituições de Ensino Superior. 
Atualmente, são mais de 10 con-
vênios firmados, envolvendo des-
contos em cursos de graduação 
e pós-graduação visando a atu-
alização, aperfeiçoamento e de-
senvolvimento profissional, além 
de ações conjuntas para cursos, 
palestras e prêmios para toda a 
comunidade contábil.  

Outras importantes parcerias 
firmadas são com o SEBRAE Rio, 
para oferta de capacitações ex-
clusivas e gratuitas aos profissio-
nais registrados e regulares; con-
cessão de 15% de desconto nos 
cursos do SENAC Rio, mediante 
apresentação da regularidade do 
pagamento da anuidade; e acesso 
gratuito aos cursos da Universida-
de do Administrador (UCAdm), do 
Conselho Regional de Administra-
ção (CRCRJ).

Além disso, o CRCRJ também pos-
sui investimento em um sistema 
online de denúncias, onde pesso-
as físicas e jurídicas podem pres-

Confira todas as 
instituições de ensino 

e entidades conveniadas 
com o CRCRJ

tar queixa através de formulário 
caso se sintam lesadas por profis-
sionais da contabilidade ou iden-
tifiquem irregularidades. De acor-
do com dados de 2020, foram 
recebidas 244 denúncias somen-
te pelo site. O time da fiscalização 
também ganhou o reforço de es-
tagiários que buscam, de forma 
ativa e manual em sites e redes 
sociais, empresas irregulares que 
prestam serviços de contabilida-
de, e também passou a trabalhar 
em convênio com a Junta Comer-
cial do Rio de Janeiro. O resultado 
de tudo isso foi mostrado através 
dos indicadores de gestão: o De-
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Para usufruir de todos os benefícios e 
auxiliar o CRCRJ em sua missão de con-
tribuir com uma classe contábil cada 
vez mais forte e fortalecida, faça o pa-
gamento da sua anuidade 2021!

partamento ultrapassou a meta 
estabelecida pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), com 
índice de realização de diligências 
de 194% em 2020, ultrapassando 
a meta estabelecida de 90%.

Em 2020, devido à pandemia de 
Covid-19 e decorrente restrição 
ao exercício de diversas atividades 
empresariais e profissionais, com 
impactos diretos na capacidade 
financeira e econômica de cada 
um, o CFC, através da Resolução 
nº 1.587, de 19 de março de 2020, 
decidiu pelo não reajuste da anui-
dade para o exercício profissional, 
mantido até então. Uma grande 
novidade para 2021 foi a possibi-
lidade de quitar a anuidade com 
desconto para pagamento anteci-
pado em janeiro e fevereiro e ain-
da parcelá-la em até 18 vezes no 
cartão de crédito com juros. 

Já em dezembro de 2020, através 
da Resolução CFC nº 1.611, de 
17 de dezembro, foi disposto o 
Regime de Parcelamento de Cré-
ditos de Anuidades e Multas do 
Sistema CFC/CRCs (Redam), uma 
possibilidade de quitação dos dé-
bitos de exercícios anteriores pro-
venientes de anuidades e multas 
de infração e de eleição. De acor-
do com ele, profissionais e orga-
nizações contábeis inadimplentes 
podem regularizar sua situação 
junto aos Conselhos Regionais 
de Contabilidade até o dia 31 de 
maio com redução de 100% sobre 
multa de mora e juros.

Educação Profissional 
Continuada

Um dos principais investimentos 
do CRCRJ é na Educação Profissio-
nal Continuada, uma maneira de 
qualificar, atualizar e aprimorar 
o conhecimento dos profissio-
nais da contabilidade de maneira 
acessível e com grandes referên-
cias da área.

Em 2020, os cursos do CRCRJ 
passaram por uma reformula-
ção, para continuar oferecendo 
desenvolvimento profissional 
mesmo em um cenário de isola-
mento social. Em formato EAD 
ao vivo, com total interação entre 
professores e alunos, os cursos a 
distância do CRCRJ permanece-
ram com gratuidade e tiveram a 
participação de 11.330 profissio-
nais em 153 cursos. Além disso, 
através de parceria com o CRCSP, 
mais 1.874 profissionais tiveram 
a oportunidade de capacitação 
em mais 43 cursos realizados por 
meio da plataforma do regional 
de São Paulo. 

No total, foram 13.204 profissio-
nais em 2020 aproveitando os 
melhores cursos pensados para a 
classe contábil e mais capacitados 
para uma atuação responsável, 
um resultado 24% acima da meta, 
mesmo durante a pandemia. 

Outro investimento do CRCRJ é 
em eventos, presenciais e onli-
ne. Em 2020, foram realizados 
162 eventos para 7.245 partici-
pantes. Mesmo com a pande-
mia, o resultado avaliativo dos 
eventos teve resultado de 99% 
de satisfação. Isso reflete o su-
cesso das estratégias adotadas 
pelo CRCRJ para aumentar o 
poder de entrega aos profissio-
nais da contabilidade através de 
aulas virtualizadas por meio de 
videoconferência e abrangência 
de diversos temas imprescindí-
veis para a classe contábil. 

Apoio profissional 

Outro benefício do CRCRJ é o 
acesso ao Balcão de Oportu-
nidades. Nele, profissionais e 
estudantes de Ciências Contá-
beis podem disponibilizar seus 
dados para empresas cadastra-
das na plataforma à procura de 
novos colaboradores e também 
podem consultar novas vagas 
disponíveis que batam com o 
perfil do candidato. 

O Espaço Compartilhado do Pro-
fissional da Contabilidade foi ou-
tra grande conquista do CRCRJ 
em conjunto com a classe. Um 
local físico totalmente estrutura-
do e equipado na sede para livre 
utilização dos profissionais regis-
trados e em situação regular. Em 
busca de mais facilidade, consi-
derando seu posicionamento na 
região central da cidade, e con-
forto para a realização de reuni-
ões e estudos dos profissionais, o 
projeto também tem um objetivo 
fundamental de contribuir com 
aqueles que ainda estão no início 
da atividade profissional, dan-
do oportunidade estrutural para 
atender novos clientes e conhe-
cer novos colegas. 

Entre os equipamentos no espa-
ço, estão duas salas com estação 
de trabalho, computador e duas 
cadeiras, uma sala de reunião 
com mesa e seis cadeiras, uma 
mesa para uso coletivo com qua-
tro cadeiras e uma bancada com 
dois lugares para uso preferencial 
de cadeirantes.
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IRPF 2021: 
novidades geram dúvidas 
nos contribuintes
CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE COVID-19 
TAMBÉM ATINGEM DIRPF, COM QUESTIONA-
MENTOS SOBRE DEVOLUÇÃO DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL E COMO DECLARAR O BEM

A principal novidade sobre a 
Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2021 

(DIRPF) está relacionada à devolu-
ção de valores do auxílio emergen-
cial. A regra vale para o contribuin-
te que tenha recebido rendimentos 
tributáveis em valor superior a R$ 
22.847,76 no ano de 2020. Nesse 
caso, ele deverá devolver os valores 
recebidos pelo auxílio emergencial, 
por ele e seus dependentes, con-
forme estabelece a lei nº 13.982 de 
2020. No ato da transmissão da de-
claração, será gerado um DARF es-
pecífico e o pagamento é obrigató-
rio para ficar em dia com o Fisco. A 
estimativa da Receita Federal é que 
ao menos 3 milhões de brasileiros 
deverão fazer a devolução.“Se o 
contribuinte ultrapassou o teto de 
R$22.847,76 e não devolveu os va-
lores até 31 de dezembro de 2021, 
será considerado como rendimen-

to tributável. Ou seja, deve ser 
informado na declaração e será 
incluído na base de cálculo do 
imposto”, afirma Jorge Alberto, 
auditor fiscal e responsável pela 
Malha Fina na 7ª RF da Receita Fe-
deral do Brasil. 

Outro detalhe é o auxílio emer-
gencial residual: considerado não 
tributável, portanto, não integra 
a base de cálculo. Mas também 
deverá ser devolvido.

O profissional da contabilida-
de deverá ficar ainda mais 
atento este ano, pois a de-
volução dos valores tam-
bém inclui dependentes 
que tenham recebido o 
auxílio. Por isso, o ide-
al é fazer simulações 
e entender se vale 
a pena incluí-lo 
ou não. 
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Caso o dependente não tenha 
ultrapassado o limite de rendi-
mentos tributáveis sozinho, ele 
não será obrigado a devolver o 
dinheiro do auxílio, nem a fazer 
uma declaração individual do Im-
posto de Renda. “É importante 
pontuar que, em termos legais, 
não há irregularidade no ato de 
optar por não declarar o depen-
dente. E, caso o faça, também 
não há irregularidade em fazer 
uma declaração retificadora e 
retirá-lo, logicamente dentro do 
limite de cinco retificadoras do 
exercício”, explica o Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme. 

COMO DECLARAR O AUXÍLIO 
EMERGENCIAL E O BEM

No caso do Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego da 
Renda (BEm), o entendimento é di-
ferente. Nas ocasiões de redução 
ou suspensão de contratos de tra-
balho, existem duas situações: o 
benefício propriamente dito, pago 
pelo governo, será considerado 
rendimento tributável. Já a ajuda 
compensatória mensal, paga pelo 
empregador, tem natureza indeni-
zatória e não integra a base de cál-
culo do Imposto de Renda Pessoa 
Física, sendo classificada como 
Rendimento Não Tributável.

É recomendado que, antes de 
começar a declaração, o contri-
buinte acesse a plataforma do 
governo que contém o informe 
de rendimentos referente ao 
auxílio emergencial (https://con-
sultaauxilio.dataprev.gov.br/con-
sulta/#/), e faça uma conferência 
dos valores.

Caso se enquadre na situação de 
redução ou suspensão de contra-
to de trabalho, o caminho é iden-
tificar quais valores foram pagos 
como benefício emergencial ou 
ajuda compensatória. Para isso, 
é necessário acessar o aplicativo 
Carteira de Trabalho Digital, ou 

buscar a informação diretamente 
com o empregador.

Com os valores em mãos, o passo 
seguinte é declarar corretamente:

• O auxílio emergencial deverá 
ser declarado na ficha de 
Rendimentos Tributáveis Re-
cebidos de Pessoa Jurídica. A 
fonte pagadora é o Ministé-
rio da Cidadania, cujo CNPJ é 
05.526.783/0003-27. 

• Os valores recebidos como Be-
nefício Emergencial de Pre-
servação do Emprego da 
Renda (BEm) também devem 
ser declarados na ficha Ren-
dimentos Tributáveis Recebi-
dos de Pessoa Jurídica, mas 
com outra fonte pagadora, 
CNPJ nº 00.394.460/0572-59.

• Já a ajuda compensatória men-
sal paga pelo empregador 
deve ser informada na ficha 
Rendimentos Isentos e Não 
Tributáveis, item 26 - Outros 
com o CNPJ da fonte paga-
dora (empregadora). A reco-
mendação da Receita é iden-
tificar, na descrição do texto, 
como “ajuda compensatória”, 
para facilitar a identificação 
do rendimento isento.

OBRIGATORIEDADES E LOTES 
DE RESTITUIÇÃO

Quanto às demais obrigatorie-
dades de entrega, estão manti-
das as regras do ano-calendário 
2019, como, por exemplo, o limite 
anual de R$ 28.559,70; quem re-
cebeu rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados direta-
mente na fonte, cuja soma tenha 
sido superior a R $ 40.000,00; e 
quem teve, em algum mês de 
2020, ganho de capital na aliena-
ção de bens ou direitos sujeito à 
incidência do imposto, ou tenha 
realizado operações em bolsas 
de valores de mercadorias, de 
futuro e assemelhadas.

VALOR CONTÁBIL     l     13



CAPA

Outra questão mantida como 
em 2020 foi a antecipação dos 
lotes de restituição: sendo o pri-
meiro no dia 31 de maio, o se-
gundo em 30 de junho, o tercei-
ro em 30 de julho, o quarto em 
31 de agosto e o quinto e último 
lote em 30 de setembro.

OUTRAS NOVIDADES

Este ano, a Receita ampliou o 
acesso à declaração pré-preen-
chida, modalidade disponível 
exclusivamente no Meu Imposto 
de Renda, no Portal e-CAC, que 
fornece uma declaração com in-
formações contidas no banco de 
dados do órgão, como dados de 
declarações de anos anteriores e 
informações já prestadas à Recei-
ta por outras fontes, como DIRF, 
DMED E DIMOB. 

O cidadão poderá acessar a de-
claração pré-preenchida dentro 
do serviço meu imposto de ren-
da no eCAC com seu CPF e senha 
e utilizando duplo fator de au-
tenticação (ou Certificado Digi-
tal). Há ainda a possibilidade de 
o contribuinte ter informações 
através da declaração pré-pre-
enchida de seus dependentes. 
Isso ocorre apenas nos casos 
em que o dependente entregue 
uma procuração permitindo o 
acesso às informações através 
da nova modalidade. O modelo 
está disponível no site do Im-
posto de Renda 2021.

“Para os profissionais da con-
tabilidade terem acesso às de-
clarações de seus clientes, será 
necessário ter um a procuração 
eletrônica cadastrada”, elucida 
Samir Nehme. “A pré-preenchi-
da é importante para evitar que 
o contribuinte caia em malha 
por alguma omissão de informa-
ção que já é de conhecimento 
da Receita. Mas o tratamento da 
Declaração, com lançamento de 
aquisição de bens, saldo da con-

ta bancária, dados de dependen-
tes e etc, ainda precisa ser feito”, 
complementa. 

Sobre o programa da DIRPF, as 
novidades são: 

• disponibilização de um campo 
mais explicativo para inclusão 
de e-mail e número de celular;

• um novo campo na ficha Es-
pólio para tratar de sobre-
partilha, de modo a facilitar 
quem já fez uma declaração 
final de espólio;

• códigos específicos para de-
claração de informações de 
criptoativos: 81 - Criptoativo 
Bitcoin, 82 - Outros criptoati-
vos do tipo moeda digital, 83 
- demais criptoativos.

• atualizações na parcela isenta 
dos Proventos de Aposen-
tadoria para maiores de 65 
anos: ao informar, na Ficha de 
Rendimentos Isentos e Não 
Tributáveis, recebimento de 
aposentadorias e pensões de 
maiores de 65 anos, o limite 
da parcela isenta será calcu-
lado e os valores excedentes 
transferidos automaticamen-
te para a Ficha Rendimentos 
Tributáveis Recebidos de Pes-
soa Jurídica;

• nova numeração nas contas de 
pagamento da caixa econô-
mica federal;

• inclusão da opção de recebi-
mento da restituição em con-
tas de pagamento;

• para os sistemas operacionais 
Windows,Linux e MAC, a má-
quina virtual Java (JVM) estará 
embutida na aplicação, não 
sendo mais necessário insta-
lar separadamente. A exce-
ção é para download da ver-
são ZIP do instalador.

M I C R O E M P R E E N D E D O R 
INDIVIDUAL

O aumento do desemprego de-
sencadeou diversos fenômenos 
em 2020, entre eles o crescimento 
exorbitante da abertura de MEIs – 
Microempreendedores Individuais: 
o Brasil fechou o último ano com 
cerca de 1,8 milhão a mais que em 
janeiro, segundo dados da Receita 
Federal. Essa parcela da população 
precisa verificar se está obrigada 
ou não a prestar contas ao Fisco. 

Caso não se encaixe em outras 
regras de obrigatoriedade, como 
possuir bens acima de R$300 mil 
ou ter negociado ações em 2020, 
o Microempreendedor Individual 
só precisará declarar caso tenha 
recebido rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 em 2020.  

“A pessoa física deve entregar a 
Declaração do Imposto de Renda, 
enquanto ao empresário (pessoa 
jurídica), cabe o dever de entregar 
a Declaração Anual do Simples Na-
cional (DASN-SIMEI). Nesse senti-
do, o primeiro passo é entender, 
dentro do faturamento de 2020, 
o que foi de fato um rendimento 
do empreendedor e o que acabou 
sendo despesas da empresa, como 
pagamento a fornecedores ou até 
mesmo salários, visto que o regime 
MEI prevê a contratação de até um 
funcionário”, explica Samir Nehme. 

Por isso, apesar de não ser obri-
gatório ao MEI a contratação de 
um profissional da contabilidade, 
este pode contribuir efetivamen-
te com o controle financeiro atra-
vés de um livro caixa, o que faci-
litaria a entrega da Declaração. 
Outra recomendação é antecipar 
a entrega da DASN-Simei, em que 
deve-se informar o faturamen-
to mês a mês do MEI, cujo prazo 
só termina em 31 de maio, mas 
é mais uma forma de revisar os 
rendimentos recebidos e evitar 
cair nas garras do leão.
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Para lembrar os profissionais da 
contabilidade a incentivarem 
seus clientes a respeito da desti-
nação de parte do Imposto De-
vido aos Fundos Municipais da 
Criança e do Adolescente e do 
Idoso, o CRCRJ está realizando a 
campanha Imposto Solidário.

Em 2020, a iniciativa possibilitou 
o repasse de R$2.961.526,96 
para esses fundos em todo o 
Estado do Rio de Janeiro. A do-
ação, de até 3%, pode ser feita 
no próprio programa, durante o 
preenchimento da declaração e 
não gera nenhum ônus ao con-
tribuinte. Para isso, basta acessar 
a ficha Doações Diretamente na 
Declaração e escolher o fundo 
desejado. Ao final da declaração, 
serão gerados dois DARF’s: um 
para quitação da primeira quota 
ou quota única do IR devido e o 
outro é o comprovante de do-
ação à instituição beneficiada. 
Para que a doação seja devida-

mente declarada e abatida do 
valor devido, é necessário que o 
contribuinte realize o pagamento 
dos documentos até o prazo final 
da entrega da declaração. Caso 
contrário, ficará obrigado a resti-
tuir a quantia doada.

Pode parecer pouco o que é desti-
nado em cada DIRPF, mas, sendo 
uma mobilização de todos, chega-
-se a um valor que faz muita dife-
rença para as instituições apoiadas, 
como a Academia Pérolas Negras. 

Criada no Haiti em 2010 pelo 
Viva Rio, a Academia Pérolas 
Negras chegou ao Brasil em 
2014. É única nas Américas a 
abrigar um time de futebol inte-
grado por refugiados (haitianos 
e sírios) e jovens brasileiros em 
situação de vulnerabilidade so-
cial. A partir de uma união entre 
educação, futebol e empreen-
dedorismo, atinge diretamente 
mais de 1.400 crianças e jovens 

de comunidades no Rio, em Ni-
terói, na Baixada e em Resende.

“Essas doações são fundamen-
tais para qualquer projeto, e es-
pecialmente agora, que o país 
está em uma situação muito difí-
cil. Nós temos a expectativa que 
essa iniciativa do CRCRJ inspire 
as pessoas a fazerem a destina-
ção e, também, as empresas, a 
apoiarem projetos sérios, com 
impacto social”, declara Ronaldo 
Lapa, Diretor de Comunicação da 
Academia Pérolas Negras.

Conheça a Academia Pérolas Ne-
gras e apoie esta causa: 

CAMPANHA IMPOSTO SOLIDÁRIO
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CRCRJ se une à JUCERJA Em busca da 
adesão ao Alvará Automatizado em 
todos os municípios fluminenses
O CRCRJ, ao lado da Junta Comer-
cial do Rio de Janeiro (JUCERJA), 
está empenhado em busca da 
adesão ao Alvará Automatizado 

em todos os municípios flumi-
nenses, uma solução para desbu-
rocratizar o processo de abertura 
e licenciamento de empresas.

Representantes das entidades 
percorreram municípios do esta-
do para a conquista da assinatura 
do termo de adesão ao Alvará. 

NOVA IGUAÇU
Em fevereiro, a campanha seguiu 
para o município de Nova Igua-
çu. O vice-presidente de interior 
do CRCRJ, Rafael Machado, parti-
cipou de reunião com os Subse-
cretários de Fazenda, Murilo Diniz 
e Fábio Pereira, para promover 
ações do conselho com os mu-
nicípios da Baixada Fluminense. 
Participaram também do encon-
tro o Delegado do CRCRJ em Nova 
Iguaçu, Jorge Miguel, e o presi-
dente da Associação dos Contabi-
listas da Região Metropolitana do 

SÃO GONÇALO

PETRÓPOLIS

Já no dia 26 de janeiro, a reunião foi 
com o prefeito de Petrópolis, Hin-
go Hammes. Além do Presidente 
da Jucerja e do Vice-Presidente de 
Interior do CRCRJ, a agenda tam-
bém foi contou com as presenças 
do Presidente do Sescon-RJ, Rena-
to Mansur, do Presidente da APJERJ 
e Conselheiro do CRCRJ, Jarbas Bar-
santi, e do procurador Fábio Alves.

No dia 22 de fevereiro, a Con-
selheira Manuella Rodrigues e a 
Delegada do CRCRJ em São Gon-
çalo, Claudete Klugel, acompa-
nharam o Presidente da Jucerja, 
Affonso d’ Anzicourt, em visita 
ao prefeito de São Gonçalo, Nel-
son dos Santos (Capitão Nelson), 
para assinatura do Termo de 
Adesão ao Alvará Automatizado.

O Presidente do SESCON RJ, Re-
nato Mansur, o Chefe de Gabine-
te da Jucerja, Sergio Romay, os 
secretários municipais de Con-
trole Interno, Thiago Felício, e 
de Desenvolvimento Econômico, 
Marcio Cerqueira, o Presidente 
do Sindicato dos Contabilistas de 
Niterói (SINCON), Magno Pache-
co, e a coordenadora do SEBRAE/
RJ na região Leste Fluminense, 
Juliana Ventura, também parti-
ciparam da reunião.Atualmente, 
55 municípios do Rio de Janeiro 
contam com o benefício.

ENGENHEIRO 
PAULO DE FRONTIN

ARARUAMA, 
CASIMIRO DE ABREU 

E SÃO PEDRO

No dia 21 de janeiro, o Vice-Presi-
dente de Interior, Rafael Machado 
e o Presidente da Jucerja, Affonso 
D’Anzicourt, foram a Engenhei-
ro Paulo de Frontin. A reunião 
contou com a participação do 
prefeito, Maneko Artemenko, do 
Presidente do SESCON-RJ, Renato 
Mansur, do presidente da Câma-
ra de Vereadores do município, 
Júlio Sereno e da Secretária de 
Desenvolvimento no município, 
Fernanda Medeiros.

No dia 29 de janeiro foi a vez dos 
municípios de Araruama,Casi-
miro de Abreu e São Pedro, que 

receberam a presença do Presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme e o 
Vice-Presidente de Interior, Rafael 
Machado. Para apresentar as fun-
cionalidades da adesão ao alvará, 
eles se reuniram com os prefeitos 
Ramon Dias Gidalte (Casimiro de 
Abreu), Carlos Fabio da Silva (São 
Pedro da Aldeia) e com os Secre-
tários de Fazenda Marcos Aurélio 
Braga (Araruama) e Eliezer Pinto 
(Casimiro de Abreu). 

As visitas foram realizadas pelo 
Presidente da Junta Comercial, Af-
fonso D’Anzicourt, acompanhado 
de seu chefe de gabinete, Sérgio 
Romay. Os Delegados do CRCRJ 
em Macaé, Carlos Fernando Lima, 
e em Araruama, Fillipe dos San-
tos, e o Diretor Institucional Feli-
pe Ribeiro também participaram 
das articulações.

Rio de Janeiro (ASCOM-RJ), Evan-
dro Gonçalves. 

Já no dia 22 de fevereiro, o Delega-
do do CRCRJ em Nova Iguaçu, Jorge 
Miguel de Moura, participou de reu-
nião com o Secretário de Economia 
e Finanças do município, Fabiano 
Muniz, para tratar sobre a implan-
tação do alvará automatizado, com 
o objetivo de facilitar a abertura e a 
legalização de empresas.
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Câmara de Niterói recebe projetos de 
lei em apoio à classe contábil

O vereador de Niterói Fabiano 
Gonçalves apresentou projetos 
de lei protocolados na Câmara 
de Niterói e criados após articu-
lação com o CRCRJ e em apoio à 
classe contábil. Entre eles, o PL 
47/2021, que inclui no calendá-
rio comemorativo do município 
de Niterói o Dia Municipal do 
Profissional da Contabilidade 
(22 de setembro); O  PL 48/2021, 
que dispõe sobre o atendimento 

preferencial aos profissionais da 
contabilidade no âmbito das re-
partições públicas do município 
de Niterói; por fim, o PL já apro-
vado em primeira votação na câ-
mara de Niterói, que possibilita 
a prorrogação por período de 
até 180 dias para os contribuin-
tes que não conseguem o alvará 
definitivo por questões outras 
que não se referem à documen-
tação.

No encontro, o vereador se mos-
trou aliado do CRCRJ na conquis-
ta do Alvará Automatizado em 
Niterói, por entender que será 
uma conquista que trará me-
lhoria ao ambiente de negócios 
do município. O parlamentar foi 
recebido pelo presidente do CR-
CRJ, Samir Nehme e por Rafael 
Machado, Vice-Presidente de In-
terior.

Presidente Samir 
Nehme se reúne 
com vice-prefeito 
de Rio Bonito

CRCRJ recebe secretário de 
Fazenda de Arraial do Cabo 
para desenvolvimento de 
ações conjuntas No dia 10 de fevereiro, o 

Presidente Samir Nehme 
recebeu na sede do CRCRJ o 
Vice-Prefeito de Rio Bonito 
e profissional da contabili-
dade, José Américo.

Por ser um representante 
da classe a frente da ges-
tão do município, o encon-
tro teve como objetivo o 
desenvolvimento de ações 
em prol dos profissionais 
da contabilidade na região, 
além da melhoria do am-
biente de negócios.

O presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, recebeu no dia 5 de fe-
vereiro, na sede do conselho, o 
presidente da JUCERJA, Affonso 
d’ Anzicourt e Silva, o secretário 
de Fazenda de Arraial do Cabo, 
Rodrigo Tosta, e o secretário 
de Administração de Arraial do 
Cabo, Rogério Simas. A visita 
teve como foco o desenvolvi-
mento de ações conjuntas para 

melhoria do ambiente de negó-
cios na região.

Também estiveram presentes na 
reunião o presidente da Associação 
dos Profissionais de Contabilidade 
de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Ar-
mação de Búzios (APCCAA), Nascif 
Junior, o vice-presidente da APC-
CAA, Edmilson Dias e o chefe de ga-
binete da Jucerja, Sérgio Romay.
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Melhoria no ambiente de negócios é pauta de 
reunião entre CRCRJ e Governo do Estado do 
Rio de Janeiro
O Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, reuniu-se com o Gover-
nador do Estado do Rio de Janei-
ro, Claudio Castro, no dia 25/01, 
para apresentar o Conselho e 
a classe contábil fluminense e 
pontuar algumas demandas em 
prol da melhoria do ambiente 
de negócios do Rio. Também es-
tiveram presentes o Deputado 
Federal Hugo Leal, o Secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Leonardo Soares, e o Presidente 
do SESCON RJ, Renato Mansur.

O presidente Samir falou sobre 
a importância do profissional 
da contabilidade para o desen-
volvimento socioeconômico e 
pontuou que a classe é a princi-
pal interlocutora entre o setor 
empresarial e a administração 
pública, sendo estratégica para 
o aumento da arrecadação e o 
combate à fraude e à sonegação 
de impostos.

“Eu acredito muito no poder da 
fiscalização, e nós, enquanto CR-
CRJ, temos como objetivo expur-

gar o mau profissional, o leigo 
que atua como contador, porque 
realmente acreditamos que o 
empresário que não cumpre com 
suas obrigações não é assesso-
rado por um profissional da con-
tabilidade que está registrado, 
que se submete aos nossos pro-
cedimentos fiscalizatórios e de 
educação continuada”, afirmou 
Samir. “Atualmente, não temos, 
em âmbito estadual, o controle 
de quem é o responsável técnico 
das empresas do ICMS. Por isso, 
sugerimos tornar obrigatório 

O sec. de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares, o Deputado Hugo Leal, o Governador Cláudio Castro, o Presidente do CRCRJ 
Samir Nehme e o Presidente do SESCON RJ Renato Mansur

Reunião com CRCRJ reúne Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Controladoria-Geral do Estado
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Parceria com Senac RJ 
promove facilidades para 
capacitação dos profissionais 
da contabilidade 
O Senac RJ, em parceria com o 
CRCRJ, está oferecendo desconto 
nos cursos técnicos e livres — nas 
modalidades presencial e aula em 
tempo real — para os Profissionais 
da Contabilidade registrados e em 
dia no CRCRJ. 

 A iniciativa reforça um dos objeti-
vos do CRCRJ, o de promover uma 
educação profissional continuada 
de qualidade também em conjun-
ção com instituições de grande 
renome. Os eixos disponíveis são: 
Administração e Gestão; Audiovi-
sual; Design e Comunicação Visual; 

Eventos; Fotografia; Francês; Gas-
tronomia; Inglês; Logística; Marke-
ting Digital; TI e Informática e mui-
tos outros. 

 Para participar do benefício, basta 
comprovar o registro e a regulari-
dade no CRCRJ além das documen-
tações comprobatórias divulgadas 
como pré-requisito na página de 
cada curso. Escolha o seu em www.
rj.senac.br e aproveite esta chance 
de aumentar sua gama de conheci-
mentos neste ano.

esse campo, para garantir que o 
Fisco se municie de informações 
e o CRCRJ possa combater o exer-
cício ilegal da profissão”, propôs.

O Deputado Hugo Leal comple-
mentou a sugestão, afirmando 
que o CRCRJ também pode auxi-
liar na capacitação dos profissio-
nais da contabilidade que atuam 
no governo, inclusive a partir de 
uma parceria com a Controlado-
ria-Geral do Estado (CGE).

O Governador considerou as su-
gestões extremamente positivas 
e se comprometeu a criar um 
Grupo de Trabalho envolvendo o 
CRCRJ, a CGE, e as Secretarias de 
Fazenda e de Desenvolvimento 
Econômico.

Já no dia 28/01, aconteceu a pri-
meira reunião de alinhamento do 
Grupo de Trabalho do Governo do 
Estado com o CRCRJ, envolvendo 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, a Secretaria de Fa-

zenda e a Controladoria-Geral do 
Estado. Representaram o CRCRJ o 
Presidente, Samir Nehme, e o Vi-
ce-Presidente de Interior, Rafael 
Machado. Foi deliberado o envio 
de uma minuta de Termo de Con-
vênio para desenvolvimento de 
ações em conjunto. 

No primeiro momento, a parceria 
será focada em disponibilização 
de capacitação técnica aos profis-
sionais da contabilidade que atu-
am na área pública estadual; e na 
interação e troca de informações 
entre o Conselho e as Secretarias 
de Desenvolvimento Econômico 
e Fazenda em busca da melhoria 
do ambiente de negócios em âm-
bito estadual e fortalecimento da 
fiscalização do CRCRJ em comba-
te ao exercício ilegal da profissão.

“Esse convênio será uma semen-
te de conformidade que estamos 
plantando em favor da sociedade. 
Uma interação entre as Secreta-
rias e o CRCRJ que fortaleça nossa 

fiscalização ao leigo, cuja atuação, 
muitas vezes, lesa a arrecadação 
do estado e descredibiliza a pro-
fissão. Portanto, essa ação está 
totalmente de acordo com nosso 
objetivo de ampliar cada vez mais 
o reconhecimento e valorização 
da classe contábil”, declarou o 
Presidente Samir.

Participaram do encontro as se-
guintes autoridades: o Controla-
dor-Geral do Estado, Francisco 
Soares, o Procurador da Casa 
Civil, Gabriel Ávila, a Subcontro-
ladora do Estado e Conselheira 
do CFC Ana Luiza Lima, o Subse-
cretário da Sefaz-RJ, Sérgio Mota, 
o Subsecretário de Desenvolvi-
mento, Guilherme Piunt, o Chefe 
de Gabinete do Deputado Federal 
Hugo Leal, Bruno Menezes, e os 
Assessores Especiais do Governa-
dor Rafael Menezes e Gisele Lima.

CRCRJ se reúne com 
Secretário Municipal 
Chicão Bulhões para 
discussão de demandas 
da classe contábil
O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, 
reuniu-se no dia 21 de janeiro, com o 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Inovação e Desburocratiza-
ção do município do Rio de Janeiro, 
Chicão Bulhões, para discussão de 
demandas.

No encontro, que também con-
tou com a presença do presidente 
do Sescon RJ, Renato Mansur, e de 
Edivan Costa, o presidente  Samir 
apresentou uma carta aberta à ad-
ministração pública, ressaltando as 
frentes que a classe contábil pode 
apoiar para a melhoria do ambiente 
de negócios e o aumento da arreca-
dação municipal.

Entre os assuntos pautados, a 
adesão do município ao Regin, a 
substituição do CAE pelo CNAE e o 
atendimento preferencial aos pro-
fissionais da contabilidade nas re-
partições públicas.
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Evento apresenta ranking de competitividade 
dos municípios fluminenses
Produzido pelo Centro de Lide-
rança Pública (CLP) em parce-
ria com o SEBRAE, o Ranking de 
Competitividade dos Municípios 

foi lançado em 2020 e apresen-
tado, com foco no estado do Rio 
de Janeiro, em evento articulado 
pelo vereador Pedro Duarte no 

dia 26 de fevereiro, no auditório 
da Fecomércio, que contou com a 
presença do Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme.

Integração com Fórum ALERJ
No mês de fevereiro, o CRCRJ parti-
cipou de dois importantes eventos 
do Fórum ALERJ: a Reunião Geral 
do Fórum, no dia 23 de fevereiro, e 
o Fórum Capacita sobre Doação do 
IRPF aos Fundos Municipais, no dia 
26 de fevereiro.

A Reunião Geral do Fórum contou 
com a participação do Presiden-
te do Fórum e da Alerj, Deputado 
André Ceciliano, do Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme, e de demais re-
presentantes de entidades da so-
ciedade civil, como o Presidente da 
Fecomércio RJ, Antonio Florencio 
de Queiroz Jr., o Presidente da 
FIRJAN/RJ, Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, e o Presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Renato Mansur.

Em sua fala, o Presidente Samir 
apresentou o CRCRJ e a importância 
estratégica da classe contábil flumi-
nense, se colocando à disposição da 

sociedade: “nosso conhecimento é 
importante para a administração 
pública e privada. E, quando fala-
mos sobre reforma e simplificação 
tributária, é preciso pensar em me-
canismos e processos mais leves. 
Por ser o profissional da contabili-
dade o principal ator que administra 
essas rotinas, gostaríamos de ter 
participação na discussão e elabo-
ração dessas demandas”, pontuou.

Já no dia 26 de fevereiro, o CRCRJ 
teve participação de destaque no 
Fórum Capacita, que teve como ob-
jetivo apresentar aos gestores muni-
cipais a importância de criar e man-
ter de forma regular os Fundos da 
Criança e do Adolescente e o Fundo 
do Idoso, que são beneficiados com 
destinação de parte do Imposto de 
Renda Pessoa Física devido. 

O workshop realizado em parceria 
foi conduzido pela Secretária-Ge-

ral do Fórum, Geiza Rocha, com a 
participação do Presidente Samir 
Nehme e do Vice-Presidente de 
Pesquisa e Estudos Técnicos, Luiz 
Antonio Ochsendorf Leal.

Em sua apresentação, o Presiden-
te Samir apresentou os municípios 
fluminenses que mais receberam 
repasses em 2020 – liderado pelo 
Rio de Janeiro, elucidou do que se 
trata o repasse e como proceder o 
cadastro dos Fundos.

“A Receita tem uma expectativa de 
arrecadação de R$19,6 bilhões em 
imposto a pagar nas declarações 
do IRPF em 2021. Imagina se todos 
tivessem acesso a essa informa-
ção, quanto de repasse teríamos 
para auxiliar ações sociais, espe-
cialmente em contexto de pande-
mia?”, questionou o Presidente.
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CRCRJ cria o Prêmio Contador Heraldo da 
Costa Reis - Qualidade na Informação 
Contábil e Fiscal do Setor Público
O CRCRJ aprovou recentemente, 
em plenária, a criação do Prêmio 
Contador Heraldo da Costa Reis, 
através da Resolução CRCRJ Nº 565, 
que pretende destacar a Qualidade 
na Informação Contábil e Fiscal do 
Setor Público. O prêmio será en-
tregue anualmente em reconheci-
mento ao profissional da contabili-
dade que atua na área pública. 

De acordo com o Vice-presidente 
de Administração e Finanças do 
CRCRJ, Elias Martins, o prêmio 
foi desenvolvido pela Comissão 
da área Pública do CRCRJ, com 
o apoio do Diretor de Relações 

Institucionais Felipe Ribeiro e 
utilizará o ranking da qualidade 
da informação contábil e fiscal 
de iniciativa da Secretaria do Te-
souro Nacional para reconhecer 
os profissionais da contabilidade 
e prefeituras que tenham cum-
prido todos os procedimentos e 
normas de transparência. 

Para o presidente do CRCRJ, Sa-
mir Nehme, a contabilidade pú-
blica é uma área vital para a so-
ciedade e a premiação foi criada 
para valorizar os profissionais da 
contabilidade que prestam esse 
importante papel. 

 “Dar ao prêmio o nome Heraldo da 
Costa Reis ao prêmio é uma forma 
de eternizar essa figura tão impor-
tante para a Contabilidade Pública. 
Os profissionais da contabilidade 
que atuam nesse segmento pres-
tam relevantes serviços para a boa 
Administração Pública, no desem-
penho de sua função de atender 
aos interesses da sociedade. E ge-
ram informações para a tomada de 
decisão, controle e transparência”, 
destaca Nehme.

O estudo analisa a capacidade 
competitiva dos 405 municípios 
brasileiros com mais de 80 mil 
habitantes, com base em três 
dimensões, 12 pilares e 55 in-
dicadores, fornecendo uma vi-
são sistêmica da gestão pública 
municipal.

A avaliação considera fatores 
internos – funcionamento da 
máquina pública e acesso e qua-
lidade da saúde –, estruturais – te-
lecomunicações, segurança públi-
ca, saneamento e meio ambiente 
e acesso à qualidade da educação 
– e sistêmicos – capital humano, 
inovação e dinamismo econômi-
co, inserção econômica e susten-
tabilidade fiscal. Entre os municí-
pios fluminenses, Niterói ocupa a 
melhor posição no ranking (29º), 
seguido pelo Rio de Janeiro (71º).

Em sua fala, o Presidente Samir 
destacou a urgente necessidade 
de simplificação tributária e redu-
ção das obrigações acessórias e 
pontuou o papel da Ciência Con-
tábil no fortalecimento da admi-

nistração pública e na melhoria 
do ambiente de negócios. Ele, 
ainda, complementou:

“Quando há dado, planejamento 
e análise, há resultado. E a Con-
tabilidade é fundamental nesse 
sentido. Em termos de CRCRJ, nós 
temos colocado nosso time de 
professores, altamente capacita-
dos, à disposição dos municípios, 
para aprimoramento do conheci-
mento técnico do corpo funcional 
das prefeituras, para que, cada 
vez mais, essas informações ana-
lisadas pelo ranking tenham mais 
qualidade”, declarou.

DESAFIOS DO RIO DE JANEIRO

O município do Rio de Janeiro 
tem muitos desafios pela frente: 
ele ficou na 200ª colocação no pi-
lar de “Sustentabilidade Fiscal” e 
na posição 238ª no pilar de “Qua-
lidade da saúde”. Os piores indi-
cadores são: mortes por causas 
indeterminadas (347º), despesa 
com pessoal (360º) e endivida-
mento (380º).

“A cidade do Rio apresenta ele-
vado endividamento e gasto com 
pessoal e baixa taxa de investi-
mento, com esta em 3,22% de 
sua receita corrente líquida”, in-
formou Tadeu Barros, Diretor do 
CLP. A cidade ainda está abaixo 
da posição 220 em 18 indicado-
res, entre eles: crescimento do 
PIB Per Capita, Taxa de Investi-
mento, Tempo para abertura de 
Empresas, Crescimento dos Em-
pregos Formais e Custo da Fun-
ção Legislativa.

Entre as autoridades presentes 
no evento, o Presidente da Feco-
mércio-RJ, Antonio Florencio de 
Queiroz Jr., o Gerente de Políticas 
Públicas do SEBRAE RJ, Tito Ryff, 
o Diretor do CLP, Tadeu Barros, o 
Presidente da Câmara de Verea-
dores do Rio, vereador Carlo Caia-
do, o Secretário Municipal de Tu-
rismo do Rio, Cristiano Beraldo, 
e representantes das secretarias 
municipais de Fazenda e Desen-
volvimento Econômico.
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JEAN GIEHL
EMPRESÁRIO CONTÁBIL E MEMBRO DA COMISSÃO JOVEM DO CRCRJ 
CONTA SUA PAIXÃO PELO TREKKING E A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE 
PARA A ROTINA PROFISSIONAL 

C arregar dezenas de quilos 
nas costas e andar deze-
nas de quilômetros entre 

trilhas densas por diversos dias 
são algumas das atribuições 
que definem o Trekking. Prati-
cado pelo Empresário Contábil e 
membro da Comissão Jovem do 
CRCRJ, Jean Giehl, o esporte che-
gou à sua vida há quatro anos 
através do irmão, mas o encon-
tro com a natureza já é uma his-
tória mais antiga. “Desde a minha 
adolescência eu pratico camping, 
caça submarina, mergulho e a 
trilha normal. O trekking a gen-
te leva tudo na mochila; Barraca, 
roupas, alimento, água… É bom 
demais colocar tudo que você 
precisa nas costas, traçar um ob-
jetivo e ir embora”, comenta.

Empresário contábil há 5 anos, 
Jean alinha os hábitos aventurei-
ros com a contabilidade através da 
superação de desafios, sejam eles 
na rotina profissional do dia a dia 
ou na natureza. Hoje, foram mais 
de 10 travessias feitas, incluindo 
a volta completa da Ilha Grande. 
“O trekking não só me desestres-
sa mas também me mostra a todo 
momento que eu sou capaz de 
chegar aonde eu quero. Você co-
locar uma mochila com 20kg nas 
costas, montar um trajeto e falar 
que só vai parar quando chegar 
nesse ponto independente do 
que aconteça, é bem desafiador. 
E quando você chega aonde você 
quer chegar, você pensa que pode 
vencer qualquer coisa”, ressalta.

Em agosto de 2019, o trekking 
trouxe de encontro duas grandes 
paixões para Jean: a aventura de 
explorar cada perímetro da nature-
za fluminense e Jessica Borges, que 
aceitou seu pedido de noivado du-
rante o pôr do sol da Travessia Pe-
trópolis x Teresópolis, na Serra dos 
Órgãos. “A gente sentou ali e ficou 
olhando. O tempo estava meio fe-
chado e de repente o tempo abriu, 
saiu um sol e aí eu fui. Desci um 
pouco da pedra, fiquei de joelho 
de frente para ela e a pedi em ca-
samento”, conta. Além de especial, 
a travessia também foi um dos seus 
maiores desafios. Feita em 3 dias, 
o trajeto tem aproximadamente 30 
quilômetros  e é considerado um 
dos trekkings mais difíceis do Brasil. 

Para os profissionais da contabilidade que querem conhecer mais sobre o esporte, Jean deixa 
um conselho. “A pessoa deve se preparar, buscar fazer a primeira aventura com alguém que 
tenha experiência, adquirir o material necessário e correto para evitar passar perrengue e tomar 
pavor do esporte. Conheço pessoas que foram e não voltam mais pois não se prepararam corre-
tamente. Não é um passeio no parque, é algo sério, perigoso e requer disciplina, planejamento 
e foco. Mas aos que toparem ir, será algo que irá mudar a vida da pessoa”, finaliza.
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EXPEDIENTE

CONFIRA NOSSAS

REDES!

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR

Presidente: Samir Nehme

Vice-Presidente: Waldir Ladeira

VP de Desenvolvimento Profissional: Ilan Renz

VP de Pesquisa e Estudos Técnicos: Luiz Antônio Leal

VP Operacional: Elias Martins

VP de Registro Profissional: Ademilton Dantas

VP de Fiscalização, Ética e Disciplina:

Carlos Alexandre de Paiva

VP de Interior: Rafael Machado

VP de Controle Interno: José Antônio Felgueiras

Representante dos Técnicos em Contabilidade: 
Genaina Gama

Conselheiro Ouvidor: Jarbas Barsanti

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

Tel: 2216-9618

Presidente: Carlos Alexandre de Paiva

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes, Ivanildo Silva de Carvalho, Luiz 
Francisco Peyon da Cunha, Patrícia Januário de Sena 
Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, Raimundo Aben 
Athar, Ril Moura, Sônia Regina Cardoso Barbosa e Vitor 
Hugo Feitosa Gonçalves

Câmara de Controle Interno

Tel: 2216-9629

Presidente: José Antonio Felgueiras da Silva

Integrantes Efetivos: Gil Marques Mendes, Jorge Ribeiro 
dos Passos Rosa e Mauro Moreira

Conselheiros Efetivos

Contadores: Ademilton Ferreira Dantas, Antonio Ranha da 
Silva, Carlos Alexandre de Paiva, Cezar Augusto Carneiro 
Stagi, Elias Costa Martins, Francisco José dos Santos Alves, 
Gil Marques Mendes, Ilan Rodrigues de Farias Renz, Jarbas 
Tadeu Barsanti Ribeiro, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, José 
Antônio Felgueiras da Silva, Luiz Antônio Ochsendorf Leal, 
Luiz Francisco Peyon da Cunha, Mauro Moreira, Patrícia 
Januário de Sena Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, 
Raimundo Aben Athar, Ril Moura, Samir Ferreira Barbosa 
Nehme, Vitor Hugo Feitosa Gonçalves e Waldir Jorge 
Ladeira dos Santos 
Técnicos em Contabilidade: Genaina Gama Lopes, 
Ivanildo Silva de Carvalho e Sônia Regina Cardoso Barbosa

Conselheiros Suplentes

Contadores: Cássia de Oliveira Silva, Claudia Marchioti 
Nicolau dos Reis, Edilson Conrado Ferreira Junior, Evandro 
Queiroz Glória, Fabiano Corrêa de Castro, Fernando Amil 
de Oliveira, Giovane Colli Santos, Jayme Pina Rocio, Jorge 
Luiz Rodrigues de Almeida, José Alves de Alvarenga, José 
Vicente de Paula, Josir Simeone Gomes, Magno Tarcísio de 
Sá, Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Manuella Mariano 
Lopes Rodrigues, Marcos Diaz, Maria de Fátima Moreira, 
Paulo Buzzi Filho, Ricardo Lopes Cardoso, Sergio Arthur 
Ribeiro da Silva e Wanderley Wesley Nogueira Marques

Técnicos em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva,  
Ellen de Oliveira Mello e Lacilda Mara Pereira Ferreira.

Vice-Presidência: Waldir Ladeira

Comunicação - Tel: 2216-9507   

Eventos - Tel: 2216-9542 

Jurídico - Tel:  2216-9500 

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Tel: 2216-9529 

Presidente: Ilan Renz

Integrantes Efetivos: Francisco José dos Santos Alves, Ril 
Moura e Sônia Regina Cardoso Barbosa
Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos

Tel: 2216-9602

Presidente: Luiz Antônio Leal

Integrantes Efetivos: Antonio Ranha da Silva, Francisco 
José dos Santos Alves e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Câmara Operacional

Tel: 2216-9526

Presidente: Elias Costa Martins

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes e Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Câmara de Registro Profissional

Tel: 2216-6909 

Presidente: Ademilton Dantas

Integrantes Efetivos: Luiz Francisco Peyon da Cunha, 
Rafael da Silva Machado e Raimundo Aben Athar



EMPRESÁRIO
CONTÁBIL,
você é ESSENCIAL para o 
desenvolvimento do país!


