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CONEXÃO 

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

Já parou para pensar quantas vezes 
por dia nos conectamos? O ser hu-
mano se conecta através da emoção 
e, como diria Carl Jung, cada pessoa 
reage e se transforma quando se co-
necta com aqueles que a estimulam. 

A conexão permite compartilhar es-
paços, interesses e objetivos e torna 
o caminho mais seguro, as relações 
mais fortes e o saber mais intenso.

Reconhecendo esses aspectos, o 
CRCMG quer se manter conectado a 
você, profissional da contabilidade, e 
ser fonte de estímulo, oferecendo co-
nhecimento, capacitação e oportuni-
dades de educação continuada, nos 
mais diversos formatos.  

Nas próximas páginas, confira o re-
sultado da última edição do Exame de 
Suficiência e leia, também, uma ma-
téria de extrema importância, espe-
cialmente neste ano de eleição, sobre 
a prestação de contas eleitorais e o 
papel do profissional da contabilidade 
nesse processo. Fique ligado!

Nesta publicação, serão divulgados, 
ainda: os convênios firmados pelo 
Conselho que concedem descontos 

aos profissionais da contabilidade; 
conteúdo sobre a Resolução CFC 
n.º 1.592/2020, que regulamenta a 
emissão de Decores, incluindo as 
alterações ocorridas recentemente; 
a presença normativa das atividades 
de extensão nos cursos de Ciências 
Contábeis, entre outros assuntos re-
levantes para a nossa classe. 

Conecte-se. Informe-se. Atualize-se. 

Tenha uma ótima leitura!  
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E M  P A U T A

CRCMG INAUGURA ESPAÇO DO 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE 
EM SUA SEDE

No dia 15 de julho de 2022, foi apro-
vada, pelo plenário do Conselho, 
a criação do “Espaço do Profissio-
nal da Contabilidade no CRCMG”, 
inaugurado pelo Conselho Diretor 
em 11 de agosto. Esse ambiente já 
está disponível de forma gratuita a 
todos os profissionais da contabili-
dade, seja pessoa física ou jurídica, 
com registro ativo e regular com suas 
obrigações perante o Conselho.

Esse novo espaço, localizado na sede 
do Conselho e disponível para o uso 
autorizado, foi criado com o objetivo 
de oferecer um ponto de atendimento 
destinado aos profissionais da conta-
bilidade em trânsito, que necessitem 
realizar suas atividades fora do seu 
escritório, desde que a atividade a ser 
desenvolvida seja relacionada à práti-
ca profissional, em caráter excepcio-
nal, e ocorra por tempo determinado.

O espaço, denominado “escritório”, 
conta com uma sala, composta por 
uma estação de trabalho, equipa-
da com um microcomputador, três 
cadeiras e rede Wi-Fi para acesso 
mediante uso de senha, com capa-
cidade para três pessoas.

Os interessados em utilizar o es-
critório deverão agendá-lo com 
antecedência, através do portal 
do CRCMG, sendo dispensável o 
agendamento prévio desde que o 
espaço esteja disponível. 

Para regulamentar o uso desse 
espaço, que funcionará nos dias 
úteis, das 9h às 12h e das 14h às 
17h, o Conselho editou a Resolu-
ção CRCMG n.º 450/2022. Para 
conferir as regras e agendar a uti-
lização do espaço, acesse o portal 
do CRCMG, menu "Profissionais", 
submenu "Espaço do Profissional 
da Contabilidade". 

A sede do Conselho se encontra 
na rua Cláudio Manoel, n.º 639, no 
bairro Savassi, em Belo Horizonte. 

Conselho Diretor inaugura o espaço destinado ao profissional da contabilidade
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Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional 
do Norte de Minas contou com a presença do jornalista 
Vladimir Vilaça

C O M P R O M I S S O  C R C M G

dações foram destinadas a uma ins-
tituição de caridade da região.

Confira as cidades que recebe-
rão as próximas edições e parti-
cipe!  As inscrições estão aber-

No dia 22 de junho, o CRCMG rea-
lizou, na cidade de Montes Claros, a 
segunda edição de 2022 do Seminá-
rio de Desenvolvimento e Capacita-
ção Profissional, que integra o projeto 
“CRCMG mais perto de você”, que 
promove eventos que levam aos pro-
fissionais da contabilidade de todo o 
estado uma oportunidade de aproxi-
mação com o Conselho e de troca de 
experiências e capacitação técnica.

Durante o seminário, foram realizadas 
as palestras “Perfil do profissional da 
contabilidade diante das tendências 
de mercado”, com Jorlevany Regino 
Silva Vieira, e “Soft skills: oratória & 
redes sociais”, com Vladimir Vilaça. 
Houve, também, uma palestra dire-
cionada aos estudantes do curso de 
Ciências Contábeis, ministrada pela 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRCMG, contadora 
Andrezza Célia Moreira.

O seminário contou com a presença 
de 134 participantes, entre profissio-
nais da contabilidade e estudantes, 
e com a diretoria do CRCMG, con-
selheiros e delegados representantes 
das cidades da região.

Além disso, com a ação solidária re-
alizada no seminário, foram doados 
51 litros de água de coco e oito em-
balagens de leite em pó. Tais arreca-

CRCMG REALIZA SEMINÁRIOS DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
PELO INTERIOR DO ESTADO

tas e podem ser feitas pelo link 
http://seminarios.crcmg.org.br  

CIDADE / REGIÃO DATAS

Juiz de Fora - Zona da Mata 18/8

Governador Valadares - Vale do Mucuri 15/9

Varginha - Sul de Minas a definir

Belo Horizonte - Região Metropolitana a definir
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SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO CONSELHO 
DEBATE TEMAS RELEVANTES DA ÁREA PÚBLICA

CAFÉ COM O CONTABILISTA ONLINE ABORDA TEMAS DIVERSIFICADOS

O seminário contou com a partici-
pação de mais de 300 participantes 
de todo o Brasil, que acompanha-

O CRCMG realizou, no dia 29 de ju-
nho, o Seminário da Área Pública, no 
formato online. 

O CRCMG continua promovendo, 
também, diversas edições do Café 
com o Contabilista online, realiza-
do através de videoconferência em 
plataforma digital. Esses eventos 
abordam temas variados, com o ob-
jetivo de oferecer à classe contábil 
a oportunidade de debater e refletir 
sobre assuntos específicos e atuais, 
aprimorando os conhecimentos dos 
profissionais no exercício de suas 
atividades. 

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

Para saber mais sobre os próxi-
mos Cafés e participar, acompa-
nhe o portal do CRCMG, siga o 
Conselho nas redes sociais e se 
inscreva para receber os informa-
tivos eletrônicos através do link 
www.crcmg.org.br/informativo. 
Fique por dentro! 

Todas as edições já realizadas 
do Café com o Contabilista e de-
mais eventos podem ser revis-
tos na TV CRCMG, o canal do 
Conselho no YouTube. Acesse: 
https://bit.ly/2QN4tEF 

ram importantes palestras técnicas 
voltadas para a Contabilidade Pú-
blica. Os temas abordados foram: 
“Controle Interno na Administração 
Pública”, com o palestrante Milton 
Mendes Botelho; “Matriz de Saldos 
Contábeis”, ministrada pelas pales-
trantes Carla Renata Leal e Cátia 
Maria Fraguas Veiga, e “Retenções 
de IRRF sobre pagamentos na área 
pública”, com a palestrante Lucy 
Freitas.  No final, os participantes 
puderam interagir com os palestran-
tes trazendo suas dúvidas a respeito 
dos assuntos abordados.

Se você perdeu esse seminário e de-
seja saber o que foi abordado, acesse 
agora o canal TV CRCMG, no YouTube: 
https://bit.ly/2DLXRpq 

DATA TEMA

24/8/2022 Gestão de processos

31/8/2022
Sistema PJe-Calc na Justiça do Trabalho:  
limitações e dificuldades para os peritos
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

O CRCMG realiza diversos cursos 
de capacitação e atualização dire-
cionados aos profissionais da con-
tabilidade de todo o estado. Os cur-
sos são gratuitos e estão disponíveis 
para os profissionais registrados e 
em dia com o Conselho e para os 

CRCMG REALIZA CURSOS ONLINE  
PARA TODO O ESTADO 

estudantes de Ciências Contábeis. 
Veja a relação dos cursos disponí-
veis clicando aqui. 

Nesse link, também é possível se 
inscrever e verificar a pontuação no 
Programa de Educação Profissional 

Continuada (PEPC), além de confe-
rir quais são os pré-requisitos para 
participar.

Os cursos são realizados das 
8h30min às 12h30min, e as vagas 
são limitadas! 
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PARCERIAS COM  
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
GARANTEM DESCONTO 
PARA PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE
O CRCMG, através de Chamamento 
Público, firma convênio com diver-
sas instituições de ensino em prol 
da educação continuada dos profis-
sionais da contabilidade. O objetivo 
do chamamento é celebrar termo de 
parceria com instituições de ensino 
para a concessão de descontos em 
cursos presenciais ou EAD de gra-
duação em Ciências Contábeis e/ou 
pós-graduação, no percentual fixado 
em contrato sobre os valores das 
mensalidades e matrícula. 

Os descontos são concedidos a 
profissionais da contabilidade re-
gistrados e em situação regular pe-
rante o Conselho. Até o momento, 
o CRCMG credenciou seis institui-
ções, conforme tabela abaixo: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SITE DESCONTO

Boa Sorte Sabedoria Prosperidade Serviços Educacionais Ltda. https://bsspce.com.br/ 25,2%

Fundação Educacional de Oliveira https://www.feol.com.br/index 15%

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras (Fipecafi)

https://fipecafi.org/ 20%

Sociedade Mineira de Cultura https://www.pucminas.br/ 15%

Unyead Educacional S.A. https://unyleya.edu.br/convenio-crcmg/ 30%

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) https://www.cnec.br/atuacao/educacao-superior 20%
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R E G I S T R O  P R O F I S S I O N A L

O resultado final da primeira edição 
do Exame de Suficiência de 2022 foi 
publicado, no Diário Oficial da União 
(DOU), no dia 30 de junho. Para obter 
o registro profissional em um Conse-
lho Regional de Contabilidade (CRC), 
é preciso ser aprovado na avaliação.

As provas foram aplicadas no dia 15 
de maio, em 118 cidades do país, e 

CFC DIVULGA 
RESULTADO DO EXAME 
DE SUFICIÊNCIA

contaram com a participação de mais 
de 33 mil candidatos. Desses, 22,93% 
foram aprovados. Em Minas Gerais, 
26,63% dos candidatos obtiveram a 
aprovação, ficando atrás apenas dos 
estados do Ceará, do Rio de Janeiro, 
de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul, que foi o estado com o maior ín-
dice de aprovação, com 30,72% dos 
seus candidatos aprovados. 

PASSEI NO EXAME DE SUFICI-
ÊNCIA. E AGORA?

A aprovação no exame é uma im-
portante etapa vencida pelo futuro 
profissional que deseja seguir a car-
reira na área contábil, já que é um 
dos pré-requisitos para solicitar o 
registro no CRCMG e exercer regu-
larmente a profissão.

Para solicitar o registro e ingressar no 
mercado de trabalho, o profissional 
aprovado deve apresentar a seguinte 
documentação exigida:

• requerimento preenchido, as-
sinado e com foto 3x4 afixada (se-
guir as especificações de foto que 
constam no portal do Conselho). 
O requerimento encontra-se dispo-
nível no portal do CRCMG, através 
do link https://crcmg.org.br/profis-
sionais/registro-profissional/solicita-
cao-de-primeiro-registro-no-crc. 

• apresentação de documentos 
pessoais (conferir a lista de docu-
mentos no portal);

• aprovação em Exame de Sufici-
ência, para profissionais que concluí-
ram o curso após 14/6/2010.

• comprovantes de recolhimento 
da taxa de registro profissional e da 
anuidade, que serão emitidas, auto-
maticamente, depois do preenchi-
mento do requerimento.

Os documentos pertinentes deverão 
ser encaminhados à sede do CRCMG 
pelos Correios (cópia autenticada em 
cartório), para a Rua Cláudio Mano-
el, 639, bairro Savassi, Belo Horizon-
te - MG, CEP 30140-105, ou através 
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do protocolo online do CRCMG, em 
crcmg.org.br/protocolo-digital (nes-
se caso, digitalizar os documentos 
originais em versão colorida, não 
sendo necessário autenticar) ou en-
tregar pessoalmente no atendimento 
presencial do CRCMG, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

VALORES PARA SOLICITAÇÃO 
DO REGISTRO

A resolução vigente do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) es-
tabelece que, para o primeiro re-
gistro, é concedido um desconto 
de 50% do valor da anuidade aos 
profissionais que o requererem até 
o prazo de 12 meses da aprovação 
do Exame de Suficiência ou da con-
clusão do curso de Ciências Con-
tábeis, considerando, para tanto, o 
que ocorrer por último.

O valor da anuidade devido será calcu-
lado proporcionalmente ao mês de so-
licitação do registro, utilizando-se como 
referência o valor de R$562,00 ou de 
R$281,00 (caso o profissional tenha o 
direito ao desconto informado acima).

Juntamente à anuidade proporcio-
nal, será devida a taxa do registro no 
valor de R$50,00, bem como a taxa 
de carteira no valor de R$40,00, 
caso opte pelo documento em for-
mato físico.

O pagamento poderá ser realizado à 
vista ou parcelado nos seguintes for-
matos: em até 5 vezes diretamente 
no CRCMG (desde que o valor da 
parcela não seja inferior a R$70,00) 
ou acima de 10 vezes no cartão de 
crédito, através dos links disponíveis 
no portal do CRCMG. 

A segunda edição do Exame de 
Suficiência de 2022, organizada 
pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC), está marcada para 
o dia 18 de setembro, das 10h às 
14h (horário de Brasília). A pro-
va será aplicada na modalidade 
presencial em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. 
Em Minas,  a prova será aplicada 
em 13 cidades: Belo Horizonte, 
Divinópolis, Governador Valada-
res, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes 
Claros, Paracatu, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, 
São João del-Rei, Uberlândia e 
Varginha. Segundo o edital do exa-
me, os locais da prova serão divul-
gados no dia 12 de setembro de 
2022, nos endereços eletrônicos 

na Consulplan, banca responsável 
pela aplicação da prova, e do CFC.

A prova será composta por 50 
questões objetivas. Será aprova-
do quem acertar, no mínimo, 50% 
do total das questões, ou seja, 
que fizer ao menos 25 pontos.

As inscrições para esta edição 
do exame se encerraram às 16h 
do dia 11 de agosto. A próxima 
edição será realizada no primeiro 
semestre de 2023.

Para mais informações sobre o 
exame e para realizar a inscri-
ção, acesse o site da Consulplan 
(www.consulplan.net) ou do CFC 
(www.cfc.org.br). 

2º EXAME DE 
SUFICIÊNCIA DE 2022 
TEM DATA MARCADA
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E M  D E S T A Q U E

Em outubro deste ano, ano de elei-
ções gerais, os brasileiros voltam às 
urnas para a escolha de presidente, 
governadores, senadores, deputa-
dos federais, estaduais e distritais. 
Durante o processo eleitoral, o con-
tador exerce um papel fundamental 
para que as eleições transcorram de 
forma legal e transparente.

Desde 2014, de acordo com a Re-
solução TSE n.º 23.406/2014 (artigo 
33, § 4º), com o objetivo de dar mais 
transparência ao processo eleitoral, 
os candidatos e os partidos políticos 
passaram a ser obrigados a entregar 
as prestações de contas eleitorais, 
que devem ser assinadas por um 
profissional da contabilidade regis-

A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL 
DA CONTABILIDADE NA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS ELEITORAIS

tado no Conselho Regional de Con-
tabilidade. Desde então, é essencial 
que um profissional da contabilidade 
acompanhe a arrecadação de recur-
sos e a realização de gastos eleito-
rais desde o início da campanha. 

De acordo com o conselheiro do 
CRCMG e consultor contábil sobre 
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Prestação de Contas Eleitorais, Eva-
ni Lúcio de Melo, entre os dez maio-
res erros cometidos na campanha, 
quando se trata de arrecadação e 
gastos, estão algumas falhas que 
ocorrem antes do início da campa-
nha. “A orientação do contador é 
fundamental e de extrema importân-
cia até mesmo antes de começar. 
Um exemplo disso é o preenchimen-
to correto das informações para o 
registro, evitando a não emissão do 
CNPJ. Após a concessão do CNPJ, 
deve ser feita a abertura correta das 
contas bancárias e a obtenção dos 
recibos eleitorais, para que, des-
sa forma, o candidato possa fazer 
contratação e iniciar efetivamente a 
campanha. Ou seja, um erro lá no 
início pode prejudicar o começo de 
uma campanha.”, explica Evani.

Como a rotina de um candidato ou 
partido político durante uma cam-
panha política é repleta de compro-
missos e atividades, o profissional 
da contabilidade se apresenta como 
um parceiro nesse período, sendo o 
responsável pelo controle financei-
ro, ou seja, por todo o dinheiro que 
entra e sai do caixa dos partidos e 
candidatos. Esse envolvimento des-
de o início diminui as chances de 
erro durante o processo e até mes-
mo na entrega da prestação final. 

O que não falta é trabalho já que, 
segundo dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) da eleição de 2018, fo-
ram inscritos 29.085 candidatos no 
total. Ainda não foram divulgados os 
dados de 2022, porém, tendo esse 
número como base, sabendo que 
cada candidato precisa de um con-
tador e conhecendo que foi apro-
vado um Fundo Eleitoral de R$4,9 
bilhões, é possível apontar a grande 

responsabilidade do contador du-
rante o processo eleitoral deste ano. 
É ele que vai trazer a confiabilidade 
para que essas eleições se desenvol-
vam da melhor maneira e que esses 
gastos sejam feitos dentro do que é 
permitido legalmente.

ATUALIZAÇÃO

E, para que todo o processo trans-
corra de forma lícita e correta, é 
preciso que o profissional esteja 
atualizado quanto às legislações im-
postas e vigentes. Segundo Evani, 
a legislação eleitoral é muito dinâ-
mica e o arcabouço jurídico parte 
do Código Eleitoral inclui a Lei dos 
Partidos, a Lei das Eleições e as re-
soluções do Tribunal Superior Eleito-
ral. “Além de saber essas normas, é 
preciso acompanhar os normativos 
da Receita Federal e conhecer o 
Sistema para Prestação de Contas 
para as eleições e para as contas 
anuais (Sistema de Prestação de 
Contas Eleitorais - SPCE e Siste-
ma de Prestação de Contas Anu-
al - SPCA). Por isso, é necessária 
e fundamental a atualização diante 
das mudanças que sempre ocorrem 
em cada ano eleitoral. Estar prepa-
rado traz segurança tanto para os 
candidatos e partidos quanto para a 
sociedade. Enfim, estudar, estudar e 
estudar.”, afirma Evani.

A comprovação de todas as movi-
mentações financeiras de candida-
tos e partidos deve ser feita em até 
30 dias depois do pleito. Nesse pe-
ríodo, será preciso comprovar para 
a Justiça Eleitoral a origem e o des-
tino de todos os recursos referentes 
aos gastos e recebimentos durante 
a campanha eleitoral. A publicidade 
dessas informações se dará à me-

dida que forem recepcionadas pela 
Justiça Eleitoral.

A orientação 
do contador é 
fundamental 
e de extrema 
importância até 
mesmo antes 
de começar. 

"

"
Dessa maneira, o contador tem um 
papel essencial nas eleições, au-
xiliando tanto candidatos quanto 
a sociedade. Para os candidatos, 
através de seu conhecimento e 
orientações, o profissional da conta-
bilidade evita prejuízos no processo 
de prestação de contas, que podem 
trazer penalidades. Entre as possí-
veis consequências, estão a perda 
de mandato, a inelegibilidade ou 
até mesmo a possibilidade de ficar 
impedido de ser nomeado em car-
go público. Já para a sociedade, 
ele contribui para o maior controle 
e a transparência nas prestações de 
contas eleitorais, trazendo informa-
ções acerca da utilização de recur-
sos públicos nos gastos de campa-
nha eleitoral. 
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C R C M G  A T U A

DECORE: 
PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE 
DEVEM ESTAR 
ATENTOS À EMISSÃO 
NA FORMA LEGAL

responsável pelo conteúdo da de-
claração. A Decore está regula-
mentada pela Resolução CFC n.º 
1.592/2020 e deve ser emitida sob 
as seguintes condições:

a. emissão exclusiva no sistema ele-
trônico disponibilizado pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. Não é permi-
tida nenhuma outra forma de emissão; 

b. a Decore deverá estar fundamen-
tada exclusivamente na escrituração 
contábil registrada no Livro Diário e 
nos documentos autênticos, rela-
cionados no Anexo II da Resolução 
CFC n.º 1.592/2020 – Relação Res-
trita e Notas;

c. a Decore deverá evidenciar o ren-
dimento auferido pelo beneficiário rela-
cionado com o período a que se refere. 

A Declaração Comprobatória 
de Percepção de Rendimentos 
(Decore) é um documento contábil 
apto a fazer prova de informações 
sobre percepção de rendimentos 
em favor de pessoas físicas, am-
plamente solicitado pelas entidades 
financeiras, comerciais e de ensino 
para cadastros de caráter creditício.

Qualquer pessoa que precise do 
documento para comprovar ganhos 
pode solicitá-lo a um profissional de 
contabilidade, que deve estar re-
gularmente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, ou seja, 
ele deve estar em situação ativa 
para ter acesso ao sistema. 

É importante que o profissional es-
teja atento às regras para a emissão 
da Decore, pois ele passa a ser o 
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Para acessar a Resolução CFC n.º 1.592/2020, clique no link
 https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?codigo=2020/001592

Os documentos comprobatórios de-
vem demonstrar com exatidão o valor 
e o período declarados na Decore; 

d. Decore emitida com erro não po-
derá ser cancelada, mas poderá ser 
retificada uma única vez, dentro do 
prazo de 7 (sete) dias da sua emis-
são, sendo exigidos os documentos 
que embasem a retificação; 

e. a emissão da Decore fica condi-
cionada à prévia realização do upload, 
efetuado eletronicamente no sistema, 
da documentação legal que lhe serviu 
de base, de acordo com a natureza 
e a atividade, e que possua relação 
com a renda a ser comprovada;

f. a documentação legal que serviu 
de lastro para a emissão da Decore 

ficará sob a responsabilidade do pro-
fissional da contabilidade que a emi-
tiu, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para 
fins de fiscalização por parte do Con-
selho Regional de Contabilidade;

g. a Decore e as cópias dos res-
pectivos documentos ficarão arqui-
vadas no banco de dados do Siste-
ma CFC/CRCs para fiscalização do 
CRCMG e para acesso pela Receita 
Federal do Brasil;

h. a responsabilidade pela emissão e 
assinatura é exclusiva do profissional 
da contabiliade mediante certificação 
digital e-CPF modelo A1 ou A3;

i. a Decore terá o prazo de valida-
de de 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão.

Quando julgar necessário, o 
CRCMG poderá bloquear, de for-
ma justificada e cautelar, o acesso 
ao sistema de emissão de Decore, 
até que o profissional da contabi-
lidade preste os devidos esclare-
cimentos e solicite o desbloqueio 
por escrito.

A emissão da Decore sem a funda-
mentação legal, com valores diver-
gentes ou sem a utilização do sis-
tema do CFC implica ao profissional 
da contabilidade a responsabilida-
de no âmbito administrativo, cível 
e penal. No âmbito administrativo 
que está sob a tutela do Sistema 
CFC/CRCs, as punições podem ser 
de natureza ética e disciplinar, po-
dendo chegar à suspensão do exer-
cício profissional. 
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O P I N I Ã O

Elaborado pelos membros do Grupo de Estudos Técnicos de Ensino do CRCMG

A proposta da Educação Superior 
Brasileira está pautada na tríade en-
sino, pesquisa e extensão. A exten-
são integra a matriz curricular dos 
cursos para promover a interação 
entre as Instituições de Ensino Su-
perior (IES) e setores da sociedade, 
em um processo interdisciplinar, po-
lítico educacional, cultural, científico 
e tecnológico. 

Com a publicação da Resolução 
MEC n.º 07/2018, a extensão pas-
sou a ser obrigatória para os cursos 
superiores. Assim, até 19/12/2022, 
os cursos terão que incluir o míni-
mo de 10% da carga horária em seu 
Projeto Político Pedagógico (PPC). 
Uma instigante oportunidade para 
este momento em que estão sendo 
propostas alterações das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, discutidas 
por profissionais e acadêmicos, com 
a condução do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Ressalta-se 
que a obrigatoriedade de cumpri-
mento dessas horas será do aluno. 

As atividades de Extensão con-
sistem na disseminação do co-
nhecimento para além da sala de 
aula, mediante a participação de 

acadêmicos, professores e outros 
integrantes da sociedade. A ideia 
é levar o conhecimento adquirido 
para o “extramuro”, promovendo a 
interação entre a universidade e ou-
tros setores da sociedade. Como 
exemplos, podemos citar a oferta 
de “consultoria” de Imposto de Ren-
da de Pessoa Física (IRPF) e cursos 
de finanças pessoais para a comu-
nidade. Nesse sentido, várias são as 
possibilidades de associar o ensino 
com a extensão.

É importante ressaltar que, para o 
cumprimento das horas mínimas, 
será necessário que professores, 
coordenadores e gestores das IES 
trabalhem de forma integrada e pla-
nejada. A extensão pode ser oferta-
da de forma integrada às disciplinas 
ou por meio de projetos. As ativida-
des de extensão proporcionam uma 
intervenção na sociedade, vinculada 
ao processo de formação do profis-
sional. Uma visão mais madura do 
processo extensionista permite que 
a sua realização ocorra em parceria 
com associações de classe, cujo 
objetivo consiste na conciliação de 
propostas que beneficiem a educa-
ção continuada de profissionais e 

A PRESENÇA NORMATIVA DAS 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO NOS 
CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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que favoreçam a integração acadê-
mica e profissional.

Neste aspecto, o Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC), associado ao CRC Jovem, 
favorece uma integração oportu-
na para a integração das IES com 
a Rede Nacional de Cidadania Fis-
cal – Observatórios Sociais, aproxi-
mando o estudante do Estado e da 
sociedade organizada, por meio da 

busca da transparência pública, da 
promoção do bem-estar social e do 
desenvolvimento da democracia.

Um subprograma, como o da Edu-
cação financeira, poderia fomentar a 
reflexão sobre a Economia Circular, 
bem como apoiar a sociedade por 
meio da constituição de Ligas de 
Investimentos. O estudo das opor-
tunidades de aplicação dos recur-
sos poderia ser um ensejo tanto 

para as incubadoras tecnológicas 
quanto para o desenvolvimento de 
interessados no mercado de ações. 
Por outro lado, o alinhamento das 
práticas aos Fundos Municipais, do 
Subprograma do PVCC, favorece 
a interação com as organizações 
tanto para a busca de incentivos 
fiscais quanto para o desenvolvi-
mento de projetos que possam ser 
executados no âmbito paraestatal, 
com vistas ao desenvolvimento da 
capacidade de articulação social do 
estudante, que poderá instigar sua 
busca para atuar em Conselhos Fis-
cais das organizações proponentes 
dos projetos. 

Quanto ao subprograma de Ações 
de Voluntariado, sua proposição 
instiga a materialização do Pro-
grama de Identidade Profissional, 
tornando possível o intercâmbio 
fomentado pela parceria entre IES, 
estimulando a mobilidade interinsti-
tucional de estudantes e docentes. 
Assim, difícil seria a tentativa de de-
fender uma formação superior sem 
a abordagem da tríade ensino, pes-
quisa e extensão. 

Neste momento, nos vemos em 
processo favorável para revisitar 
nossas percepções fundamentais 
e, diante da mudança de mindset, 
conseguir estruturar atividades de 
extensão que garantam, por exem-
plo, a presença do estudante na 
Sala Mineira do Empreendedor, 
como parte do processo formativo. 
Uma possibilidade real de articula-
ção entre academia, profissionais, 
Estado e sociedade para a promo-
ção de uma geração de profissio-
nais capazes de lidar com os desa-
fios do nosso tempo. 
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E M  D I A  C O M  O  C R C M G

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA REGULARIZAÇÃO 
DE DÉBITOS NO CRCMG
Os profissionais da contabilidade e organizações, para prestarem serviços con-
tábeis, devem estar registrados no Conselho e em dia com suas atribuições, 
inclusive com o pagamento da anuidade, que vence no dia 31/3 de cada ano.

Conforme o artigo 13 da Resolução CFC n.º 1.546/2018, o profissional da 
contabilidade ou a organização contábil que estiver com débito em aberto 
pode negociá-lo com redução sobre multa e juros, da seguinte forma:

OPÇÃO DE PAGAMENTO REDUÇÃO SOBRE MULTA E JUROS

à vista 60%

de 2 a 12 parcelas 40%

de 13 a 24 parcelas 30%

de 25 a 36 parcelas 20%

O parcelamento aplica-se aos débitos administrativos que estejam inscritos 
em dívida ativa, bem como aos que estejam em fase de execução fiscal já 
ajuizada ou protestados.

O profissional da contabilidade e organização contábil que estiverem com débi-
tos administrativos em aberto devem entrar em contato com a Gerência de Ca-
dastro e Cobrança do CRCMG, através do e-mail atendimento@crcmg.org.br 
ou dos telefones (31) 3269- 8400 ou 0800 0318155 (opção 2), para negociar e 

quitar seu débito e, assim, evitar a ins-
crição em dívida ativa e, consequen-
temente, o processo para execução 
fiscal ou o protesto no cartório.

ENVIO DE GUIA DE PARCELA-
MENTOS

O CRCMG realiza o envio das guias 
de parcelamentos para o e-mail ca-
dastrado, sempre com vencimento 
para o último dia útil de cada mês.

As guias também estão dispo-
níveis para reimpressão através 
do acesso ao portal CRCMG, 
www.crcmg.org.br , em “Serviços 
Online”, digitando o número do seu 
registro e a senha.

Aqueles que ainda não possuem a 
senha de acesso devem clicar na 
opção “Esqueceu sua senha?”, na 
área “Serviços Online”, preencher os 
dados solicitados e clicar 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, acesse o portal 
do CRCMG, www.crcmg.org.br, nos 
menus “Profissionais” ou “Organiza-
ções contábeis”, submenus “Anuida-
de”, 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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Desde maio de 2022, o CRCMG, por meio de termo de 
parceria, tem fornecido, de forma gratuita, certificado di-
gital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
-Brasil) – certificado digital padrão A1, aos profissionais da 
contabilidade e às organizações contábeis que possuem 
registro ativo e em situação regular no CRCMG e aos cola-
boradores do Conselho.

Até o momento, duas empresas se credenciaram para emitir 
o certificado: a Certificaminas e a Soluti.

C E R T I F I C A D O  D I G I T A L

CRCMG FORNECE 
CERTIFICADO DIGITAL 
GRATUITO ATRAVÉS 
DE PARCERIAS

Para saber mais sobre a emissão do certificado juntamente a 
cada uma das empresas credenciadas, clique aqui.

CHAMAMENTO PÚBLICO

Essa ação, que era um anseio da classe contábil, foi possí-
vel devido à abertura do Chamamento Público n.º 3/2022, 
que tem por objeto o credenciamento de empresas para 
emissão não onerosa de certificados digitais da ICP-Brasil, 
oferecendo, aos profissionais da contabilidade e às orga-
nizações contábeis que possuem registro ativo e em situa-
ção regular no CRCMG e aos colaboradores do Conselho, 
o certificado digital A1.

O chamamento ficará aberto até o dia 10 de janeiro de 2023, 
permitindo, assim, que outras empresas interessadas par-
ticipem e enviem a documentação conforme os termos do 
edital que está disponível no portal do CRCMG, menu “Ins-
titucional”, submenu “Gestão Pública”, opção “Licitações e 
chamamentos públicos”: https://crcmg.org.br/institucional/
gestao-publica/licitacoes-e-chamamentos. 
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C R C M G  S O C I A L

Durante o Seminário de Desenvolvimento e Capacita-
ção Profissional realizado pelo CRCMG, nas cidades de 
Uberlândia e Montes Claros, foi promovida uma ação 
solidária para arrecadar alimentos.  

A entrega das doações arrecadadas durante o Seminá-
rio do Triângulo Mineiro ocorreu no dia 8 de junho, sen-
do que a instituição escolhida foi o Hospital do Câncer 
(Grupo Luta pela Vida) da cidade. Os conselheiros do 
CRCMG Ananeli Ramos da Silva e Diógenes de Sou-
sa Ferreira realizaram a entrega de 25 litros de água de 
coco e 15 embalagens de leite em pó.

CRCMG REALIZA ENTREGA DE 
DOAÇÕES EM AÇÃO SOLIDÁRIA

Já no dia 22 de junho, foram entregues as doações re-
colhidas no Seminário do Norte de Minas, em Montes 
Claros. A instituição escolhida foi a Fundação Clarice 
Albuquerque, conhecida como Escola Vovó Clarice, em 
Montes Claros. Os conselheiros do CRCMG Edenilson 
Durães de Oliveira e Sandro Lobo Araújo realizaram a 
entrega de 51 litros de água de coco e oito embalagens 
de leite em pó.

As instituições agradeceram a todos os envolvidos e 
salientaram que as doações serão de grande ajuda aos 
pacientes. 
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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 e 14 de julho de 2022. As informações posteriores a essa data podem ser conferidas no portal do 
Conselho, na página inicial, em “Últimas notícias”.

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICAS 

SERÃO PADRONIZADAS

RECEITA FEDERAL LANÇA PLATAFORMA DE 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DIGITAL

TESOURO NACIONAL 
PUBLICA BALANÇO 

DO SETOR PÚBLICO 
NACIONAL DE 2021

CONHEÇA A 
ATUALIZAÇÃO DA 
NORMA PARA PMES 
REALIZADA PELA 
FUNDAÇÃO IFRS

A Receita Federal do Brasil (RFB) anunciou, no dia 30 
de junho, o lançamento da Plataforma de Administra-
ção Tributária Digital. De acordo com o órgão, o ato 
aconteceu durante a assinatura de um convênio, com 
o Distrito Federal (DF) e os municípios brasileiros, volta-
do para o estabelecimento de um padrão nacional da 
Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e). Leia mais 

O Tesouro Nacional divulgou, no dia 29 
de junho, o Balanço do Setor Público 
Nacional (BSPN) de 2021, publicação 
que traz a consolidação das contas 
relativas a 2021 da União, dos 26 Es-
tados, do Distrito Federal e de 5.261 
municípios (96% do total) recebidas 
por meio do Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Siconfi) até 24 de maio de 
2022. Leia mais 

A edição de junho de 2022 do 
“IFRS for SMEs Accounting Standard 
Update” traz detalhes da atualização 
da esperada publicação da Minuta de 
Exposição (ED, na sigla em inglês) da 
terceira edição da norma International 
Financial Reporting Standards (IFRS) 
para Pequenas e Médias empresas 
(PMEs). Leia mais 

A Secretaria Especial da Receita Fe-
deral do Brasil (RFB) lançou, no dia 30 
de junho, em Brasília, a Plataforma de 
Administração Tributária Digital, du-
rante assinatura de um convênio com 
o Distrito Federal e os municípios bra-
sileiros para instituir o padrão nacional 

da Nota Fiscal de Serviço eletrônica 
(NFS-e). O convênio é o instrumento 
necessário para o funcionamento da 
plataforma, que oferece produtos tec-
nológicos de administração tributária, 
beneficiando municípios e empresas. 
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!

C RC M G  I N F O R M A

SISTEMA COMPARTILHA JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL PARA ADESÃO 
AO PRONAMPE

LEI QUE ANULA AS 
MULTAS DA GFIP É 
PUBLICADA NO DOU

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO CPC 
ABORDARÁ TEMAS RELEVANTES AO FUTURO DA 
ATUAÇÃO CONTÁBIL

NOVA PORTARIA ALTERA O 
PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS 
EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO

Os interessados em aderir ao Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Por-
te (Pronampe) já podem compartilhar seus dados de fa-
turamento com as instituições financeiras já integradas 
ao sistema Compartilha, da Receita Federal. Leia mais 

O Seminário Internacional do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
a ser realizado nos dias 14 e 15 de 
setembro deste ano, discutirá temas 
relevantes ao futuro da atuação contá-
bil.  Entre os assuntos a serem trata-
dos, está a operação do mercado de 
carbono e outras questões climáticas; 
a ação do International Sustainability 
Standards Board (ISSB) e reflexões 
sobre a contabilização de criptoativos, 
entre outros temas. Leia mais 

A lei que anistia infrações e anu-
la multas por atraso na entrega da 
Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência Social 
(GFIP) foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União (DOU) do 
dia 8 de julho. Leia mais 

No dia 7 de julho, foi publicada, no Diário Oficial da União 
(DOU), a Portaria SEMPI/MCTI n.º 6.083, de 4 de julho 
de 2022, expedida pela Secretaria de Empreendedoris-
mo e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI). Leia mais 
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