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NOVOS PASSOS

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

Suely Maria Marques de Ol iveira
Presidente  do CRCMG

É com alegria que escrevo este pri-
meiro editorial a vocês como presi-
dente do CRCMG. Quero dizer que 
assumir esse cargo é uma honra 
e, ao mesmo tempo, um desafio, 
já que a responsabilidade de atu-
ar pela valorização de uma classe 
tão essencial à sociedade não é 
pequena. 

Aproveito este canal para falar 
um pouco de nossa visão para a 
gestão que se inicia. Nosso projeto 
prevê três frentes principais de 
atuação: o apoio ao profissional 
empreendedor, a conscientização 
da importância do registro, tanto 
pelo profissional quanto pela 
sociedade, e a proximidade com 
os profissionais de todo o estado. 

Nesse sentido, vamos priorizar os 
conteúdos de desenvolvimento 
profissional com foco em gestão, 
criar mecanismos de aproximação 
com as instituições de ensino, am-
pliar o relacionamento institucional 
com os órgãos governamentais e 
intensificar a realização de eventos 
online e presencias por todo o es-
tado. 

Nesta edição do Jornal CRC News, 
você vai conhecer o novo Conse-
lho Diretor e, também, um pouco 

da minha história e do nosso pla-
nejamento para ajudar nossa pro-
fissão a ser cada vez mais relevan-
te, atuante e fundamental para o 
crescimento socioeconômico sus-
tentável, tanto dos profissionais 
da contabilidade quanto de nossa 
sociedade como um todo. 

Espero vê-los pessoalmente em 
breve em um dos eventos promo-
vidos pelo CRCMG!  
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E M  P A U T A

CRCMG LANÇA PEDRA 
FUNDAMENTAL

velt foi conselheiro do CRCMG de 
2002 a 2017, e, nesse período, foi 
presidente do CRCMG nas gestões 
2010/2011 e 2012/2013.

Em 2014, foi aprovado pela Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte o 
projeto arquitetônico da nova sede 
administrativa do Conselho Regio-
nal de Contabilidade de Minas Ge-
rais e da unificação com o prédio 
da sede atual.

Participaram da cerimônia a então 
presidente do CRCMG, Rosa Ma-
ria Abreu Barros; o ex-presidente e 

O Conselho Regional de Contabilida-
de de Minas Gerais (CRCMG) realizou, 
no dia 16 de dezembro, a solenidade 
de lançamento da Pedra Fundamen-
tal da construção do Edifício Conta-
dor Walter Roosevelt Coutinho, que 
integrará a sede do Conselho.

A aquisição do terreno ocorreu em 
16 de agosto de 2012, na gestão do 
então presidente Walter Roosevelt 
Coutinho. Com o seu falecimento, no 
ano de 2018, o Plenário do CRCMG 
deliberou que o novo prédio do Con-
selho levaria seu nome, como forma 
de homenageá-lo. Walter Roose-

membro do Conselho Consultivo do 
CRCMG e presidente da Academia 
Mineira de Ciências Contábeis, José 
Eustáquio Geovanini; a contado-
ra Ana Emília Wanderley Roosevelt 
Coutinho, viúva do ex-presiden-
te Walter Roosevelt Coutinho, que 
também foi funcionária e conselhei-
ra do CRCMG; autoridades; conse-
lheiros; delegados representantes; 
funcionários; membros de Grupos 
de Estudos Técnicos e Comissões 
do CRCMG; membros do Conselho 
Consultivo do CRCMG e represen-
tantes da sociedade civil.

Segundo Rosa Maria, a nova sede 
vem atender a uma antiga deman-
da da classe, principalmente em 
relação a um espaço para even-
tos. “Será construído um auditório 
moderno, uma sala para o plenário 
com instalações adequadas, uma 
sala de conselheiros, uma recepção 
mais ampla, além da ampliação da 
garagem, aumentando o número de 
vagas, e uma cobertura, que servirá 
de apoio aos eventos realizados no 
auditório. O início das obras depen-
de da finalização dos projetos com-
plementares e da conclusão do pro-
cesso licitatório para a construtora, 
com previsão para meados de julho 
de 2022.”, contou Rosa.

Para finalizar a solenidade, houve o 
descerramento da placa, feito por 
Rosa Maria e por Ana Emília. 

A contadora Ana Emília Wanderley Roosevelt Coutinho, viúva do ex-presidente 
Walter Roosevelt Coutinho, e a então presidente do CRCMG, Rosa Maria Abreu 
Barros, realizaram o descerramento da placa alusiva ao lançamento da Pedra 
Fundamental.
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No dia 16 de dezembro, o CRCMG 
realizou o Seminário de Conselhei-
ros, Delegados, Líderes e Coor-
denadores de Grupos de Estudos 
Técnicos e Comissões, no Hotel 
Ouro Minas. O evento teve como 
objetivo apresentar os resultados 
da gestão, enfatizando as metas e 
os resultados obtidos.

As atividades foram iniciadas pela 
então presidente do CRCMG, Rosa 
Maria Abreu Barros, que, em nome 

da diretoria, fez um breve panora-
ma das ações realizadas nos últi-
mos quatros anos, destacando a 
implantação da plataforma de En-
sino a Distância (EAD) e dos even-
tos virtuais, que possibilitaram aos 
profissionais de todo o estado par-
ticipar das capacitações realizadas 
pelo Conselho. Ela também desta-
cou as ações de governança imple-

mentadas, como a reestruturação 
do Conselho, com a diminuição do 
número de conselheiros, de forma 
a deixá-lo mais enxuto, proporcio-
nando uma melhor gestão dos cus-
tos de viagens e hospedagens.

Foi destacada, ainda, a intensifica-
ção da fiscalização, com um au-
mento de 30% nas diligências e a 

E M  P A U T A

CRCMG REALIZA SEMINÁRIO DE 
CONSELHEIROS, DELEGADOS, LÍDERES 
E COORDENADORES DE GRUPOS DE 
ESTUDOS TÉCNICOS E COMISSÕES

Membros do Conselho Diretor apresentaram os resultados positivos de suas áreas 
na gestão 2020/2021
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implantação da fiscalização eletrô-
nica; a conscientização dos pro-
fissionais sobre a importância do 
registro, que, mais do que uma 
obrigação legal, é uma ferramenta 
de valorização; e o incentivo à per-
cepção da sociedade sobre esse 
valor, por meio de campanhas pu-
blicitárias e das redes sociais. Fo-
ram apresentados os resultados, 
conquistas e inovações das ges-
tões 2018/2019 e 2020/2021 em 
todas as áreas do Conselho. Além 
disso, Rosa enfatizou, também, os 
oito prêmios recebidos ao longo 
desse período em decorrência das 
ações bem-sucedidas implemen-
tadas no CRCMG e as ações de 
enfrentamento na pandemia – um 
dos  cases  de sucesso premiado 
em 2021.

Finalizando, Rosa Barros agradeceu 
aos conselheiros, delegados repre-
sentantes, membros dos Grupos 
de Estudos Técnicos e Comissões 
e, em especial, aos colaboradores 
e líderes do CRCMG.

Na oportunidade, os ex-vice-pre-
sidentes de Administração e Pla-
nejamento, Maria da Conceição 
Barros de Rezende Ladeira; de 
Registro, Oscar Lopes da Silva; 
de Fiscalização, Ética e Discipli-
na, Andrezza Célia Moreira; e de 
Desenvolvimento Profissional do 
CRCMG, Suely Maria Marques de 
Oliveira, apresentaram os resulta-
dos de suas áreas, enfatizando os 
números positivos obtidos na ges-
tão 2020/2021.

Durante o seminário, foi realizada 
a palestra “Como ampliar as pers-
pectivas de realização de metas e 
gestão de pessoas enquanto pro-
fissionais”, com a psicóloga, pe-
dagoga, especialista em Terapia 
Clínica e Terapia Cognitiva e edu-
cadora parental Patrícia Ragone. 
Ela discorreu sobre como estabe-
lecer metas realistas, gerir mudan-
ças, mudar pessoas e fazer disso 
um propósito maior, destacando 
a importância do pensamento, da 
gratidão e do poder de escolha.

Na sequência, o humorista, publici-
tário, professor e palestrante Thia-
go Carmona apresentou a palestra 
“Descomplique”, na qual destacou, 
de forma bem humorada, a impor-
tância da comunicação e como 
desenvolvê-la na busca de relacio-
namentos melhores, alcançando 
melhor produtividade.

Em seguida, a palestra “Inteligência 
emocional e sua influência” foi reali-
zada pelo tenente Pedro Aihara, por-
ta-voz do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais. Ele abordou como as 
mudanças podem ajudar a conseguir 
desenvolver uma inteligência emo-
cional melhor. “Para isso, é preciso, 
inicialmente, ter abertura para o novo, 
perceber que nossa tarefa incorre em 
também resolver e administrar situa-
ções que podem não parecer fazer 
parte da nossa atuação.”, disse.

Aihara, por meio de sua experiência 
profissional, pontuou características 
e ações que podem mudar a forma 
como as pessoas enfrentam as di-
ficuldades, respondendo melhor às 
emoções, como ter disciplina ope-
racional; fazer o que se treina; en-
tender que o trabalho só funciona 
em equipe; atuar com simplicidade 
e agilidade; fazer a coisa certa e de 
forma ágil; lembrar do valor da in-
formação; lembrar o que se pode e 
deve fazer e que sempre é possível 
estabelecer uma conexão verdadeira 
com o outro e, assim, gerenciar me-
lhor as emoções.

Finalizando a programação do semi-
nário, foi realizada uma homenagem à 
presidente, que encerrou sua gestão. 
Ela, por meio de um vídeo, também 
agradeceu e homenageou a todos.
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

CONSELHO 
PREPARA 
PROGRAMAÇÃO 
INTENSA DE 
EDUCAÇÃO 
CONTINUADA  
PARA 2022
Para marcar o início da temporada de eventos de 
2022, o CRCMG realizou uma edição do Café com 
o Contabilista online no dia 28 de janeiro, com 
transmissão em tempo real através da TV CRCMG, 
canal do Conselho no YouTube.

O tema “SST no eSocial: desafio ou oportunidade 
para o profissional contábil?” foi apresentado pelo 
Mestre em Gestão da Qualidade Vicente Sevilha Jú-
nior, sendo que o evento contou com a participação 
de mais de 400 profissionais da contabilidade du-
rante a transmissão.

Os próximos temas a serem abordados nos even-
tos do Conselho serão técnicos e atuais, voltados 
para o desenvolvimento humano e aplicados à 
gestão das organizações contábeis. Para conferir 
a programação, acompanhe os informativos do 
CRCMG e acesse o portal. 

Para receber os informativos do Conselho, é neces-
sário fazer o cadastro no portal www.crcmg.org.br,  
no menu “Informativos”, localizado na barra  
inferior. 

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de 
Covid-19, no ano de 2021, o CRCMG realizou mais de 
245 eventos, além de diversos cursos na modalidade de 
ensino a distância (EAD). Em 2022, não será diferente!

Para isso, o Conselho realizou seu planejamento e já 
definiu os principais eventos para este ano. Confira o 
que já está confirmado:

EVENTOS DO CRCMG EM 2022

Seminários de Capacitação e Desenvolvimento Profissional

Seminário de Contabilidade Aplicada a Área Pública

Seminário de Auditoria e Controladoria

Cafés com o Contabilista

Cursos online através de plataforma digital

Cursos EAD

Semana da Contabilidade, com diversos fóruns 

Conteúdos a distância para a TV CRCMG, no YouTube 

Além desses eventos pontuados no Programa de Edu-
cação Profissional Continuada (PEPC), o Conselho 
realizará, também, programações que, apesar de não 
pontuadas, são essenciais para o aprimoramento do 
profissional contábil e dos estudantes do curso de Ci-
ências Contábeis, como palestras e visitas técnicas.

CRCMG DEFINE 
SEUS PRINCIPAIS 
EVENTOS PARA 
ESTE ANO
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Fique atento aos canais de comunicação do CRCMG, 
nos quais serão informadas as datas e a programação 
completa de todos os cursos e eventos deste ano! Aces-
se também o portal www.crcmg.org.br, menu “Cursos, 
eventos e palestras”, e siga-nos nas redes sociais!

SEMINÁRIOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
E CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 2022

ANÁLISE DOS RELATÓRIOS 
DE ATIVIDADES DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

Os cursos EAD já estão disponíveis! Já os cursos 
presenciais, assim que forem definidos, serão di-
vulgados no portal e demais meios de comunicação  
do Conselho. 

O Conselho já definiu as datas e as cidades que rece-
berão os Seminários de Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional neste ano. 

O seminário tem como objetivo promover a interação da 
classe contábil com autoridades políticas e fiscais regio-
nais, delegados representantes, conselheiros e a direto-
ria do Conselho, através de palestras sobre temas técni-
cos e do debate sobre assuntos voltados ao exercício da 
profissão contábil e ao desenvolvimento humano. 

Em breve, a programação desses eventos estará dispo-
nível no portal do Conselho. Fique atento! 

Durante os meses de fevereiro, março e abril, o CRCMG 
vai validar os relatórios de atividades do Programa de 
Educação Profissional Continuada (PEPC) que foram en-
tregues até o dia 31 de janeiro de 2021.

Nesses meses, o Conselho vai analisar as atividades de 
docência, atuação como participante (comissões técni-
cas e profissionais) e produção intelectual (livros, artigos 
e pesquisas) inseridas pelos profissionais no sistema. 
Após a validação, o CRCMG disponibilizará, através do 
site do sistema, até o dia 31 de abril, a certidão de cum-
primento ou não do PEPC. 

Não deixe a pontuação no PEPC para última hora! Co-
mece 2022 pontuando! 
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E M  D I A  C O M  O  C R C M G

APROVEITE O DESCONTO ATÉ 
O FINAL DE FEVEREIRO PARA O 
PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022
Os profissionais e as organizações contábeis que quita-
rem a anuidade do exercício de 2022, em cota única, du-
rante o mês de fevereiro, até o dia 28, terão desconto de 
5% no valor a ser pago!

Os valores das anuidades para o exercício de 2022 fo-
ram estabelecidos pela Resolução CFC n.º 1.636/2021, 
com vencimento em 31 de março, e possuem os mes-
mos valores praticados em 2020 e 2021, conforme o 
quadro abaixo:

Já os pagamentos com desconto realizados até o dia 28 de fevereiro de 2022 têm os seguintes valores:

PRAZO

PROFISSIONAIS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADOR
TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE

SOCIEDADES

SLU 2 SÓCIOS 3 SÓCIOS 4 SÓCIOS ACIMA DE 4 SÓCIOS

Até 28/2/2022 R$534,00 R$478,00 R$ 265,00 R$534,00 R$802,00 R$1.072,00 R$1.339,00

Para aqueles que preferirem parcelar, a anuidade poderá 
ser dividida em até três parcelas mensais. 

Requerendo o parcelamento e pagando a primeira par-
cela até o dia 31/3/2022, as demais parcelas com venci-
mento após essa data serão atualizadas, mensalmente, 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). No caso de atraso no pagamento de parcela, in-
cidirão multa de 2% e juros de 1% ao mês. 

As anuidades pagas e os parcelamentos requeridos 
após 31/3/2022 terão seus valores atualizados mensal-
mente pelo IPCA e acrescidos de multa de 2% e juros de 
1% ao mês.

ANUIDADE

2022
PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Contadores: R$ 562,00

Técnicos em Contabilidade: R$ 503,00

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 

Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) - R$ 279,00

Sociedades com 2 sócios - R$ 562,00

Sociedades com 3 sócios - R$ 844,00

Sociedades com 4 sócios - R$ 1.128,00

Sociedades com mais de 4 sócios - R$ 1.410,00
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ENVIO DA GUIA DE 
PARCELAMENTO 
ATRAVÉS DO E-MAIL

Dúvidas em relação à anuidade poderão ser esclarecidas 
no portal do CRCMG, no menu “Anuidade”, ou através 
do e-mail atendimento@crcmg.org.br ou, ainda, pelos 
telefones (31) 3269-8400 ou 0800 0318155.

PARCELAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO

Desde 2021, o Sistema CFC/CRCs passou a oferecer 
a alternativa de parcelamento da anuidade por meio do 
cartão de crédito, utilizando a plataforma da empresa 
Vamos Parcelar. Com isso, passou a ser possível par-
celar a anuidade em até 18 vezes. Acesse o portal do 
Conselho, no link https://crcmg.org.br/index/anuidade, 
e saiba mais. 

Os profissionais que optarem pelo 
parcelamento da anuidade ou que 
possuem parcelamento em anda-
mento receberão a guia de parce-
lamento através do e-mail cadas-
trado no Conselho, sempre com 
vencimento para o último dia útil 
de cada mês.

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

Caso ainda não possua a senha de 
acesso, clique na opção “Esque-
ceu sua senha?”, na área “Serviços 
Online”, preencha os dados solici-

Mantenha seus dados cadastrais (e-mail e endereços) atualizados junto ao CRCMG, para 
que possa receber suas guias corretamente.

tados e clique na opção “Enviar”. 
A senha será enviada para o e-mail 
cadastrado 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, aces-
se o portal do CRCMG, 
www.crcmg.org.br , no banner “Anui-
dade”, ou entre em contato através 
do e-mail atendimento@crcmg.org.br 
ou dos telefones (31) 3269- 8400 ou 
0800 0318155 (opção 2). 
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E M  D E S T A Q U E

Em reunião regimental realizada no 
dia 6 de janeiro de 2022, foram em-
possados os conselheiros eleitos 
em novembro de 2021, para com-
por o plenário do CRCMG. Na oca-
sião, houve a eleição, para o man-
dato de 6 de janeiro de 2022 a 31 
de dezembro de 2023, dos novos 
membros do Conselho Diretor, que 
é composto pelo presidente e mais 
cinco vice-presidentes, e, também, 
a eleição dos vice-coordenadores 
das câmaras.  

A cerimônia foi realizada na sede do 
Conselho e presidida pelo conse-
lheiro efetivo com registro mais an-
tigo do terço remanescente do ple-
nário do CRCMG, contador Romeci 
Rodrigues dos Santos.

A contadora Suely Maria Marques 
de Oliveira assumiu a presidência, 
sendo a segunda mulher a ser pre-

sidente da entidade. Durante seu 
discurso de posse, Suely Marques 
ressaltou a revolução pela qual o 
Conselho tem passado nos últi-
mos quatro anos, com a demanda 
do mercado por profissionais mais 
completos. “Focamos na necessida-
de do profissional da contabilidade 
de se reciclar, aumentar seu conhe-
cimento, se preparar para aprovei-
tar os avanços tecnológicos. Esse 
trabalho trouxe o Conselho para um 
patamar diferente. Hoje, o Conselho 
está muito mais dinâmico, atuante 
e, principalmente, próximo de seus 
profissionais.”, fala Suely.

Suely falou ainda sobre os objetivos 
da nova gestão. “Nosso foco é em 
um trabalho fortalecedor, incentiva-
dor e aprimorador, buscando trazer 
aos profissionais os melhores recur-
sos para a educação continuada, 
parcerias com entidades e associa-

ELEITO O NOVO CONSELHO DIRETOR
CRCMG renovou 2/3 de seu plenário e elegeu a nova diretoria para o biênio 2022/2023

ções, além de trabalhar para proje-
tos de melhoria no atendimento do 
profissional em cada região. Enfim, 
teremos muito trabalho adiante. 
Para realizá-lo, conto com o empe-
nho de cada um de vocês. Em um 
Conselho como o nosso, a presi-
dência não faz nada sozinha. É, de 
fato, um trabalho conjunto, que exi-
ge união, interação, troca de ideias 
e transparência.”, finalizou.

Após a eleição e posse do novo 
Conselho Diretor, foram realizadas 
as reuniões das câmaras, do Con-
selho Diretor e, posteriormente, a 
primeira reunião plenária de 2022.

Também participaram da cerimônia 
os membros do Conselho Consul-
tivo e ex-presidentes do CRCMG 
Rosa Maria Abreu Barros, José Eus-
táquio Giovannini e Rogério Mar-
ques Noé.

Novo Conselho Diretor toma posse

| CRCNEWS10



Conheça os profissionais que tomaram posse como membros do novo Conselho Diretor para a gestão 2022/2023:

PRESIDENTE
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

VICE-PRESIDENTE DE REGISTRO
RENILDO DIAS DE OLIVEIRA

VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
ANDREZZA CÉLIA MOREIRA

VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO
OSCAR LOPES DA SILVA

VICE-PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA

VICE-PRESIDENTE DE FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA
MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

Contadora, especialista em Auditoria, perita judicial contábil e empresária contábil desde 1989. Foi presidente 
da Associação da Rede de Contadores Consultores Integrar - biênios 2016/2017 e 2018/2019. Vice-presidente 
de Ética de Disciplina do CRCMG no biênio 2018/2019 e Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do 
CRCMG, biênio 2020/2021.

Contador, empresário contábil desde 2015, secretário da Associação dos Contabilistas da Rede de Consultores – 
Rede Integrar 2020/2021; Membro do Conselho de Administração da Integrar Saúde e Segurança do Trabalho S.A 
– 2021/2022 e conselheiro suplente do CRCMG no biênio 2020/2021.

Contadora e empresária desde 2001. Possui MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. É consultora e 
palestrante e foi conselheira suplente do CRCMG na gestão 2010/2013 e efetiva na gestão 2014/2017. Vice-pre-
sidente de Ética, Fiscalização e Disciplina no CRCMG no biênio 2020/2021.

Contador e Bacharel em Administração de Empresas; pós-graduado em Auditoria e em Contabilidade; mestre em 
Contabilidade e Finanças. Empresário contábil desde 1992 e professor universitário desde 1986. Detentor da Insígnia 
da Inconfidência por trabalhos desenvolvidos na área de educação, em 1994. Palestrante em congressos, simpó-
sios, convenções e encontros nacionais e internacionais de contabilidade e de ensino na área de contabilidade. 
Integrante como membro e coordenador do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) de 1999 a 2018. Membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis.

Contadora pós-graduada em Contabilidade e em Gestão Pública. Possui MBA Empresarial, é detentora da Medalha 
de Mérito Contábil de Minas Gerais do CRCMG, contadora-geral do Governo de Minas Gerais, membro de Conselho 
Fiscal, palestrante e professora universitária. Foi integrante do Grupo Assessor do CFC responsável pelas revisões e 
convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Vice-presidente de Administração e 
Planejamento do CRCMG no biênio 2020/2021.

Contador, empresário contábil, pós-graduado em consultoria empresarial, palestrante e consultor. Membro efetivo do 
Conselho Tributário Administrativo de Contagem desde 2014, presidente da Associação dos Escritórios de Contabilida-
de de Contagem desde 2020 e membro do Conselho Fiscal do Hospital da Baleia desde 2020. Foi presidente do G7 
na gestão 2019/2020, um grupo que agrega entidades empresarias de Contagem, e membro do Grupo de Educação 
Fiscal em Contagem de 2003 a 2014. Conselheiro do CRCMG (2016/2019), vice-presidente de Ética e Disciplina 
do CRCMG no biênio 2016/2017, vice-coordenador da Câmara de Ética e Disciplina CRCMG no biênio 2018/2019, 
coordenador da Comissão de Relacionamento Institucional do CRCMG (2020 a 2021) e delegado representante do 
CRCMG em Contagem de 2007 a 2010.

A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DO CONSELHO, NO MENU "INSTITUCIONAL".

Nos dias 17 e 18 de março de 2022, será realizado o Seminário de Conselheiros e Delegados Representantes e, no 
dia 18 de março de 2022, ocorrerá a posse solene, que contará com a presença das principais lideranças da área 
contábil, autoridades e convidados. 
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E N T R E V I S T A

“FOCO NO 
PROFISSIONAL:  
CONTINUAREMOS 
INVESTINDO EM 
AÇÕES QUE, DE 
FATO, FAZEM A 
DIFERENÇA NO 
SEU DIA A DIA”

cífica em gestão. Precisamos forne-
cer condições de aprimoramento no 
desenvolvimento deste profissional.

2. O QUE OS  PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE PODEM ESPE-
RAR DESTA GESTÃO?

Continuaremos com o foco no pro-
fissional, investindo em ações que, 
de fato, fazem a diferença no seu dia 
a dia. Também continuaremos in-
vestindo na valorização da profissão 
perante a sociedade e, principal-
mente, na proximidade do Conselho 
com seus profissionais. 

3. E OS PROFISSIONAIS QUE ES-
TÃO NO INTERIOR DO ESTADO? 
ELES PODEM ESPERAR DESTA 

biênio 2018/2019 e vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional do 
CRCMG no biênio 2020/2021.

Casada há 36 anos com Carlos 
Henrique, é mãe de dois filhos: An-
dreia e Gustavo.  Nesta entrevista, 
ela fala sobre as prioridades e metas 
para a gestão 2022/2023 e sobre 
outros assuntos de interesse dos 
profissionais da contabilidade.

1. QUAIS SERÃO AS SUAS PRIORI-
DADES PARA ESTA GESTÃO?

Nossa prioridade é apoiar o profis-
sional empreendedor – aquele pro-
fissional que tem uma organização 
contábil, gerando, inclusive, empre-
gos, mas não tem a formação espe-

Com o objetivo de continuar desen-
volvendo ações que possam ame-
nizar a complexidade do trabalho 
do contador, como a realização de 
eventos e parcerias com órgãos go-
vernamentais, Suely Maria Marques 
de Oliveira inicia sua gestão como 
a nova presidente do CRCMG. Ela 
assumiu a presidência no dia 6 de 
janeiro de 2022 e concedeu uma en-
trevista ao Jornal CRC News. 

Suely é contadora, especialista em 
Auditoria e perita judicial contábil. 
Empresária da contabilidade desde 
1989, foi presidente da Associação 
da Rede de Contadores Consulto-
res Integrar nos biênios 2016/2017 
e 2018/2019, vice-presidente de 
Ética de Disciplina do CRCMG no 
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GESTÃO UMA MAIOR PRESENÇA 
DO CONSELHO?

Com certeza! Com a flexibilização 
que a vacinação proporcionou, está 
no nosso projeto a realização de 
eventos presenciais por todo o es-
tado. Ao mesmo tempo, investire-
mos cada vez mais em cursos em 
nossa plataforma de educação a 
distância (EAD) e em eventos online, 
estratégia que deu certo no sentido 
de levar a todos, sem exceção, as 
oportunidades de capacitação. 

4. COMO A SENHORA AVALIA A 
BAIXA PERFORMANCE DOS ALU-
NOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
NO EXAME DE SUFICIÊNCIA E O 
QUE DEVE SER FEITO PARA ELE-
VAR A QUALIDADE DO ENSINO 
NO BRASIL?

O Exame de Suficiência avalia os 
profissionais formados a fim de ga-
rantir um nível de conhecimento  
médio, que atenda à necessidade 
do mercado. A baixa performance 
dos novos profissionais pode se dar 
por vários motivos. Inclusive, nos 
últimos tempos, a própria forma de 
estudar tem mudado, o que pode 
ser um fator relevante para os resul-
tados obtidos na formação profissio-
nal. E isso não ocorre só na nossa 
área, é um problema generalizado. 
Precisamos gerar consciência, nos 
jovens que escolherem a profissão 
contábil, de que o estudo consoli-
dado e constante é fator primordial 
para ser um profissional de ponta.

5. QUAL SERÁ A RELAÇÃO DES-
TA GESTÃO COM OS DEMAIS ÓR-
GÃOS PÚBLICOS? O QUE PODE 
SER FEITO PARA MELHORAR A 
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE COM ESSES 
ÓRGÃOS? 

Continuaremos o trabalho de apro-
ximação e estabelecimento de par-
cerias com os órgãos governamen-
tais a fim, justamente, de melhorar 
a relação e tornar mais fácil para o 
profissional da contabilidade a inte-
ração com esses órgãos. 

Esse projeto de aproximação se 
iniciou na gestão passada, no final 
do ano de 2021, quando eu atua-
va como vice-presidente de Desen-
volvimento Profissional. Nos órgãos 
que visitamos, tivemos total recepti-
vidade. As prefeituras se colocaram 
à disposição dos profissionais. Tan-
to a Receita Federal do Brasil (RFB) 
quanto a Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) 
já têm em curso ações para melho-

rar o atendimento ao profissional da 
contabilidade. O CRCMG também 
irá participar de eventos, principal-
mente municipais, no intuito de levar 
ao profissional as previsões de mu-
danças na legislação. 

6. A SENHORA ESTEVE À FRENTE 
DA CÂMARA DE DESENVOLVIMEN-
TO PROFISSIONAL NA ÚLTIMA 
GESTÃO. O QUE PRETENDE FAZER 
PARA APERFEIÇOAR AINDA MAIS 
ESSE SERVIÇO?

Nesta última gestão da Câmara de 
Desenvolvimento Profissional, rea-
lizamos muitos eventos no formato 
online, o que viabilizou a participa-
ção maciça dos profissionais, inclu-
sive de outros estados e até mes-
mo de fora do País. Isso demonstra 
que esse formato de eventos é algo 
que veio para ficar. Tivemos uma 
participação de mais de 35.000 
profissionais! Fizemos Cafés com 
o Contabilista sobre os mais diver-
sos assuntos: legislação, tributação, 
mudanças nos aplicativos da RFB, 
do estado e também da prefeitura.

Assim, para 2022, nosso projeto é 
dar continuidade a esses eventos 
e às parcerias com os órgãos go-
vernamentais no que se refere ao 
desenvolvimento de ações que pos-
sam amenizar a complexidade do 
trabalho do contador, além da re-
alização de eventos presenciais na 
capital e no interior do estado.

7. NO QUESITO FISCALIZAÇÃO, 
SUA GESTÃO PRETENDE INTENSI-
FICAR AS DILIGÊNCIAS?

Daremos continuidade às fiscaliza-
ções com base nos dados recebi-
dos da Relação Anual de Informa-
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E N T R E V I S T A

ções Sociais (Rais) e do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), no intuito de que os 
bacharéis sem registro, já aprovados 
no Exame de Suficiência, possam 
regularizar sua situação por meio 
do registro profissional. Nosso pri-
meiro objetivo é dar a oportunidade 
de esses profissionais se regulariza-
rem sem autuação, demonstrando a 
obrigatoriedade e responsabilidade 
do registro no órgão de classe para 
o exercício profissional. Também 
intensificaremos a fiscalização da 
contratação de leigos nas entidades 
públicas e privadas.

8. CONTE-NOS UM POUCO DE 
SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 
ATÉ CHEGAR À PRESIDÊNCIA DO 
CRCMG.

Nasci em uma família de contadores 
e, desde adolescente, tive a oportu-
nidade de aprender a contabilidade 
em um escritório contábil de amigos 
da família. A paixão pela contabili-
dade surgiu logo cedo. Trilhei esse 
caminho, inicialmente com a forma-
ção de técnico em contabilidade, e, 
posteriormente, com o bacharelado 
em Ciências Contábeis. 

Constituí uma empresa contábil no 
ano de 1989. Ainda permanecem 
na minha empresa os meus primei-
ros clientes, já quase completando 
33 anos de prestação de serviços. 
Após a formação dessa empresa, 
comecei a participar de eventos liga-
dos à área contábil, congressos, fei-
ras, Cafés, etc. Fui convidada para 
participar da Rede Integrar no ano 
de 2014, da qual fui presidente nos 
biênios de 2016/2017 e 2018/2019. 

Em 2017, fui convidada pela ex-
-Presidente do CRCMG, Rosa Maria 
Abreu Barros, e pelo ex-conselhei-
ro do CRCMG, Romualdo Cardoso, 
para compor a chapa de 2/3 que iria 
concorrer nas eleições do CRCMG 
naquele ano. Assumi, então, nos 
dois biênios, as vice-presidências 
de Ética e Disciplina e de Desen-
volvimento Profissional, respectiva-
mente. Esse trabalho foi muito ino-
vador para mim, com evolução tanto 
no lado profissional quanto pessoal. 
Agora, com a responsabilidade que 
assumi de capitanear este grupo de 
conselheiros neste biênio, sinto que 
o aprendizado será muito grande.

9. FALE UM POUCO DE SUA VIDA 
PESSOAL. GOSTARÍAMOS DE SA-

BER MAIS SOBRE A PRESIDENTE 
SUELY MARQUES.

Eu nasci na cidade de Aimorés, Mi-

nas Gerais. Estou casada com o 

Carlos Henrique há 36 anos – quase 

uma vida! Tenho um casal de filhos: 

Andreia Marques, minha primeira fi-

lha, psicóloga (eu sempre digo que 

todo contador deveria ter um psi-

cólogo na família), e meu segundo 

filho, Gustavo Marques, contador, 

auditor e, agora, para meu orgulho, 

um dos sócios na minha empresa. 

Ainda não tenho netos, mas espero 

que, quando eles vierem, eu já te-

nha terminado minha carreira profis-

sional, para acompanhar de perto o 

crescimento deles. 
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R E G I S T R O  P R O F I S S I O N A L

No dia 17 de dezembro de 2021, 
o CFC publicou, no Diário Oficial 
da União, a Resolução CFC n.º 
1.645/2021, que dispõe sobre o re-
gistro profissional dos técnicos em 
contabilidade. A resolução entrou em 
vigor no dia 3 de janeiro de 2022.

Dessa forma, de acordo com a resolu-
ção, os técnicos em contabilidade que 
se formaram até a data de 14 de junho 
de 2010 podem solicitar o registro no 
Conselho Regional de Contabilidade 
sem a exigência de aprovação no Exa-
me de Suficiência. Além disso, para 
o registro profissional ser concedido, 
é necessário que o solicitante tenha 
concluído o curso com a carga horária 
mínima estabelecida pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Para solicitar o registro, o técnico em 
contabilidade deve se atentar em qual 

CFC PUBLICA LEI QUE AUTORIZA 
TÉCNICOS EM CONTABILIDADE A 
REQUERER REGISTRO

CRC deve realizar o seu requerimen-
to. Essa solicitação deve ser feita no 
Conselho da mesma jurisdição de seu 
domicílio profissional. A resolução de-
fine o domicílio profissional como “lo-
cal onde o técnico em contabilidade 
exerce ou dirige a totalidade ou a parte 
principal das suas atividades profissio-
nais, seja como autônomo, emprega-
do, sócio de organização contábil ou 
servidor público”.

Com relação à documentação, de 
acordo com a resolução do CFC, o 
técnico em contabilidade deve apre-
sentar o requerimento disponibilizado 
no portal do CRCMG, junto do com-
provante de recolhimento das taxas 
de registro e anuidade; duas fotos 3x4 
iguais, recentes, de frente, coloridas e 
com fundo branco; e original e cópia 
dos seguintes documentos: 

• diploma de conclusão do curso de 

Técnico em Contabilidade devidamen-
te registrado por órgão competente; 

• documento de identidade; 

• comprovante de regularidade com 
o serviço militar obrigatório para aque-
les do sexo masculino e com idade in-
ferior a 46 anos; 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 

• comprovante de endereço residen-
cial recente. 

Os interessados em solicitar o registro 
de técnico em contabilidade podem 
acessar o requerimento e demais in-
formações no portal do CRCMG,  
www.crcmg.org.br, menu “Registro”.

Após ser registrado, será expedida a 
Carteira de Identidade Profissional ao 
técnico em contabilidade. 

A regra é válida somente para os 
profissionais formados até 14 de junho 
de 2010 e não exige aprovação em 
Exame de Suficiência

Ressalta-se que o mesmo critério de solicitação do registro profissional sem a aprovação no Exame de 
Suficiência também é aplicado aos bacharéis em Ciências Contábeis que concluíram o curso anterior-

mente a 14 de junho de 2010.
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C R C M G  A T U A

ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO 
DO CRCMG: UM DEVER ÉTICO DO 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
O Código de Ética Profissional do 
Contador (CEPC) foi criado com 
o objetivo de determinar a correta 
conduta do profissional da conta-
bilidade no que se refere às suas 
atividades e à classe contábil. Com 
isso, para que o profissional da con-
tabilidade exerça a profissão com 
zelo, diligência e honestidade, é 
fundamental que siga os preceitos 
estabelecidos no CEPC, através da 
Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC) PG 01, e das demais NBCs. 

Um dos deveres do profissional elen-
cado no Código de Ética é “atender 
à fiscalização do exercício profissional 
e disponibilizar papéis de trabalho, re-

latórios e outros documentos solicita-
dos”. Ou seja, atender à fiscalização 
do CRCMG é um dever ético.

Durante a fiscalização, o CRCMG 
observa as NBCs, que, por meio 
dos parâmetros determinados pelo 
CFC, desenvolve ações para:

• combater o exercício e a explora-
ção ilegal da profissão contábil; 

• exigir o cumprimento das for-
malidades legais, técnicas e éticas 
quanto à execução dos serviços de 
escrituração, auditoria e perícia con-
tábil; à elaboração dos contratos de 
prestação de serviços contábeis; à 

emissão de Declarações Compro-
batórias de Percepção de Rendi-
mentos (Decores) e ao cumprimento 
do Programa de Educação Profis-
sional Continuada (PEPC); 

• exigir o cumprimento das normas 
éticas quanto à conduta do profis-
sional e à publicidade e divulgação 
dos serviços contábeis de qualquer 
natureza, modalidade ou veículo de 
comunicação (inclusive mídias so-
ciais, sites e outras publicações ele-
trônicas); e 

• examinar as denúncias, repre-
sentações e comunicações de irre-
gularidades.
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Vale ressaltar que a fiscalização 
tem como objetivos contribuir com 
a valorização da profissão contábil, 
reduzir riscos e garantir à socieda-
de que os trabalhos desenvolvidos 
pelos profissionais da contabilida-
de sejam realizados com ética, boa 
técnica e nos termos da legislação 
vigente.

Além disso, a princípio, a fiscaliza-
ção tem caráter preventivo e orien-
tativo, já que não é aplicada infra-
ção ao profissional no momento da 
constatação da irregularidade. As-
sim que a irregularidade é verifica-
da, o profissional da contabilidade é 
notificado para sua regularização no 
prazo determinado. Caso não haja 

o atendimento dessa notificação no 
prazo estabelecido, o CRCMG ex-
pedirá a lavratura do auto de infra-
ção e abrirá um processo adminis-
trativo de fiscalização. Ainda assim, 
o profissional terá nova oportunida-
de para regularização dentro do pra-
zo de defesa do auto de infração, e, 
por consequência, o arquivamento 
do processo em conformidade com 
as disposições do artigo 44 da Re-
solução CFC n.º 1.603/2020. 

Clique aqui para acessar o Código 
de Ética Profissional do Contador – 
NBC PG 01 

Clique aqui para acessar Resolução 
CFC n.º 1.603/2020 

O Código de Ética Profissional do 
Contador, além de estabelecer aos 
profissionais da contabilidade o de-
ver ético de atender à fiscalização 
do exercício profissional, veda o não 
atendimento, no prazo estabeleci-
do, das notificações dos Conselhos 
Federal e Regionais de Contabilida-
de, conforme disposições da alíneas 
“q” do item 4 e “q” do item 5. 

Dessa forma, o não atendimento à 
fiscalização ou às determinações 
expressas do CRCMG e do CFC ca-
racteriza infração ética, sujeitando o 
profissional da contabilidade infrator 
às penalidades de multa e advertên-
cia reservada, censura reservada ou 
censura pública.
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Já é de conhecimento de muitos que o contribuinte pode 
destinar parte do Imposto de Renda para causas so-
ciais de instituições que investem no bem-estar social da 
criança, do adolescente e do idoso, sem qualquer ônus 
ou despesa adicional.

A destinação pode ser feita diretamente na Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 2021. A Receita Federal 
libera a destinação de até 6% do montante total para institui-
ções de assistência ligadas ao Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e ao Fundo do Idoso, sendo 3% para cada 
fundo. Caso queira, o contribuinte poderá destinar mais dire-
tamente ao fundo, porém o valor excedente não poderá ser 
deduzido do imposto a pagar.

Para destinar o imposto diretamente na declaração, o con-
tribuinte deve optar pelo modelo completo. Ao preencher a 
declaração, na ficha “Doações Diretamente na Declaração”, 
basta escolher quanto quer destinar e para quais fundos. A 
lista dos fundos que podem receber o dinheiro do contri-
buinte aparece no próprio programa gerador da declaração, 
mas não é possível destinar para uma entidade específica. 
Depois, é só imprimir o Documento de Arrecadação de Re-

C R C M G  S O C I A L

Profissional da contabilidade tem papel 
relevante na adequada orientação dos 
contribuintes

ceitas Federais (Darf) e pagar até o último dia do prazo de 
entrega da declaração, 30 de abril. O valor destinado será 
abatido do que o contribuinte deveria pagar de imposto, se 
tiver saldo de imposto a pagar, ou somado à restituição, se 
tiver saldo a restituir.

A destinação realizada diretamente na declaração é mais 
prática. Porém, caso o contribuinte opte por destinar dire-
tamente aos fundos, é importante lembrar de pedir um reci-
bo, que deve estar assinado por pessoa competente e pelo 
presidente do conselho do fundo escolhido, lembrando que 
esse documento servirá de comprovante da destinação, a 
ser informada na declaração no modelo completo do próxi-
mo ano. A destinação durante o ano para um fundo específi-
co pode ser de até 6% para cada um.

Além desses fundos, o contribuinte ainda pode deduzir pa-
gamentos feitos durante o ano referentes a programas espe-
cíficos de incentivo à cultura, esporte e saúde.

O CRCMG reforça a importância dos profissionais da con-
tabilidade na orientação dos seus clientes e no despertar da 
solidariedade dos empresários e pessoas físicas para pro-
jetos sociais, por meio de incentivos fiscais do IR, principal-
mente neste momento em que todas as entidades estão pre-
cisando tanto de apoio e solidariedade. Contribua com essa 
causa! Faça sua parte: incentive! 

DESTINAÇÕES 
PARA PROJETOS 
SOCIAIS PODEM 
SER FEITAS 
DIRETAMENTE  
NA DECLARAÇÃO 
DO IR
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RECEITA FEDERAL 
E PGFN MANTÊM 
VALORES 
MÍNIMOS EM 
PARCELAMENTOS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
SERÁ TRANSMITIDA APENAS 
POR PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE ATIVOS

CERTIDÕES 
NEGATIVAS 
PASSAM A 
SER EMITIDAS 
EXCLUSIVAMENTE 
PELA INTERNET

CFC SOLICITA À RFB A 
PRORROGAÇÃO DA ENTREGA 
DO MÓDULO SST PARA JANEIRO 
DE 2023

SANCIONADA REGULAMENTAÇÃO DE ICMS INTERESTADUAL

A Receita Federal e Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional publicaram a 
Portaria Conjunta n.º 102/2021, que 
prorroga, para o dia 1º de agosto de 
2022, o prazo para efetuar pedidos 
de parcelamento com os valores mí-
nimos atuais. Leia mais 

As ações capitaneadas pelo CFC que motivam os pro-
fissionais contábeis a manterem suas obrigações em 
dia com os respectivos Regionais foram reforçadas por 
uma alteração do Sistema Público de Escrituração Di-
gital (Sped). Desde o início deste ano, o Sistema tem 
emitido avisos de inaptidão profissional aos contadores 
e técnicos de contabilidade que realizam a emissão da 
Escrituração Contábil Digital (ECD) e tenham pendências 
em seus registros. Leia mais 

Em 2022, a emissão de certidões 
deve ser realizada exclusivamente 
pelos sites dos órgãos. Havendo 
pendências, o pedido de liberação 
deve ser feito via processo digital. 
Leia mais 

O CFC enviou o Ofício n.º 035/2022 CFC-Direx, no dia 
13 de janeiro de 2022, à Receita Federal do Brasil (RFB), 
solicitando a atualização do calendário de implantação do 
eSocial, referente à quarta fase do projeto. Leia mais 

Há uma nova regra para cobrança: a nova lei que organiza 
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre vendas e serviços ao consumidor final 
localizado em estado diferente do fornecedor do ICMS em 

C RC M G  I N F O R M A

O CRCMG informa que as notícias publicadas nesta coluna se referem ao período compreendido entre os 
dias 1º a 20 de janeiro de 2022. As informações posteriores a essa data podem ser conferidas no portal do 
Conselho, no menu “Notícias”.

operações interestaduais foi publicada no dia 5 de fevereiro 
de 2022. A Lei Complementar n.º 190/2022 organiza a co-
brança do ICMS sobre vendas e serviços ao consumidor final 
localizado em estado diferente do fornecedor. Leia mais 
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https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5261/n/receita-federal-e-pgfn-mantem-valores-minimos-em-parcelamentos
https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5296/n/escrituracao-contabil-sera-transmitida-apenas-por-profissionais-da-contabilidade-ativos
https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5260/n/certidoes-negativas-passam-a-ser-emitidas-exclusivamente-pela-internet
https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5293/n/cfc-solicita-a-rfb-a-prorrogacao-da-entrega-do-modulo-sst-para-janeiro-de-2023
https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5279/n/sancionada-regulamentacao-de-icms-interestadual


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!
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SAIBA QUAIS 
SERÃO AS 6 
TENDÊNCIAS 
EXCLUSIVAMENTE 
PELA INTERNET

ATIVIDADES 
EXTRATIVAS: IASB 
ATUALIZA O PROJETO

CONTADOR, CONHEÇA AS NORMAS DE 
CONTABILIDADE  VOLTADAS PARA AS MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS

NOVAS NORMAS DE GESTÃO DE 
QUALIDADE: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
DO SISTEMA ISQM 1

A gestão do dinheiro é o que faz o 
mundo girar. Mas será que a contabi-
lidade está pronta para uma transfor-
mação radical? Como os profissionais 
podem prosperar em uma economia 
que mudou drasticamente em apenas 
dois anos? Leia mais 

O International Accounting Standards 
Board (Iasb, na sigla em inglês) publicou 
um artigo comentando o seu projeto 
sobre Atividades Extrativas. Leia mais 

O CFC publicou duas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) direcio-
nadas às Micro e Pequenas Empresas, em dezembro de 2021. A NBC TG 
1001 trata da contabilidade para as pequenas empresas. Já a NBC TG 1002 
apresenta orientações para a contabilidade das microentidades. Leia mais 

Dando continuidade à série so-
bre as novas normas de gestão de 
qualidade, de autoria de Kirsten S. 
Albo, da ASK KSA Consulting Inc, a 
última parte abordará a avaliação do 
sistema de gestão de qualidade. A 
norma exige que a avaliação deste 
sistema seja realizada pelo menos 
uma vez por ano. Leia mais 

No dia 30 de dezembro de 2021, foi publicado, no Di-
ário Oficial da União, o novo marco legal do mercado 
de câmbio brasileiro, que tem o objetivo de moderni-

zar, simplificar e consolidar a legislação existente. A 
Lei n.º 14.286/2021, também chamada de Nova Lei 
Cambial, entra em vigor daqui a um ano. Leia mais  

NOVA LEGISLAÇÃO MODERNIZA O MARCO LEGAL DO 
MERCADO DE CÂMBIO E DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS
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https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5274/n/saiba-quais-serao-as-6-tendencias-para-as-empresas-contabeis-em-2022
https://cfc.org.br/noticias/atividades-extrativas-iasb-atualiza-o-projeto/
https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5269/n/contador-conheca-as-normas-de-contabilidade-voltadas-para-as-micro-e-pequenas-empresas
https://www.crcmg.org.br/noticia/ver/id/5302/n/novas-normas-de-gestao-de-qualidade-avaliacao-e-monitoramento-do-sistema-isqm-1
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