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CRCMG EM SINTONIA COM O 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

C A R T A  D A  P R E S I D E N T E

R osa Maria Abreu Barros
Presidente  do CRCMG

Esta edição do Jornal CRC News está 
particularmente interessante. Um retrato 
do trabalho que estamos realizando nes-
te ano. 

Entramos no segundo semestre com 
uma agenda lotada de eventos importan-
tes, focados no desenvolvimento profis-
sional: além de uma extensa programa-
ção de Cafés com o Contabilista e cursos 
diversos, neste semestre, em setembro, 
acontece a XIII Convenção de Contabi-
lidade de Minas Gerais. Virtual, ainda em 
função da pandemia, mas totalmente in-
terativa. 

O CRCMG, com o apoio da comissão 
idealizadora da Convenção, coordena-
da pela Vice-presidente Suely Marques 
de Oliveira, buscou as melhores e mais 
modernas ferramentas tecnológicas do 
mercado. Nosso objetivo é garantir aos 
profissionais da contabilidade uma ex-
periência extraordinária, mais impactante 
do que teríamos em um evento presen-
cial. Queremos que esta Convenção seja 
lembrada por seu ineditismo, pela quali-
dade dos palestrantes e pela tempestivi-
dade dos conteúdos. Uma Convenção 
inovadora, contemporânea e enriquece-
dora. Vocês encontrarão mais detalhes 
na matéria. Vale conferir!

Teremos também, neste segundo se-
mestre, as eleições para a renovação 
de 2/3 do plenário de conselheiros. Tra-
zemos na matéria todas as informações 
para a sua participação. O Conselho será 
tanto mais forte quanto maior for o envol-
vimento dos profissionais da contabilida-
de de todo o estado na formação de seu 
plenário. Juntos construímos a profissão 
que queremos. Participe! 

Em outra frente, mas ainda focados no 
desenvolvimento profissional, nesta edi-
ção vocês encontrarão detalhes sobre 
mais uma ação do Conselho nas redes 
socias. Desta vez, cientes dos desafios 
que o empresário contábil vem enfren-
tando, o CRCMG iniciou uma minicam-
panha para ajudar a encontrar caminhos 
facilitadores da gestão. Se você ainda 
não nos segue em nossas redes sociais 
oficiais, esta é uma excelente dica para 
começar já! 

Um fraterno abraço e boa leitura!  
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E M  P A U T A

GESTÃO EM FOCO É TEMA 
CENTRAL DE WEBSÉRIE VOLTADA 
PARA O EMPRESÁRIO CONTÁBIL

• Como a motivação pode melhorar 
o desenvolvimento dos colaboradores 
da sua organização, além de aumen-
tar a sinergia entre equipes e a produ-
tividade na execução de tarefas. 

• Meios para melhorar a produtivi-
dade da sua organização contábil. 

• A tecnologia como instrumento 
para aprimorar processos, encurtar 
prazos de entrega, potencializar re-
sultados, melhorar o relacionamento 
com clientes e garantir a expansão 
do seu negócio.

• Como fidelizar os clientes da sua 
organização contábil. 

Os vídeos são objetivos e vão direto 
às questões que mais causam dú-
vidas. Para acessar os conteúdos, 
siga o CRCMG em todas as redes 
sociais e ative as notificações de 
publicação para não perder nenhum 
episódio do “Gestão em Foco”!

Confira os temas já abordados nes-
sa websérie pensada para o empre-
sário contábil:  

• Como diminuir a inadimplência 
na sua organização contábil. 

No mês de maio, o Conselho Regio-
nal de Contabilidade de Minas Gerais 
(CRCMG) iniciou, em suas redes so-
cias, a exibição da websérie “Gestão 
em Foco”. Os vídeos foram criados 
para auxiliar os empresários da contabi-
lidade na condução do seu negócio. A 
cada semana, é postado um vídeo com 
dicas e pensamentos de grandes pro-
fissionais sobre temas como gestão de 
pessoas, tecnologia, desenvolvimento, 
produtividade, efeitos da pandemia e 
muitos outros assuntos importantes 
para o sucesso de uma organização.
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

CRCMG DÁ INÍCIO AOS FÓRUNS TEMÁTICOS

O CRCMG realizou, no dia 22 de ju-
nho, o Fórum de Organizações Con-
tábeis. O evento, que ocorreu por 
meio da plataforma Zoom, abordou 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) e o que muda para 
o profissional contábil.

Durante a abertura do evento, foi 
realizado o lançamento, em Minas, 
do programa “Contador parceiro - 
construindo o sucesso”, que tem 
como objetivo capacitar profissio-
nais da contabilidade para atuar em 
gestão e inovação, visando a cria-
ção de uma rede de suporte e con-
sultoria para pequenos negócios. 
O programa é uma parceria entre o 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae), e foi lançado nacionalmente 
no dia 23 de abril de 2021. Confira 
os conteúdos, cursos, vídeos, servi-
ços, eventos e várias novidades que 
vão servir de soluções para o su-
cesso dessa parceria, especialmen-
te nesse momento desafiador em 
que vivemos. Seja também um(a) 
contador(a) parceiro(a)! Acesse: 
www.sebrae.com.br/contadorparceiro

Em seguida, o palestrante Alexandre 
Neves, que é instrutor internacional 
de liderança e trabalha orientando 
empresários, profissionais contá-
beis e estudantes no entendimento 
de diferentes tecnologias e infor-
mações de mercado, falou sobre a 
“Aplicação prática da LGPD: o que 
muda para o profissional contábil”.

de setembro de 2021, o período de 
realização dos fóruns foi alterado.  

Confira a programação dos próxi-
mos fóruns e participe! As inscri-
ções, quando abertas, deverão ser 
feitas no portal do Conselho, no 
menu “Inscrições e emissões de 
certificados - Seminários, cursos, 
cafés e fóruns” ou diretamente atra-
vés do link: crcmg.org.br/index/
eventos-para-realizar 

O evento, que pontuou no Programa 
de Educação Profissional Continuada 
(PEPC), foi o primeiro de uma série de 
fóruns que ocorrerão mensalmente, 
com o apoio dos Grupos de Estudos 
Técnicos do CRCMG. Em anos ante-
riores, tais fóruns eram realizados du-
rante a Semana da Contabilidade, em 
comemoração ao Dia do Contador, 
porém, neste ano, com a realização 
da XIII Convenção de Contabilidade 
de Minas Gerais, nos dias 22, 23 e 24 

FÓRUNS DATA

NORMAS CONTÁBEIS 18/8/2021

TERCEIRO SETOR  23/8/2021

ÁREA TRIBUTÁRIA 26/8/2021

PERÍCIA, ARBITRAGEM E BLOCKCHAIN 20/10/2021  

COOPERATIVISMO 25/11/2021
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CAFÉ COM O CONTABILISTA 
APRESENTA TEMAS ATUAIS

EDUCAÇÃO CONTINUADA: COMO ESTÁ O 
CUMPRIMENTO DA SUA PONTUAÇÃO NO PEPC?

Com o objetivo de oferecer à classe contábil a oportu-
nidade de debater e refletir sobre assuntos específicos 
e atuais, aprimorando os conhecimentos dos profissio-
nais no exercício de suas atividades, o CRCMG continua 
promovendo, também, diversas edições do Café com o 
Contabilista online, por meio da plataforma Zoom.

Confira as próximas datas e temas que serão abordados 
e participe:

DATA TEMA

23/7 Contabilidade Desportiva

Para saber mais sobre os próximos eventos e se ins-
crever, acompanhe o portal do CRCMG, siga o 
Conselho nas redes sociais e se inscreva para re-
ceber os informativos eletrônicos através do link 
www.crcmg.org.br/informativo. Fique por dentro!

Todas as edições já realizadas do Café com o Conta-
bilista podem ser revistas na TV CRCMG, o canal do 
Conselho no YouTube. Acesse: https://bit.ly/2QN4tEF 

O segundo semestre já começou e é importante estar 
atento à pontuação no Programa de Educação Profis-
sional Continuada (PEPC). Não deixe para cumprir essa 
exigência legal na última hora! O prazo final é até 31 de 
dezembro de 2021.

A pontuação mínima obrigatória para cumprir o que de-
termina a norma, no ano de 2021, é de 20 pontos. A 
redução da pontuação foi realizada em decorrência da 
pandemia de Covid-19. 
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

CRCMG APRESENTA: PRIMEIRO 
SEMESTRE EM NÚMEROS

Neste ano, o CRCMG, mesmo com todas as limita-
ções impostas pela pandemia, mais uma vez, conti-
nua atuando para promover a valorização e o desen-
volvimento profissional. 

Confira as ações realizadas no primeiro semestre de 
2021 e não deixe de acompanhar o Conselho nas redes 

CURSOS, EVENTOS E PALESTRAS REALIZADOS PELO CRCMG
1º SEMESTRE DE 2021

EVENTO TOTAL DE EVENTOS PARTICIPANTES

Palestra / Live 14 1.357

Fórum 4 643

Café com o Contabilista 22 3.977

Cursos online 75 6.097

Curso EAD 10 1.112

TOTAL 125 13.186

Resultados demonstram preocupação do Conselho em oferecer capacitação e oportunidades de crescimento profissional

sociais, no portal e, também, ler os informativos eletrô-
nicos semanais para se manter informado sobre os pró-
ximos eventos! 

Para receber os informativos do CRCMG e informações 
sobre cursos e eventos, é necessário realizar o seu ca-
dastro em: www.crcmg.org.br/informativo. 
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E M  D I A  C O M  O  C R C M G

ENVIO DE GUIA DE PARCELAMENTOS
O CRCMG tem realizado o envio 
das guias de parcelamentos atra-
vés do e-mail cadastrado, sempre 
com vencimento para o último dia 
útil de cada mês.

As guias também estão disponíveis para 
reimpressão através do acesso ao por-
tal do CRCMG, www.crcmg.org.br, 
em “Serviços Online”, digitando o nú-
mero do seu registro e a senha.

Aqueles que ainda não possuem a 
senha de acesso devem clicar na op-
ção “Esqueceu sua senha?”, na área 
“Serviços Online”, preencher os dados 
solicitados e clicar na opção “Enviar”. 

REDAM OFERECE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE 
DÉBITOS NO CRCMG
Atenção, profissional da contabilidade ou organiza-
ção contábil com débitos anteriores ao exercício atual! 
Termina, no dia 31 de julho, o prazo para adesão ao 
Regime de Parcelamento de Créditos de Anuidades e 
Multas, o Redam. 

O programa prevê a possibilidade de quitação, com redu-
ção de 100% sobre multa de mora e juros, dos débitos de 
exercícios anteriores provenientes de anuidades e multas 
de infração e de eleição, atualizados monetariamente e 
calculados até a data do recolhimento pela variação do 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

Como estão mantidos os demais critérios e procedimentos 
previstos na Resolução CFC n.º 1.611/2020, poderão ser 
pagos os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2020, 
de profissionais e de organizações contábeis, incluindo o 
saldo remanescente de parcelamentos anteriores.

O pagamento pode ser realizado com 100% de desconto 
à vista ou parcelado em até 18 vezes no cartão de crédito 
com juros (*). 

Saiba mais em crcmg.org.br, no banner “Anuidade”, em 
“Débitos encerrados”. Fique em dia com a profissão! 

A senha será enviada para o e-mail ca-
dastrado no sistema do CRCMG. 

E atenção: a inadimplência de par-
celas implica o imediato cancela-
mento do parcelamento sem prévia 
comunicação, assim como a ado-
ção das medidas administrativas e 
judiciais cabíveis, conforme resolu-
ção vigente. 

Em caso de dúvidas, acesse o portal 
do CRCMG, www.crcmg.org.br , 
no banner “Anuidade”, ou através do 
e-mail atendimento@crcmg.org.br ou 
dos telefones (31) 3269- 8400 ou 0800 
0318155 (opção 2). 

*Os encargos cobrados pela empresa do cartão de crédito ficarão a cargo dos profissionais. 
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R E G I S T R O  P R O F I S S I O N A L

Em observância à Lei n.º 6.839/1998, ao Decreto-Lei n.º 
9.295/1946 e à Resolução CFC n.º 1.555/2018, as pes-
soas jurídicas constituídas para exploração das atividades 
contábeis precisam estar devidamente registradas no CRC 
de sua jurisdição para que possam realizar suas atividades.

A resolução atual do Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) regulamenta que a organização contábil pode 
ser constituída por profissionais da contabilidade, gra-
duados ou técnicos, ou pela associação destes com 
profissionais de outras profissões regulamentadas, que 
também devem estar regularmente registrados nos res-

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS TÊM 
A OBRIGATORIEDADE DE MANTER 
REGISTRO NO CRCMG

pectivos órgãos de fiscalização de sua profissão. Por-
tanto, não é possível registrar uma organização contábil 
caso um de seus sócios não esteja em dia com suas 
obrigações perante o CRC ou não tenha registro ativo 
em seu respectivo órgão de fiscalização, no caso de pro-
fissionais de outras áreas.

Manter uma organização irregular, sem o registro cadastral 
no CRC, caracteriza infração aos normativos legais supraci-
tados, que dispõem sobre o registro de empresas nas enti-
dades fiscalizadoras do exercício de profissões. Explorar ou 
exercer atividades contábeis sem registro no CRC caracteri-
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CFC REALIZA 
EXAME DE 
SUFICIÊNCIA EM 
TODO O PAÍS

Foi realizada, no dia 27 de junho, a 1ª edição do Exa-
me de Suficiência de 2021, promovido pelo CFC, 
com a participação de 32.119 candidatos. As pro-
vas ocorreram, simultaneamente, em todo o País. 

Em Minas Gerais, elas foram aplicadas, para 
3.248 candidatos, em 12 cidades: Belo Horizon-
te, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, 
Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Patos de 
Minas, Pouso Alegre, São João del-Rei, Uberlân-
dia e Varginha.

A relação dos aprovados será publicada no Diá-
rio Oficial da União (DOU) e divulgada até 60 dias 
após a data de realização das provas, no site da 
Consulpan, do CFC ou do CRCMG. 

Ainda não foi divulgada, pelo CFC, a previsão para 
a realização da segunda edição de 2021. Assim 
que houver informações, o CRCMG divulgará em 
seus meios de comunicação.

Após a homologação do resultado (publicação no 
DOU), o bacharel deve procurar o CRCMG para 
obter o registro profissional e, assim, exercer a 
profissão contábil de modo regular.  

za, ainda, descumprimento do Código de Ética Profissional 
do Contador e concorrência desleal em relação aos profis-
sionais e organizações contábeis que atuam de forma regu-
lar e que estão devidamente registrados no Conselho.

Dessa forma, as organizações contábeis que atuam sem 
o registro no Conselho poderão ser penalizadas, assim 
como seus titulares ou sócios. Há a previsão de multa 
e de penalidades éticas como advertência reservada e 
censura reservada ou pública. Em casos de fiscalização, 
quando uma organização sem registro cadastral é iden-
tificada, ela é notificada e tem um prazo para se regu-
larizar. Não havendo regularização, é aberto processo 
administrativo de fiscalização, nos termos da Resolução 
CFC n.º 1.603/2020.

Acesse o portal do CRCMG, em www.crcmg.org.br/
registro/juridica , e consulte as orientações normativas, 
bem como a documentação necessária para solicitar o 
registro cadastral de organização contábil. Empresário 
contábil, evite multas! Mantenha-se em dia e com registro 
ativo junto ao CRCMG! 
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Evento bianual será totalmente online e ao vivo e reunirá palestrantes renomados

E M  D E S T A Q U E

XIII CONVENÇÃO DE 
CONTABILIDADE TERÁ FOCO NA 
CONTABILIDADE COMO FATOR DE 
CRESCIMENTO NA NOVA DÉCADA

Serão três dias de muito conheci-
mento compartilhado: os partici-
pantes poderão assistir a diversas 
palestras com renomados profissio-
nais e especialistas da área, além de 
conhecer soluções inovadoras no 
mundo da contabilidade na Feira de 
Negócio, uma exposição virtual com 
patrocinadores do evento. 

Para garantir a qualidade e inovação 
da convenção, o CRCMG buscou no 
mercado as ferramentas mais mo-
dernas para que a convenção seja 
marcada pelo uso dos melhores re-
cursos audiovisuais e tecnológicos 
disponíveis no mercado. 

Está chegando o dia do maior evento 
da classe contábil mineira: a XIII Con-
venção de Contabilidade de Minas 
Gerais. Realizado pelo CRCMG, com 
o apoio do CFC, o evento acontece-
rá de forma totalmente virtual e ao 
vivo, com a expectativa de receber 
cerca de 3.000 participantes.

A convenção acontecerá de 22 a 24 
de setembro, terá como lema “A con-
tabilidade como fator de crescimento 
na nova década: tecnologia, comunica-
ção, ética, mercado e as aplicabilidades 
contábeis na sustentabilidade e gestão 
dos negócios” e promoverá uma imer-
são no universo da profissão contábil.

Além das palestras e da Feira de 
Negócios, o evento contará com a 
entrega da Medalha Mérito Contá-
bil de Minas Gerais - edição 2021 
e com a entrega do Prêmio Inter-
nacional de Produção Contábil 
Técnico-Científica Prof. Dr. Antônio 
Lopes Sá. 

Não perca essa oportunidade de evo-
luir profissionalmente e pontuar no 
Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC)! Garanta já sua 
vaga! Para fazer sua inscrição, acesse 
o hotsite convencao.crcmg.org.br.

Confira a programação:
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22 DE SETEMBRO

HORÁRIO TEMA

14h Credenciamento

15h Visita virtual à Feira de Negócios

16h
(SALAS 1 E 2)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS - PRÊMIO LOPES DE SÁ

Comitê Científico

19h

Abertura oficial do evento
Governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema Neto (a confirmar)
Presidente do CRCMG Contadora Rosa Maria Abreu Barros
Presidente do CFC Contador Zulmir Ivânio Breda
Presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim (a confirmar)

19h30min Entrega da Medalha Mérito Contábil de Minas Gerais

20h

Palestra Magna   
THIAGO NIGRO 
Idealizador e sócio proprietário do projeto “O Primo Rico”, uma plataforma digital iniciada no YouTube, voltada 
para ensinar qualquer pessoa sobre Educação e Gestão Financeira. São cerca de 58 milhões de visualizações e 
1,8 milhão de inscritos no YouTube; 2,5 milhões no Instagram; 190 mil no Facebook e 200 mil acessos mensais 
ao seu site.
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E M  D E S T A Q U E

23 DE SETEMBRO

HORÁRIO TEMA PALESTRANTE / MODERADOR

9h
PALESTRA SOBRE 
MERCADO

CARLOS ALBERTO SARDENBERG
Comentarista econômico dos programas noticiosos da CBN, do Jornal das 
Dez (da Globo News), do Jornal da Globo, da TV Globo, e colunista no jornal 
O Globo.

10h30min Visita virtual à Feira de Negócios

11h
PALESTRA SOBRE
COMUNICAÇÃO

WALTER LONGO
Eleito por quatro vezes o Melhor Profissional do Ano do Prêmio Caboré – o 
mais importante da indústria da comunicação – nas categorias Planejamento e 
Atendimento, e Profissional de Veículo de Comunicação. Foi também premiado 
com o título de Personalidade do Marketing Direto pela Associação Brasileira 
de Marketing de Dados (Abemd), entidade líder no setor. Em 2017, recebeu o 
Prêmio Lide de Marketing Empresarial.

12h30min Almoço livre

14h
SALA 1
ORGANIZAÇÕES 
CONTÁBEIS 

Palestrante a definir

14h

SALA 2
CONTABILIDADE 
PÚBLICA

O SIAFIC E OS 
IMPACTOS NOS 
SISTEMAS CONTÁBEIS 
DOS RPPS: DESAFIOS 
E OPORTUNIDADES

DIANA VAZ DE LIMA 
Pesquisadora e professora associada do Mestrado Profissional em Administração 
Pública e do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de 
Brasília. Contadora, mestre em Administração, doutora em Ciências Contábeis, 
com pós-doutorado em Contabilidade e Controladoria pela FEA-RP/USP. Atuou 
por 15 anos como servidora e consultora no Governo Federal em contabilidade 
pública e previdência. Ministra aulas, escreve livros e desenvolve estudos e 
pesquisas nas áreas de Auditoria e Governança no Setor Público, Contabilidade 
Pública, Padrões Contábeis Internacionais e Previdência Social.

MEDIADORES:
SANDRA MARIA DE CARVALHO CAMPOS e MILTON MENDES 
BOTELHO 

14h
SALA 3
AUDITORIA

ANA MARIA ELORRIETA 
Ex-presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), foi 
eleita como uma das 50 pessoas mais influentes no ramo de contabilidade pelo 
Global Accountancy Power 50, além de ser reeleita membro oficial do Conselho 
da Federação Internacional de Contadores (Ifac).

MEDIADORA: SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

15h Visita virtual à Feira de Negócios

15h30min PRÊMIO LOPES DE SÁ

Anúncio do Prêmio Internacional de Produção Contábil Técnica-Científica Prof. Dr. Antônio 
Lopes de Sá

PRESIDENTE DO CRCMG 
COMITÊ CIENTÍFICO

16h
PALESTRA SOBRE
GESTÃO/
EMPREENDEDORISMO

LISIANE LEMOS 
Especialista em novas tecnologias, Forbes Under 30 e Conselheira na 
Organização das Nações Unidas (ONU).
Já palestrou para empresas como Magazine Luiza, Sebrae Minas, SBT, 
Bosch, Aiesec, Programaria, Ismart, Fundação Estudar, Fundação Lemann, 
FGV, entre outros. 

17h
PALESTRA SOBRE
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

PEDRO AIHARA
Porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o jovem tenente se 
tornou o rosto e a voz conhecida por milhões de brasileiros que passaram a 
acompanhar pela TV, rádio, portais ou jornal impresso as notícias e atualizações 
sobre o rompimento da barragem de Brumadinho.
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24 DE SETEMBRO

HORÁRIO TEMA PALESTRANTE / MODERADOR

9h

SALA 1
NORMAS CONTÁBEIS
“PRONUNCIAMENTOS 
E NORMAS 
CONTÁBEIS: MUITAS 
NOVIDADES POR VIR”

FERNANDO CAIO GALDI
Especialista em precificação de ações e participações societárias, análise de 
demonstrações financeiras, análise fundamentalista, contabilidade societária, 
IFRS, contabilidade e tributação de instrumentos financeiros, entre outros.

MEDIADOR: OSCAR LOPES DA SILVA

9h
SALA 2 
FÓRUM ESTUDANTIL 

BRENO PERRUCHO  
Em 2018, criou um canal no YouTube chamado “Jovens de Negócios”, 
com a missão de trazer conhecimento sobre negócios e investimentos 
de forma democrática, didática e prazerosa. Hoje, o portal se tornou o 4º 
maior canal de educação financeira e empreendedorismo do País, com 
mais de 1 milhão de inscritos.
 
MEDIADORA: ROSA MARIA ABREU BARROS

9h

SALA 3
PERÍCIA
TEORIA GERAL DO 
FUNDO DE COMÉRCIO

WILSON ALBERTO ZAPPA HOOG
Membro da Associação Científica Internacional Neopatrimonialista; membro do 
Conselho Editorial da Juruá Editora; mestre em Ciência Jurídica; perito-contador; 
auditor; arbitralista; consultor empresarial; palestrante; especialista em avaliação 
de sociedades empresárias; escritor e pesquisador de matéria contábil
 
MEDIADORA: MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE 
LADEIRA 

10h30min Visita virtual à Feira de Negócios

11h
PALESTRA SOBRE
TECNOLOGIA

ANDREA IORIO  
Italiano radicado no Brasil, é hoje uma das maiores referências em 
transformação digital, liderança e inovação no País. Com mais de 10 anos de 
experiência em multinacionais de tecnologia, foi diretor do Tinder na América 
Latina e Chef Digital Officer da L’Oréal. 

12h30min Almoço livre

14h
PALESTRA SOBRE
GOVERNANÇA 
COORPORATIVA  

MÁRIO JOSÉ DEHON SÃO THIAGO SANTIAGO   
Superintendente da 6ª Região Fiscal

15h

PALESTRA SOBRE 
SUSTENTABILIDADE 
- PACTO GLOBAL – A 
IMPORTÂNCIA DE 
DADOS ESG NAS 
FINANÇAS

RODRIGO TAVARES
Fundador e presidente do Granito Group, grupo financeiro dedicado ao 
avanço da economia sustentável com serviços de consultoria, assessoria 
financeira e policy & pesquisa. É também professor de Sustainable Finance 
na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Portugal. Entre 
2011 e 2014, atuou como chefe da Assessoria Especial para Assuntos 
Internacionais do governo do Estado de São Paulo.

16h 
PALESTRA GERAL 
SOBRE ÉTICA 

CLOVIS DE BARROS FILHO
Um dos mais requisitados palestrantes do Paí s, com um catálogo amplo de 
temas.
É autor de diversos best-sellers, entre eles “A vida que vale a pena ser vivida” e 
“Shinsetsu - o poder da gentileza”. 

17h
PALESTRA SOBRE
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E CULTURAL

ROGÉRIO FLAUSINO  
Cantor da banda Jota Quest, tem participação em filmes e programas da TV e é 
considerado um dos artistas mais carismáticos do País.

18h Encerramento

Pontuação do Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC):

18 
PONTOS

14,5 
PONTOS

• AUD; PROGP-RT; Perito • BCB; Susep; Previc 
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C R C M G  A T U A

EXIGÊNCIA DO REGISTRO 
CADASTRAL JUNTO AO CRCMG SERÁ 
FOCO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

O CRCMG atua no combate ao 
exercício e à exploração ilegal das 
atividades contábeis, para que so-
mente profissionais e organizações 
legalmente habilitados exerçam e 
explorem atividades contábeis. 

Nesse sentido, a fiscalização reali-
zada pelo Conselho envolve a ve-
rificação da situação cadastral dos 
profissionais e das organizações 
contábeis, assim como de seus só-
cios, titulares, responsáveis técnicos 
e colaboradores executores de ati-
vidades contábeis contratados sob 
quaisquer formas, em conformidade 
com os seguintes dispositivos legais:

• Lei n.º 6.839/1980 - dispõe que 
o registro de empresas e a anotação 
dos profissionais legalmente habilita-
dos delas encarregados, obrigatórios 
nas entidades competentes para a 
fiscalização do exercício das diver-
sas profissões, em razão da ativida-
de básica ou em relação àquela pela 
qual prestem serviços a terceiros.

• Decreto-Lei n.º 3.688/1941 - dis-
põe que exercer profissão ou ativi-
dade econômica ou anunciar que a 
exerce sem preencher as condições 
estabelecidas por lei configura delito 
penal por exercício ilegal da profis-
são. Da mesma forma, a contrata-
ção, sob quaisquer modalidades, de 
pessoa inabilitada para o exercício 
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matriz ou filial, constituídas em qual-
quer modalidade, também necessi-
tam do devido registro para a explo-
ração de suas atividades. 

• NBC PG 01 – Código de Ética 
Profissional do Contador – estabe-
lece que é vedado ao profissional 
da contabilidade explorar serviços 
contábeis, por si ou em organiza-
ção contábil, sem registro regular em 
Conselho Regional de Contabilidade.

• Resolução CFC n.º 1.246/2009 - 
dispõe que os estudantes do curso 
de Ciências Contábeis podem atu-
ar como auxiliares nos trabalhos da 
área contábil desde que estejam sob 
orientação e responsabilidade direta 
de um profissional da contabilidade 
legalmente habilitado, comprovem a 

regularidade da matrícula na institui-
ção de ensino e tenham cursado o 
mínimo de 300 horas/aulas de disci-
plinas específicas de contabilidade.

O CRCMG salienta que os serviços 
de natureza contábil somente pro-
duzirão os efeitos administrativos e/
ou jurídicos se forem realizados por 
profissionais devidamente habilita-
dos perante o Conselho Regional de 
Contabilidade.

Nesse segundo semestre de 2021, 
a Fiscalização do Conselho conti-
nuará atenta às empresas que exer-
cem ou exploram as atividades con-
tábeis e que não possuem o devido 
registro no Conselho. Fique atento! 
Se você se enquadra nessa situa-
ção, regularize-a o quanto antes! 

ou exploração de atividades profis-
sionais caracteriza acobertamento e 
facilitação de exercício ilegal. 

• Decreto-Lei n.º 9.295/1946 - dispõe 
que todo aquele que, mediante anún-
cios, placas, cartões comerciais ou 
outros meios (inclusive mídias sociais, 
sites e outras publicações eletrônicas), 
se propuser ao exercício da profissão 
contábil, em qualquer de seus ramos, 
fica sujeito às penalidades aplicáveis 
ao exercício ilegal da profissão, se não 
estiver devidamente registrado; que os 
profissionais somente poderão exercer 
a profissão após a regular conclusão 
do curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis, reconhecido pelo Ministério 
da Educação, aprovação em Exame 
de Suficiência e registro no Conselho 
Regional de Contabilidade a que esti-
verem sujeitos e que os indivíduos, fir-
mas, sociedades, associações, com-
panhias e empresas em geral e suas 
filiais que exerçam ou explorem, sob 
qualquer forma, serviços técnicos con-
tábeis, ou a seu cargo tiverem alguma 
secção que a tal se destine, somente 
poderão executar os respectivos ser-
viços depois de provarem, perante os 
Conselhos de Contabilidade, que os 
encarregados da parte técnica são ex-
clusivamente profissionais habilitados 
e registrados na forma da lei.

• Resoluções CFC n.ºs 1.554/2018 
e 1.555/2018 - dispõem que a pro-
fissão contábil em qualquer mo-
dalidade de serviço ou atividade, 
independentemente do grau de 
responsabilidade técnica e da assi-
natura ou não em peças contábeis, 
só pode ser exercida pelo contador 
ou pelo técnico em contabilidade 
devidamente registrado no Conse-
lho Regional de Contabilidade, bem 
como as organizações contábeis, 
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O P I N I Ã O

Nilton de Aquino Andrade - contador, professor, auditor e consultor em gestão pública. Mestre em Contabilidade e vice-coordenador do Grupo de Estudos Técnicos da 
Área Pública do CRCMG. 

Em 2021, existe a obrigação de os 
municípios elaborarem o Plano Plu-
rianual (PPA), o instrumento de pla-
nejamento público criado pela Cons-
tituição da República (artigo 165, § 
1º) que expressa o planejamento do 
governo federal, estadual ou munici-
pal para um período de quatro anos, 
tendo como objetivo principal con-
duzir os gastos públicos, durante a 
sua vigência, de maneira racional, de 

modo a possibilitar a manutenção do 
patrimônio público e a realização de 
novos investimentos. A sua vigência 
inicia-se no segundo ano de manda-
to do gestor e termina no primeiro 
ano do mandato seguinte, evitando, 
assim, a descontinuidade das ações 
de governo. Dessa forma, no primei-
ro ano de mandato, o gestor que as-
sume deverá cumprir o PPA do seu 
antecessor, assim como o gestor 

que o suceder deverá proceder da 
mesma forma. 

A importância do PPA reside no fato 
de nortear o governo quanto à rea-
lização dos programas de trabalho 
para o período citado, ressaltando 
que todas as obras que se preten-
da executar, nesse período, deverão 
estar inseridas nesse plano, assim 
como também os programas de na-

O PLANO PLURIANUAL COMO 
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO 
DA GESTÃO PÚBLICA
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nição dos programas de governo, 
descrevendo a sua finalidade com 
concisão e precisão.

Portanto, os objetivos expressam 
a busca de resultados e são con-
cretizados por meio da execução 
dos programas, os quais agregam 
as ações governamentais (projetos 
e atividades e operações especiais) 
destinadas a alcançar um fim co-
mum, de acordo com os anseios de 
um público pré-determinado ou de 
um problema a ser atacado.

Quanto ao sentido da expressão “me-
tas da administração pública”, estas 
referem-se aos resultados que se 
esperam obter com a execução dos 
programas. Portanto, os resultados 
são atingidos por meio da execução 
dos programas e de suas respectivas 
ações governamentais. Logo, cada 
ação governamental somente po-
derá estar associada a um produto, 
que, quantificado por sua unidade de 
medida, dará origem à meta. Os re-
sultados esperados são os bens e/ou 
serviços ofertados para combater os 
problemas da sociedade e para aten-
der às suas demandas.

As metas serão as referências men-
suráveis partindo-se de diretrizes 
gerais e, com a escolha de ações 
prioritárias sob a gestão de um res-
ponsável, é possível vislumbrar até 
que ponto o planejamento foi bem-
-sucedido e apurar os resultados por 
exercício. Assim, tais metas devem 
ser quantificadas, fisicamente e fi-
nanceiramente, para possibilitar o 
acompanhamento e a avaliação do 
PPA, bem como a apuração do cus-
to unitário e global dos programas 
e das ações governamentais, de 

tureza continuada, como, por exem-
plo, aqueles ligados à manutenção 
da educação e da saúde.

Aliado ao PPA, têm-se a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária anual (LOA), que são 
instrumentos integrados de planeja-
mento, estando um vinculado ao ou-
tro, de forma compatível, razão pela 
qual uma boa execução orçamentá-
ria necessariamente dependerá de 
um PPA bem elaborado. Logo, qual-
quer ação governamental somente 
poderá ser executada durante o ano 
da execução orçamentária se o pro-
grama estiver adequadamente inseri-
do no PPA. 

O PPA deve ser instituído por lei, deve 
expor os programas e as ações de 
governo do ente de forma regionaliza-
da, o que pode ser mais bem pratica-
do em cidade de porte maior que 50 
mil habitantes, já que ainda não houve 
tal regulamentação, a não ser que se 
adote a divisão das ações do PPA por 
zona urbana e zona rural ou por bair-
ros, distritos, povoados, etc.

Nos conceitos trazidos pelas ex-
pressões que identificam o PPA, as 
diretrizes são orientações, indica-
ções e princípios estratégicos que 
nortearão as ações do governo du-
rante o período de sua vigência, com 
vistas a alcançar os seus objetivos, 
atendendo aos anseios da popula-
ção e melhorando sua qualidade de 
vida. Assim, também a palavra “ob-
jetivos”, inserida na norma constitu-
cional, vem expressar os problemas 
diagnosticados que se pretende 
combater e superar e as demandas 
existentes que se esperam atender, 
consistindo basicamente na defi-

forma a permitir a avaliação dos re-
sultados dos programas financiados 
com recursos dos orçamentos (Lei 
Complementar 101, artigo 4º, inci-
so I). Tais componentes possibilitam 
demonstração à sociedade se hou-
ve eficiência, eficácia e efetividade 
na aplicação dos recursos públicos. 
Esta tarefa cabe ao sistema de con-
trole interno nos termos do artigo 74, 
inciso I, da Constituição Federal.

O Plano Plurianual deve conter, além 
do texto legal, os anexos de diretri-
zes, objetivos, programas e ações 
de governo, contendo indicadores 
capazes de promover facilidade no 
acompanhamento dos resultados 
esperados, tanto para os programas 
finalísticos como para os programas 
de apoio administrativo, ou mesmo 
de forma continuada.

O processo de elaboração do PPA 
compreende algumas fases, tais 
como: diagnóstico das necessida-
des e dificuldades do ente federado; 
capacitação de pessoal envolvido; 
análise das potencialidades e da vo-
cação econômica do ente para veri-
ficar a possibilidade de incrementar a 
receita e/ou fontes de financiamento; 
levantamento de todos os programas 
e ações governamentais implemen-
tados no passado e em execução; 
avaliação de novos projetos e os de 
duração continuada; realização de 
audiências públicas para envolver as 
lideranças comunitárias e políticas na 
definição das prioridades para um 
período de quatro exercícios; conso-
lidação do PPA entre administração 
direta e indireta, incluindo fundos, au-
tarquias e fundações públicas; enca-
minhamento de projeto de lei do PPA 
ao Poder Legislativo, entre outros. 
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E L E I Ç Ã O  S I S T E M A  C F C / C R C S

ELEIÇÕES 2021 NO CRCMG TÊM 
DATA DEFINIDA
O Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) definiu as datas em que 
ocorrerão as eleições de 2021 do 
Sistema CFC/CRCs: nos dias 23 e 
24 de novembro de 2021, os pro-
fissionais da contabilidade de Minas 
Gerais participarão do processo 
eleitoral de renovação de 2/3 dos 
membros que compõem o plenário 
do CRCMG. 

Dando início ao processo, o CRCMG 
publicou, no dia 12 de julho, o edital 
para registro de chapas, sendo que 
o período para registro é até o dia 2 
de agosto. Qualquer profissional da 
contabilidade pode se candidatar a 
conselheiro do CRCMG, desde que 
forme uma chapa e atenda aos re-

quisitos estabelecidos na Resolução 
CFC n.º 1.604, de 26 de novembro 
de 2020, que dispõe sobre as elei-
ções diretas dos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade.  

É importante destacar que o voto é 
obrigatório! Confira os requisitos 
para votar:

- ser contador ou técnico em contabi-
lidade com registro ativo no CRCMG;

- estar com a situação regular no 
CRCMG, tanto em relação ao paga-
mento da anuidade quanto a débito 
de qualquer natureza, inclusive estar 
com o parcelamento em dia, se esse 
tiver sido requerido.

Também é importante manter os da-
dos cadastrais atualizados para rece-
ber a senha de acesso ao sistema de 
votação, que será enviada pelo CFC.

A votação será realizada via internet 
e o voto é secreto, direto e pessoal, 
sendo que a ausência não justifica-
da ao pleito acarreta multa. 

Regularize sua situação para que 
possa votar! 

Todas as informações relativas às 
eleições estão disponíveis no portal 
do Conselho. 
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C RC M G  I N F O R M A

PUBLICADAS AS LISTAS DE 
APROVADOS NO EQT
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) divulgou as listas de aprovados no 
Exame de Qualificação Técnica (EQT) para auditor e para perito, após a análise 
dos recursos das questões dissertativas. As relações de aprovados foram publi-
cadas no Diário Oficial da União (DOU) do dia 21 de junho. Leia mais  

RECEITA FEDERAL ALERTA 
PARA NOVO FORMATO DE 
CERTIDÃO DE OBRA

APLICATIVO ‘TESOURO NA MÃO’ DISPONIBILIZA ACESSO 
ÀS INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE FINANÇAS DO ESTADO

SENADO PRORROGA MP 
QUE TRATA DO PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO 
DO EMPREGO E DA RENDA

A Certidão de Regularidade de Obra de Construção Civil 
agora é emitida por meio do Serviço Eletrônico para Afe-
rição de Obras, o Sero, com novo formato

Com a entrada em vigor do Serviço Eletrônico para Afe-
rição de Obras (Sero) no início do mês, a Receita Federal 
passou a emitir um novo formato para a Certidão de Re-
gularidade de Obra de Construção Civil. Os modelos es-
tão disponíveis nos anexos da Instrução Normativa RFB 
n.º 2.021, de 16 de abril de 2021. Leia mais 

Lançada no site da Secretaria de Fazenda, ferramenta é 
mais um instrumento de transparência

A Subsecretaria do Tesouro Estadual (STE) lançou o 
aplicativo “Tesouro na Mão”, que disponibiliza para 
toda a sociedade, sobretudo aos municípios e gestores 
públicos, informações gerenciais de responsabilidade 
da STE, de forma rápida e facilitada. O acesso é pelo 
site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), na aba 
“Transparência”. Leia mais 

O Senado Federal prorrogou, pelo período de sessen-
ta dias, a vigência da Medida Provisória (MP) n.º 1.045, 
de 27 de abril de 2021. Essa MP instituiu o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
para o enfrentamento das consequências da pandemia 
da Covid-19. A prorrogação foi estabelecida pelo Senado 
por meio do Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional n.º 41, de 2021, publicado no Diário Oficial da 
União (DOU) de quarta-feira (16). Leia mais 

O CRCMG informa que as notícias publicadas nesta coluna se referem ao período compreendido entre os 
dias 18 de junho a 6 de julho de 2021. As informações posteriores a essa data podem ser conferidas no 
portal do Conselho, no menu “Notícias”.
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Nova regulamentação alinha o Brasil a compromissos in-
ternacionais, contidos no Acordo de Facilitação de Co-
mércio da Organização Mundial do Comércio

O Ministério da Economia (ME) publicou, no dia 23/6, no 
Diário Oficial da União, a Portaria n.º 7.058/2021, que esta-
belece requisitos e condições para a substituição de merca-
dorias importadas que tenham apresentado defeito técnico 
após a sua nacionalização no país. A iniciativa, que refor-
mula norma anterior sobre o tema, editada em 1982, faz 
parte dos esforços do governo federal para a revisão e con-

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SIMPLIFICA 
PROCEDIMENTOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 
MERCADORIAS IMPORTADAS COM DEFEITO

C RC M G  I N F O R M A

O Portal de Dados Abertos da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) passou a incluir mais informações 
sobre as companhias abertas, reguladas pela au-
tarquia. Desde junho de 2021, estão disponíveis as 
informações sobre as Demonstrações de Resultado 
Abrangente (ITR) e Demonstrações de Resultado 
Abrangente (DFP). Leia mais 

NOVIDADE: CVM INCLUI 
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
COMPANHIAS NO PORTAL DE 
DADOS ABERTOS

solidação de regras inseridas no Decreto n.º 10.139, de 28 
de novembro de 2019. Além disso, a nova regulamentação 
alinha o Brasil a compromissos internacionais firmados, con-
tidos no Acordo de Facilitação de Comércio da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), e cumpre dispositivos apre-
sentados na Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874, de 
17 de dezembro de 2019) ao simplificar os procedimentos 
que os operadores privados precisam observar para a con-
cretização da troca de mercadorias defeituosas – situação 
cada vez mais comum na economia em geral e no comércio 
internacional, em particular. Leia mais 

RECEITA FEDERAL INSTITUI 
O CADASTRO IMOBILIÁRIO 
BRASILEIRO – CIB

CRONOGRAMA DE 
IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL 
É PUBLICADO

ALTERADO O PRAZO PARA 
RECOLHIMENTO DO ISSQN – PBH

O Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) é o novo cadastro inte-
grador de imóveis urbanos e rurais, que faz parte do Sistema 
Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o Sinter. A 
ferramenta integra, em banco de dados único, o fluxo dos 
registros públicos ao fluxo dos dados fiscais, cadastrais e 
geoespaciais dos imóveis, produzindo informações atualiza-
das e confiáveis para a gestão pública. Leia mais 

O cronograma de implantação do Sistema Simplificado 
de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Tra-
balhistas e Fiscais (e-Social) foi publicado, no dia 2 de ju-
lho, no Diário Oficial da União (DOU). A Portaria Conjunta 
SEPRT/RFB/ME n.º 71, de 29 de junho de 2021, estabelece 
a agenda de obrigações relativa à migração para o progra-
ma, dividida em quatro fases, para os quatro grupos, que 
incluem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Leia mais 

Prefeitura de Belo Horizonte atende à solicitação feita 
pelo CRCMG

Foi publicado o Decreto n.º 17.649, que altera a data de venci-
mento mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN), para o dia 8 de cada mês.  Essa alteração aten-
de a uma importante demanda apresentada pelo CRCMG 
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com o objetivo de 
facilitar o desempenho operacional dos trabalhos realizados 
pelos profissionais da contabilidade e garantir o cumprimento 
dessa obrigação fiscal pelos contribuintes. Leia mais 
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TV CRCMG 
E REDES SOCIAIS
Acompanhe a TV CRCMG no YouTube e as 
páginas do Conselho no Facebook, LinkedIn e 
Instagram! Curta, comente e compartilhe!

Regulamentação estabelece as re-
gras para o fornecimento de infor-
mações para fins de concessão de 
linhas de crédito a microempresas e 
empresas de pequeno porte, a se-
rem contratadas no ano de 2021.

A Receita Federal publicou no dia, 1º 
de julho de 2021, a Portaria RFB n.º 
52/2021, que estabelece regras para o 
fornecimento de informações para fins 
de concessão de linhas de crédito a 
microempresas e empresas de peque-
no porte, a serem contratadas no ano 
de 2021 por meio do Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte (Pronampe), 
instituído pela Lei n.º 13.999, de 18 de 
maio de 2020. Leia mais 

RECEITA 
FEDERAL DEFINE 
REGRAS SOBRE 
PRONAMPE 2021

RECEITA FEDERAL PRORROGA PRAZO DE 
VALIDADE DE REGISTROS DE PAPEL IMUNE

RECEITA FEDERAL LANÇA NOVA VERSÃO 
DO SISTEMA DE EMISSÃO DE DARF

Os Registros especiais de controle de papel imune, concedidos entre 24 de 
julho de 2018 e 23 de julho de 2020, serão prorrogados por mais um ano, 
além dos três anos previstos na IN.

A Receita Federal decidiu prorrogar, excepcionalmente, pelo período de um 
ano, o prazo de validade dos Registros especiais de controle de papel imune 
(REGPI) concedidos entre 24 de julho de 2018 e 23 de julho de 2020.

A medida foi necessária para reduzir os impactos imediatos da renovação 
dos registros e evitar a concentração da sua expiração em um único período, 
já que o prazo de 3 anos, estabelecido no art. 19 da IN n.° 1.817 de 2018, 
terminará em 26 de julho de 2021, de forma simultânea, para todos os REGPI 
concedidos antes da data de publicação da IN de 2018. O número atual de 
registros nessa situação é de aproximadamente 3.500. Leia mais 

A Receita Federal atualizou, em junho, o Sistema de Cálculo de Acréscimos 
Legais (SicalcWeb), que é acessado diretamente pelo site da Receita na inter-
net (www.gov.br/receitafederal), sem a necessidade de realizar download ou 
instalar programas, para emissão de Documentos de Arrecadação de Recei-
tas Federais (Darf). 

A nova versão do SicalcWeb permite a emissão do Darf com um padrão de códi-
go de barras mais moderno, aplicável, inclusive, nas situações de pagamento em 
atraso, o que não ocorria com o modelo anterior. A implementação deste novo 
código para todas as receitas, contudo, está sendo feita de forma gradativa, pois 
exige alterações também nos sistemas de controle da dívida tributária. Leia mais 
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