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Presidente do CRCPR,
Lucelia Lecheta

As manifestações democráticas de junho do ano passado – excluindo a irracionalidade em que o movimento degenerou – continuam com razão: para
entrar em novo estágio de desenvolvimento, o Brasil precisa investir muito
mais em ciência, tecnologia, educação, saúde, transporte público, rodovias,
ferrovias, aeroportos; mas antes, precisa fazer reformas profundas nas instituições, transformando-as em instrumentos capazes de apresentar perspectivas às novas gerações.
Nascido dos processos históricos de organização da classe contábil, o CRCPR
não pode eximir-se da sua missão original de registrar, fiscalizar e oferecer
suporte à valorização da profissão, mas ao mesmo tempo também não pode
esquecer que está inserido nesse meio sociocultural e ambiental; possui um
papel fundamental e muita responsabilidade: todas as riquezas geradas pelas atividades econômicas passam pela contabilidade. Além das informações
financeiras e patrimoniais das empresas, incluem-se aí as de todos os entes
públicos.
A chance de êxito de uma empresa está intrinsecamente vinculada à qualidade das informações contábeis e à leitura que se faz delas; idem a transparência e a coerência das contas públicas.
Iniciativa especialmente voltada às novas gerações foi o Projeto Primeiros
Passos, que se concentrou no público estudantil matriculado nos mais de 70
cursos de Ciências Contábeis, em funcionamento no Paraná, e nos profissionais em início de carreira.

A finalidade foi chamar a atenção dos jovens para as potencialidades de
uma profissão considerada uma das mais importantes nos países desenvolvidos: ela pode ajudar a enxergar com clareza o resultado social do conjunto
das atividades. Essa imprescindibilidade da contabilidade foi destacada nas
ações do Ano da Contabilidade – 2013.
A espinha dorsal do Primeiros Passos, no entanto, é a mesma recomendada
ao Brasil nesse momento crucial: amplo investimento em formação. Só o conhecimento pode abrir horizontes cada vez mais amplos e oferecer respostas
aos nossos desafios.
Como revela a gestão de Educação Continuada, a classe contábil está atenta
à necessidade da atualização. A 16ª Convenção Estadual dos Contabilistas do
Paraná, o 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, o V Encontro Paranaense
da Mulher Contabilista – para citar três grandes eventos – tiveram público
recorde. O Programa +Saber Contábil do CRCPR, por sua vez, promoveu dezenas de cursos, seminários e palestras, alcançando milhares de profissionais
em todo o estado.
Fechamos o ano esperando ter correspondido às expectativas da classe
contábil, nos atrevendo a interpretar como sinal positivo o índice de 81,97%
de votos dados ao grupo de novos conselheiros que apoiamos, na última
eleição para renovação do plenário do CRC, e as taxas das pesquisas de satisfação: os principais indicadores registram aprovação de mais de 70% dos
respondentes.
Todos os projetos, enfim, que o CRCPR apresenta nesse balanço estão focados no esforço de melhorar continuamente os serviços contábeis prestados
à sociedade.
Lucelia Lecheta, presidente do CRCPR.

Introdução
Em sete capítulos, o Balanço Socioambiental 2013 traz os dados das atividades do CRCPR no ano, permitindo leitura do comprometimento da entidade
com a sua missão, como se lê nas primeiras páginas, de “registrar, fiscalizar a
qualidade dos serviços contábeis e promover o desenvolvimento dos profissionais da contabilidade, por meio das mais avançadas práticas de gestão,
garantindo a obediência aos princípios fundamentais da contabilidade e das
normas brasileiras de contabilidade” e a visão de “buscar reconhecimento da
classe contábil e da sociedade por suas ações e projetos voltados à melhoria
contínua dos serviços contábeis”.

Entre as principais iniciativas, foram destaque os Primeiros Passos com o
CRCPR, projeto que promoveu a integração do Conselho com o segmento estudantil, em todo o estado, e apoiou profissionais em início de carreira. Ponto
alto também foi a 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do
Paraná, em Foz do Iguaçu.
Não houve mudanças significativas na Gestão de Pessoal em relação a 2012 o número de funcionários chegou a diminuir de 61 para 60, mas foi mantida a
qualidade dos serviços. Os dados da Gestão de Registro mostram a tendência
de aumento do número de contadores e de mulheres entre os profissionais
em exercício. A Gestão de Fiscalização fechou o ano com 88.112 diligências e
ampliação da Fiscalização Eletrônica - Fisc-e – realizada em nove delegacias.
Já os programas de Educação Continuada – cursos, palestras, seminários -,
presenciais e à distância, treinaram quase 12 mil pessoas no ano. A Gestão
da Responsabilidade Socioambiental apresenta realizações que ressaltam o
envolvimento crescente da classe contábil com a sociedade.

Encerrando, além de fartos indicadores contábeis, financeiros, patrimoniais e
de recursos humanos, o Balanço Socioambiental em Dados publica pesquisas que falam da satisfação dos funcionários e profissionais da contabilidade
em relação ao CRCPR.

Gestão Institucional
Instalado em 1946, pelo Decreto-Lei nº 9.295, no contexto do
processo de regulamentação da profissão contábil no país, o
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná é uma autarquia corporativa, vinculada à administração pública federal.
Além da sede, em Curitiba, na Rua XV de Novembro, 2.987, o
CRCPR possui escritórios, macrodelegacias e delegacias nas
principais cidades do estado.
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tecidos, entre outras orientações. O objetivo principal é alertar sobre problemas de saúde, conscientizar e prevenir.

Campanha de Doação de Sangue
Para comemorar o Dia do Contabilista - 25 de abril - o CRCPR coordenou
iniciativa de incentivo à doação de sangue – ação ainda cercada de preconceitos que afeta as emergências e procedimentos cirúrgicos nos hospitais.
A campanha se estendeu ao longo de todo o mês de abril, dirigindo-se a
toda a população e especialmente aos profissionais da contabilidade. Entre
as providências, foi divulgada a relação de hemocentros em funcionamento
no Paraná.

Campanha divulgada nos canais de comunicação do CRCPR incentivou a doação de sangue junto
à classe contábil.

Na sede do CRCPR, evento contou com exames gratuitos e uma série de atividades voltadas à
orientação sobre uma vida saudável e a manutenção da saúde.

Gestão da Responsabilidade
Gestão
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Visão

Diretrizes

Buscar reconhecimento da classe contábil e da sociedade por suas ações e
projetos voltados à melhoria contínua dos serviços contábeis.

• Projetar e intensiﬁcar a imagem da instituição e dos proﬁssionais da contabilidade perante a sociedade
• Difundir a relevância da proﬁssão contábil
• Melhoria contínua da qualidade de serviços
• Promover a educação proﬁssional continuada
• Atuar como agente protetor da sociedade

Missão
Registrar, ﬁscalizar a qualidade dos serviços contábeis e promover o desenvolvimento proﬁssional dos proﬁssionais da contabilidade, por meio das
mais avançadas práticas de gestão, garantindo a obediência aos princípios
fundamentais da contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade.

Valores
•
•
•
•

Excelência da prestação de serviços
Transparência
Ética
Responsabilidade Social
Conselheiros integrantes do Conselho Diretor 2012-2013.

Composição do plenário
Formado por 54 conselheiros, com o papel de analisar e julgar processos
éticos e disciplinares, representar e participar das decisões de gestão, o
plenário do CRCPR é escolhido diretamente pela classe contábil em eleições
realizadas a cada dois anos.
O plenário foi renovado em dois terços em novembro de 2013. A chapa
única inscrita, composta por nomes de proﬁssionais das principais regiões
do estado, recebeu o expressivo índice de 81,97% dos votos válidos.

Conselheiros integrantes do Conselho Diretor 2014-2015.
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Campanha do Agasalho
Organograma

Dia Internacional da Mulher

Com o slogan
“Abra oCFC/CRCs
seu coração,
um agasalho”
Campanha
do AgasaInspirada
no sistema
e nadoe
moderna
gestão, apública,
a estrutura
hierárquica
do CRCPR
busca
a funcionalidade
e a eficiência.
Com uma
mistura
de muita
música, paródias
e humor, o paranavaiense
lho 2013 foi realizada nas principais cidades do estado.
Fabiano Brum animou a noite de comemoração ao Dia Internacional da
Além da sede do CRCPR, em Curitiba, foram instalados pontos de coleta nas
cidades onde o CRCPR mantém escritório: Cascavel, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa,
Toledo e Umuarama. Uma iniciativa do Sindicato dos Contabilistas de União
da Vitória, o Sindicounião, arrecadou agasalhos na cidade e os destinou à
Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente
(Apadefic) de Porto União.
O Instituto Amiga dos Sonhos, de Curitiba, e a Casa da Sopa Dr. Leopoldino,
de Umuarama, estão entre as entidades beneficiadas pela campanha.

Em Curitiba, representantes do Instituto
Amiga dos Sonhos, mantido por um
escritório de advocacia da capital, receberam, além de 160 roupas de inverno,
545 quilos de alimentos não perecíveis,
como arroz, feijão e açúcar, arrecadados
no curso sobre SPED no início de julho.

Mulher na sede do CRCPR em Curitiba, dia 7 de março.
Ele cantou e tocou melodias conhecidas do grande público, como “Esse cara
sou eu”, de Roberto Carlos, para fazer alusão à dinâmica de vida da mulher
moderna na palestra “Mulher empreendedora – sensibilidade, competência e superação”. Explorando o repertório musical de artistas nacionais e
estrangeiros, Brum destacou temas como empreendedorismo, liderança e
trabalho em equipe. Mais de 200 pessoas, a maioria mulheres, prestigiaram
o evento.
Ao lembrar da história da menina Malala, que sofreu um atentado no
Paquistão por ousar defender o direito das mulheres à educação naquele
país, Lucelia Lecheta afirmou que embora as mulheres conquistem cada vez
mais espaço e respeito - na sociedade, no meio político, nas organizações e
no seio familiar, ainda há lutas tortuosas a serem enfrentadas, como o cerceamento à liberdade de expressão.

Umuarama: o presidente da Casa da Sopa
Dr. Leopoldino, Lair Carboneira, com
Sidnéia Leme, estagiária do CRCPR.
Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher na sede do CRCPR, em Curitiba.
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Entidades de relacionamento
O CRCPR busca, o tempo todo, ampla parceria com entidades da classe, empresariais e públicas, para desenvolver atividades em conjunto e defender
causas comuns. Entre os principais parceiros estão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conselho Federal de Contabilidade – CFC
Conselhos regionais de contabilidade - CRCs
Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC
Federação dos Contabilistas do Paraná – Fecopar
Sindicatos de contabilistas do Paraná
Tribunal de Contas do Paraná - TCEPR
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoria, Perícias, Informações e Pesquisas do PR – SESCAP-PR
Federação das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoria, Perícias, Informações e Pesquisas - Fenacon
Associação Comercial do Paraná - ACP
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP-PR
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná - Faciap
Federação do Comércio do Paraná – Fecomércio
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae-PR
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná
Receita Federal do Brasil - RFB
Prefeituras do Estado do Paraná
Academia de Ciências Contábeis do Paraná - ACCPR
Instituto Paranaense da Mulher Contabilista – IPMCont

2013, o Ano da Contabilidade no Brasil Ações no Paraná

Campanha teve destaque
nos diversos canais de
comunicação do CRCPR.

Lançada oficialmente pelo Conselho Federal de Contabilidade em sessão
solene do Congresso Nacional, em 18 de março de 2013, a campanha “2013,
Ano da Contabilidade no Brasil” foi apresentada pela primeira vez no Paraná
dia 23 de abril, ao Poder Legislativo de Curitiba. Ao longo do ano, foi apresentada também na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), nas câmaras
de vereadores de Maringá e Campo Mourão e em universidades.
O CRCPR divulgou o Ano da Contabilidade por meio de todos os seus canais
de comunicação: Folha do CRCPR, Revista do CRCPR, site institucional, páginas do Facebook e Twitter, e ainda via e-mail. A campanha teve destaque
ainda na 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná, em
Foz do Iguaçu, e demais eventos.
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Curitiba
“A contabilidade é um instrumento essencial de gestão a todo e qualquer
negócio, é a bússola dos empresários de sucesso, capaz de apontar o caminho certo para os empreendedores”, disse na tribuna do parlamento da
capital, a presidente Lucelia Lecheta. O discurso, dia 23 de abril, foi proposto
à câmara pelo vereador Hélio Wirbiski.

Lucelia Lecheta discursa no plenário da Assembleia Legislativa do
Paraná.

Maringá

Expedito B. Martins (Fecopar), vereador Hélio Wirbiski, Lucelia Lecheta e Mauro
Kalinke (Sescap-PR), na Câmara Municipal de Curitiba.

Na Câmara Municipal, dia 5 de setembro, Lucelia frisou que a contabilidade
é uma das cinco profissões com maior demanda no mercado de trabalho
brasileiro, a única que possui soluções eficientes para o crescimento das
empresas e pela qual trafega toda a economia nacional. Em contrapartida,
disse, ainda é preocupante o número de empresas que vão à falência precocemente, resultado da falta de planejamento e porque muitos empresários
desconhecem a contabilidade como ferramenta de gestão. A apresentação
foi proposta pelo vereador Humberto Henrique.

Assembleia Legislativa
“Nós, profissionais contábeis, 31 mil no Paraná e quase meio milhão no
Brasil, vivenciamos uma verdadeira revolução em nossa profissão. A ciência
contábil se molda aos parâmetros internacionais e nossas empresas passam
a ser ‘entendidas’ em todo o mundo. Se o que queremos é um país integrado
ao mundo globalizado, estamos prontos. Se o que precisamos são faróis que
guiem os empreendedores, desviando dos perigos que afligem quem se
dispõe a investir em empresas, gerar empregos, pagar impostos e fazer um
país melhor, cá estamos preparados para mostrar o caminho” – exclamou
Lucelia na tarde de 27 de maio, em pronunciamento na ALEP, proposto pelo
deputado Douglas Fabrício.

Vereador Humberto Henrique, Lucelia Lecheta e Orlando Chiqueto
Rodrigues, presidente do Sincontábil.

Gestão Institucional
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Campo Mourão

Universidades

O Ano da Contabilidade foi apresentado na Câmara Municipal de Campo
Mourão em 19 de novembro. O CRCPR recebeu uma homenagem pelos
seus 67 anos de fundação, comemorados em maio. O sindicato dos contabilistas da cidade, o Sinconcam, e a Universidade Estadual do Paraná
(Unespar/Fecilcam) também foram agraciados. Quem propôs as homenagens foi o vereador Pedrinho Nespolo, presidente da casa. A presidente
Lucelia e o vice-presidente administrativo, Marcos Rigoni de Mello, representaram o Conselho.

Conselheiros do CRCPR levaram a campanha e suas propostas até os centros universitários. Sérgio Roberto Bebber esteve na II Semana Acadêmica
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Instituto Federal do
Paraná (IFPR), Campus Palmas, dia 24 de outubro, onde apresentou o Ano
da Contabilidade a dezenas de estudantes.
No dia 4 de setembro, ele já fizera o mesmo em Chopinzinho, durante o
Ciclo de Estudos Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro).
Em evento similar da Unicentro em Guarapuava, Campus Santa Cruz, dia 2
de agosto, o então vice-presidente de Registro, João Gelásio Weber, ministrou palestra sobre a campanha.

Conselheiros Sérgio Bebber e Gelásio Weber
apresentam o Ano da Contabilidade a
estudantes de Ciências Contábeis.
Lucelia Lecheta discursa sobre o Ano da Contabilidade na
Câmara Municipal de Campo Mourão.

Carta aos estudantes
Caro estudante,

“Em breve, nossa profissão terá o seu real
valor reconhecido pelas empresas e pela
sociedade. (...) No entanto, esse processo
depende fundamentalmente dos agentes
da contabilidade. E, como tenho insistido em
palestras do Programa Primeiros Passos com
o CRCPR, essa postura começa já nos bancos
escolares” – dizia um trecho da carta de apresentação do Ano da Contabilidade dirigida
aos estudantes de Contábeis, assinada pela
presidente Lucelia.
16 Gestão Institucional

Talvez

você

tenha

ouvido

falar

da

campanha

“2013

–

Ano

da

Contabilidade no Brasil”. É uma iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade junto
com os CRC’s, com apoio de inúmeras outras entidades, com a finalidade de
sublinhar a importância econômica e social da atividade contábil para o nosso país.
A contabilidade vem passando por mudanças marcantes, acentuadas, nos
últimos anos, com a convergência das normas brasileiras de contabilidade ao padrão
internacional. Acreditamos que em breve nossa profissão terá o seu real valor
reconhecido pelas empresas e pela sociedade, a exemplo do que já acontece nos
Estados Unidos, onde pesquisa publicada recentemente pela revista Forbes coloca-a
entre as três profissões mais concorridas e melhor remuneradas do mercado
americano.
É

importante

destacar,

no

entanto,

que

esse

processo

depende

fundamentalmente dos agentes da contabilidade. E, como tenho insistido em
palestras de apresentação do Programa Primeiros Passos com o CRCPR, essa
postura começa já nos bancos escolares.
Você faz parte dessa história!
Abrace essa causa!
Mais informações:
http://www.cfc.org.br/sisweb/util/ano_contabil_manual.pdf
http://www.cfc.org.br/sisweb/util/kit_press.zip

16ª Convenção: recorde de público e marco
histórico
Se o Paraná tivesse de eleger a sua própria capital da contabilidade em
2013, não haveria dúvidas de que a escolhida seria Foz do Iguaçu. De 15 a 17
de maio, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, a cidade sediou a
16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná, o maior e mais
prestigiado evento contábil do Estado.
Sob o lema “A contabilidade a serviço do sucesso empresarial”, a convenção
teve apresentações de gente renomada, como o economista Maílson da
Nóbrega, na palestra de abertura, e o repórter Caco Barcellos, no encerramento. Mais de mil pessoas estavam presentes.

Márcio Assumpção, Fórum do Contador
Público.

Gilberto Amaral, IBPT.

Caco Barcellos, jornalista.

Dorgival Lima Pereira, FIEP.

Nelson Zafra, Contabilista Emérito.

Público no auditório Cataratas.

Steven Dubner, Fórum dos Estudantes.

Fórum do Contador Público.

Maílson da Nóbrega, economista.

Fórum da Mulher Contabilista.

Gestão Institucional
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“

A Convenção de Foz representa um marco histórico para o
CRCPR. Nunca antes este evento reuniu tantas pessoas e foi
tão prestigiado. Temos a feliz sensação de missão cumprida.
São muitos elogios que nos enchem de orgulho e nos
animam a fazer a próxima ainda melhor.

Lucelia Lecheta, presidente do CRCPR.

”

Grandes atrações
Um mar de gente lotou o auditório Cataratas para acompanhar a palestra
magna “A conjuntura nacional e as perspectivas da economia”, com o exministra da Fazenda, Maílson da Nóbrega.
O mesmo aconteceu quando o premiado repórter de televisão Caco
Barcellos subiu ao palco para apresentar a palestra de encerramento, “Como
gerir equipes de sucesso”.

Trabalhos
Reunião premiados
da Comissão

de Estudos para
Educação e Desenvolvimento Profissional
• 1º colocado: “A importância e a aplicabilidade da contabilidade gerencial
e tomada
VI Fórum
Paranaense
dos Coordenadores
na
de decisão
nas indústrias moveleiras
de Ampére/PR”, de Andrée
Luiz
Comunelo, que levou
o prêmio Professor
Orivaldo João Busarello e mais
Professores
de Ciências
Contábeis
R$ 1500.
Com o objetivo de aprimorar as diretrizes curriculares das instituições
•de
2ºensino
colocado:
evoluçãoodo
disclosure
no Brasil”
, de Emerson
Nogueira
que“Aoferecem
curso
de Ciências
Contábeis,
o CRCPR
realizou
Sales,
recebeu
R$os
1 mil.
quatroque
reuniões
com
coordenadores de cursos – três na sede do CRCPR
e uma em Foz do Iguaçu, por ocasião da 16ª Convenção dos Profissionais da
•Contabilidade
3º colocado: “Contribuições
acadêmicas
e proﬁssionais
da Revista do dos
do Paraná, no Fórum
dos Professores
e Coordenadores
CRC-PR:
uma
análise
bibliométrica do período 2008-2012”, de Luciano
cursos de
Ciências
Contábeis.
Gomes dos Reis, premiado com R$ 500.
Já o encontro anual de coordenadores foi dia 26 de outubro de 2013, no
A
16ª Convenção
foi realizada
pelo CRCPR, organizada
pelo Sindicatoe dos
CRCPR
com a participação
de aproximadamente
50 coordenadores
proContabilistas
de
Foz
do
Iguaçu
e
a
Academia
de
Ciências
Contábeis do
fessores.
Paraná, com apoio do CFC, SESCAP-PR, Fenacon, Fecopar, IPMCont, CNPL,
Itaipu Binacional, Convention Bureau de Foz do Iguaçu, sindicatos e associações de contabilistas do Paraná.
Nilva Pasetto e Luciano dos Reis / 3º lugar
na apresentação de trabalhos.

A executiva de marketing Angela Hirata dividiu com a plateia suas experiências à frente da equipe que reposicionou no mercado as sandálias
Havaianas, transformando um produto simples em sucesso mundial.
Steven Dubner marcou o Fórum dos Estudantes com a palestra “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”, considerada uma das melhores do
Brasil. Os fóruns do Contador Público, dos Empresários Contábeis, da Mulher
Contabilista, dos Professores e Coordenadores, da Responsabilidade Social e
do Terceiro Setor, dos Auditores e Peritos, cada qual comandado por experts
nos respectivos assuntos, também registraram a presença maciça de seus
públicos-alvo.
Nelson Zafra, atual vice-presidente de Registro do CFC, foi escolhido pelos
participantes o Contabilista Emérito do Paraná.
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Emerson Sales (à dir.) / 2º lugar na
apresentação de trabalhos.
Fórum dos Professores e Coordenadores de cursos de Ciências Contábeis, na 16ª
Moacir Baggio e André Comunelo / 1º lugar
Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná.
na apresentação de trabalhos.

A nova geração em evidência – Primeiros
Passos com o CRCPR
O ano de 2013 consolidou a segunda fase do projeto Primeiros Passos com
o CRCPR. O foco das atenções – em 2012 dirigido aos estudantes de Ciências
Contábeis - voltou-se desta vez à nova geração de empresários da contabilidade.
Para abastecer este nicho com informações como a dinâmica do Sistema
CFC/CRCs, serviços no site do CRCPR, dia-a-dia do escritório, ﬁscalização,
ética, educação continuada e possibilidades de desenvolvimento na carreira, dentre outras, inspetores ﬁscais visitaram inúmeras empresas recém-instaladas.
Os encontros, sem qualquer conotação ﬁscalizatória, foram especialmente
oportunos para conhecer as expectativas e os planos de quem começa a
trilhar seu caminho como empreendedor contábil.

Valorização
Para a contadora Nádia Pires do
Nascimento Navarro, de Curitiba, o
contabilista não pode mais ser visto
como um ‘guarda-livros’, um ‘mal
necessário’. Aﬁnada com os anseios da
classe contábil por mais valorização,
a jovem argumenta que quanto mais
consciente de suas obrigações estiver
o empresariado, melhor será o trabalho executado pelos proﬁssionais
contábeis.

Mercado
Da capital, Cleuza Wolff e Klaiton
Wolff da Silva, ambos contadores,
apontam a prospecção de novos
clientes como a principal diﬁculdade
do novo empresário contábil. A aposta deles são serviços prestados com
qualidade, a preços justos.
Cleuza Wolff e Klaiton W. da Silva, contadores.

Especialização
Indispensável para resguardar empresário e cliente, o contrato de prestação de serviços contábeis esteve em
pauta na visita feita a Gustavo
Baldanzi, em Curitiba. Assim como
outros contadores que receberam
Gustavo Baldanzi, contador.
o projeto em 2013, ele pretende se
especializar no atendimento a um nicho especíﬁco de mercado.

IFRS

Nádia Pires Navarro, contadora.

Para Sandra Dallacourt e
Alexandre Herculano S. Cleve, o
Primeiros Passos ajudou a esclarecer
mudanças decorrentes da convergência das normas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional,
Sandra Dallacourt, contadora, e Alexandre
como a obrigatoriedade de inclusão
Cleve.
das Notas Explicativas no livro diário, independente do porte da empresa ou
regime tributário adotado.
Gestão Institucional
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Fisco
Os contadores Camilo Gasoli e
Consuelo Aparecida Parizotto, de
Curitiba, enalteceram a ideia da informação dirigida aos novos empreendedores, especialmente sobre a
Camilo Gasoli e Consuelo Parizotto,
responsabilidade pela qual responde
contadores.
o contador perante os órgãos oficiais.
A iniciativa, para eles, contribui para o reconhecimento dos profissionais
contábeis pela sociedade.

Ética
Em Londrina, Rogério Souza Monteiro
e Vanessa Aparecida Cardoso reforçaram a importância da atividade
baseada em credibilidade, qualidade
e ética. Ele participa do Núcleo Jovem
de Contabilidade do sindicato local,
que visa mostrar à sociedade a importância da profissão.

Programa Jovem Contabilista é apresentado
em Curitiba a alunos de Ciências Contábeis das
universidades Federal e Estadual do Paraná,
campus de Paranaguá.

Sede do CRCPR na rota dos estudantes

Rogério Monteiro e Vanessa Cardoso,
contadores.

Programa Jovem Contabilista

Está virando tradição: a visita à sede do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná entra cada vez mais na agenda dos estudantes de contábeis
do Estado. Em 2013, o CRCPR abriu as portas para acadêmicos de inúmeras
instituições, entre elas, a Unipar de Cascavel e Toledo, a Uniesp de Nova
Esperança e a PUC de Londrina. Incentivadas pelos professores, as visitas
são importantes para os jovens começarem a entender o lado institucional
e organizacional da profissão. Na ocasião, assistem a um vídeo do CRCPR e
da história da contabilidade, têm breves palestras sobre o sistema formado
pelo CFC e os CRCs e suas atividades de registro, fiscalização e desenvolvimento profissional, e visitam o Museu da Contabilidade, cujas peças contam
como a atividade contábil era executada em diferentes épocas.

No segundo semestre, o CFC lançou o Programa Jovem Contabilista com o
objetivo de conscientizar e mobilizar o segmento estudantil em torno de
questões decisivas ao desenvolvimento profissional.
A Comissão Paranaense do Jovem Contabilista foi coordenada pelo conselheiro Everaldo Bonsenhor e composta pelo conselheiro João Gelásio Weber
(vice-presidente presidente de Registro 2012-2013; vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina 2014-2015) e pelos estudantes Irineu Ader Lecheta
Junior (UNIFAE), Daniella Novak (UFPR), Bianca Carrion (UP),,
Everaldo Bonsenhor Junior (UNESPAR) e Jeruza Fernandes Moura, funcionária do setor de Desenvolvimento Profissional do CRCPR.
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Estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. À esquerda, alunos da PUC de
Londrina; à direita, acadêmicos da PUC de Toledo.

Comissão Intersindical

Visita da delegacia de Jaguariaíva.

Alunos da Uniesp de Nova Esperança.

Coube à Comissão Intersindical, que congrega dirigentes de todos os sindicatos de contabilistas do Paraná, debater e buscar soluções para questões
fundamentais para a classe, como programas de educação continuada,
cumprimento de obrigações, desburocratização do processo de abertura de
empresas, além de pautas de interesse da sociedade, como orientação aos
contribuintes por ocasião do ajuste anual do IRPF e reivindicação de reforma tributária.

Museu do Contabilista, sede do CRCPR.

Estudantes do Cedup de Mafra (SC).

Em Francisco Beltrão, dia 30 de agosto, dirigentes sindicais se reúnem para discutir temas como a
Resolução CFC no 1445/2013, sobre a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro.

Aluna assina livro de visitas.

Alunas da Uniesp de Nova Esperança.

Em Curitiba, dia 21 de junho, a Comissão Intersindical, presidida por Marcos Rigoni de Mello,
vice-presidente administrativo do CRCPR, reúne-se com a presidente do CRCPR, Lucelia Lecheta,
os presidentes da Fecopar, Divanzir Chiminacio, do Sescap-PR, Mauro Kalinke, diretores da
Fecopar, presidentes e diretores dos 17 sindicatos de contabilistas do Paraná, e convidados,
como o presidente da Força Sindical do Paraná, Nelson Silva de Souza.

Gestão Institucional
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Encontro de delegados e macrodelegados
O CRCPR mantém seis macrodelegacias e 51 delegacias regionais - unidades
responsáveis por identificar e gerir demandas locais da classe contábil. A
descentralização garante comodidade aos profissionais contábeis e agilidade na prestação de serviços.
Em maio, durante a 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade, em
Foz do Iguaçu, aconteceu o Fórum estadual de delegados e macrodelegados do Conselho, com o objetivo de alinhar ações estratégicas e manter
atualizados esses representantes sobre a dinâmica do Sistema CFC/CRCs.
Ao longo do ano, foram realizadas reuniões regionais, como a sediada na
cidade de Mallet dias 14 e 15 de março, sob a coordenação do conselheiro
Mauro Luis Moreschi, vice-presidente de Desenvolvimento Regional Biênio
2012-2013, e Antônio Augusto Godoi de Oliveira, vice-presidente de Controle Interno, no mesmo período, além do macrodelegado para a Região
Central, Aguinaldo Mocelin.
Participaram os delegados de Castro - Jacobus Petrus J. Lamers, Guarapuava
- Sadi Giongo, Jaguariaíva - Fábio Dias, Ponta Grossa - José R. Mudrey,
Prudentópolis - Marcelo Figueiredo, Telêmaco Borba - Manoel J. Paz de
Almeida e União da Vitória - Valdecir R. Cordeiro.

Fórum dos Delegados do CRCPR, na 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do
Paraná.

Mais contabilistas nos tribunais de contas
O CRCPR apoiou as mobilizações em que os brasileiros foram às ruas pedir
mudanças profundas e participou ativamente do processo de escolha de
um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), condenando a indicação meramente política e defendendo a seleção de um
candidato técnico, com formação em Ciências Contábeis e vasta experiência
em contabilidade pública.
O vencedor foi um deputado, embora entre os 40 candidatos houvesse pelo
menos doze com formação específica em contabilidade.
“A questão deve ser debatida e encontrada a alternativa que melhor se ajuste à modernização dos TCEs, órgãos fundamentais à plena eficácia da Lei de
Responsabilidade Fiscal e das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública”,
avaliou a presidente Lucelia Lecheta.

Delegados da Região Central do Paraná reunidos em Mallet.
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CRCPR acompanhou as sabatinas dos candidatos à vaga no TCE-PR e defendeu critérios técnicos
para a seleção do novo conselheiro.

Folha do CRCPR atesta a
visão institucional sobre a
escolha dos conselheiros
dos tribunais de contas.

O atendimento às demandas da imprensa regional e nacional por informação especializada garante visibilidade à classe contábil como um todo,
na medida em que as reportagens veiculadas em jornais, rádios, emissoras
de televisão e internet confiam às fontes ligadas ao CRCPR – contadores e
técnicos em contabilidade - a análise de cenários econômico-financeiros, a
opinião fundamentada em conhecimento de causa, a precisão de dados e
sua interpretação para o público profissional e leigo.

Manifestações marcaram as sabatinas dos
candidatos à vaga no TCE-PR em 2013.

Comunicação com a classe contábil
Informar, esclarecer, conscientizar - três pilares do jornalismo que norteiam
todo o trabalho da assessoria de imprensa do CRCPR na produção de conteúdo para os canais de comunicação que mantém, direcionados prioritariamente aos contabilistas: a Folha do CRCPR, impressa, e seus veículos
online - a Revista do CRCPR, o CRCPR online e o CRCPR Express, e os perfis
do Conselho no Facebook e no Twitter.

A Folha do CRCPR, impressa, e a Revista do CRCPR, online: veículos de comunicação
tradicionais difundem informações institucionais e técnico-científicas à classe contábil
paranaense.

Gestão Institucional
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Revista do CRCPR recebe código ISSN e
ganha ambiente online exclusivo
A página exclusiva da Revista do CRCPR na internet - revista.crcpr.org.br
- foi concebida de acordo com as exigências do Centro Brasileiro do ISSN
(CBISSN), que conferiu à publicação o código ISSN 2318-1761. O Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, ou ISSN, na sigla em
Foz do Iguaçu.
Prudentópolis.
inglês, é atribuído a publicações em diversas mídias. Reconhecido internacionalmente, torna o título da publicação individualizado, único, definitivo e
sua utilização padronizada pela ISO 3297.
Voltada à difusão da produção técnica e científica em Ciências Contábeis, a
Revista do CRCPR tem como público-alvo a comunidade de pesquisadores,
estudantes, professores e a classe contábil paranaense.

Arapongas.

Arapongas.

Araucária.

Assaí.

- Ampliação da solução de armazenamento de dados – Storage, com a finalidade de armazenar as informações com maior segurança e velocidade;
- Criação de um cluster de virtualização através da solução VMWare, garantindo alta disponibilidade dos serviços prestados;
- Upgrade dos sistemas operacionais dos servidores e do software de banco
de
dados para melhorar a performance Colombo.
e propiciar o máximo aproveitamenToledo.
to dos recursos das máquinas no ambiente virtualizado;
- Criação da cartilha “Política de Segurança”, na qual são descritas as normas
de utilização dos serviços e recursos do CRCPR, tais como utilização da rede,
políticas de senhas, utilização de e-mails, acesso à internet e utilização das
impressoras.
Investimento
R$
Hardware e Software
R$ 300.152,16
Desenvolvimento/manutenção
de SistemasFoz do Iguaçu.
R$ 67.662,75
Colombo.

Foz do Iguaçu.

Irati.

Irati.

Londrina.

Site da revista – revista.crcpr.org.br - disponibiliza edição atual e anteriores da
publicação.

Investimentos em tecnologia e informática
Para reforçar a segurança da informação e aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica, o CRCPR adotou as seguintes estratégias:
- Upgrade
Cianorte. de memórias dos servidores; Castro.
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Portal da Transparência

Publicação

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011), e à
Resolução CFC n.º 1.439/2013, o CRCPR criou em 2013 o Portal da Lei da
Transparência - espaço aberto ao recebimento de mensagens por meio do
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). Vinculada à presidência, a Comissão Permanente de Transparência do CRCPR é composta pelo vice-presidente de Administração e Finanças, conselheiro Marcos Sebastião Rigoni de
Mello, e os funcionários Adilson Fernando Castro, Celita Zaidovicz Paltanin,
Cristina Medeiros Dias, Dirceu de Fátima Zonatto, Luiz Cesar Almeida,
Maurício Ostrowski Junior e Wanderlúcio dos Santos Leite.

O CRCPR editou, para distribuição à classe contábil, o livro Práticas Contábeis Aplicadas às PMEs, MEs, EPPs e entidades sem fins lucrativos.
O conteúdo é o resultado da consolidação das principais legislações que
atingem a profissão contábil e dos princípios e normas da contabilidade,
divulgados por meio de resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, com destaque para as resoluções: 750/93 (Princípios de Contabilidade); 1.185/09 (NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis);
1.255/09 (NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas);
1.330/10 (ITG 2000 – Escrituração Contábil); 1.376/11 (NBCTG - Estrutura Conceitual); 1409/12 (ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros)
e a 1418/12 (ITG 1000-Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte), as quais tratam, entre outros aspectos, sobre a elaboração e
apresentação das Demonstrações Contábeis.

CRCPR criou o seu Portal da Transparência em
2013.

Serviços online
Principais serviços disponíveis em www.crcpr.org.br:
DECORE/Certidão de regularidade
Solicitação de registro e carteira profissional
Comunicação de exercício em outra jurisdição
Consulta e atualização cadastral
Emissão de certidões e alvarás
Confirmação de veracidade de documentos
Licitações e outros editais
Guias de pagamento
Inscrição em cursos presenciais e à distância

Livro é distribuído a profissionais da contabilidade em eventos do
CRCPR.
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Gestão de Pessoas
Os recursos humanos, no CRCPR, inspiram-se nos modernos princípios da administração pública de busca de resultados, eficiência, ética, responsabilidade, transparência, e esforço contínuo de melhorar a qualidade dos serviços prestados à classe contábil e à sociedade. Já a escolha dos
conselheiros, eleitos pela própria classe, entre lideranças comprometidas e participantes, assim como a seleção de pessoal, feita por concurso
público, busca os diferentes talentos que a organização necessita para dar conta das suas metas. O CRCPR vem consolidando um sistema de
gestão de pessoal que valoriza o conhecimento, o profissionalismo, a especialização e atualização.

Direitos

Número de conselheiros e funcionários

Como mostram as estatísticas, foram mantidos todos os direitos legais que
envolvem remuneração, reajuste e benefícios, como plano assistencial de
saúde, vale-refeição e vale-transporte. Estabelecida pela Avaliação de Desempenho Anual, a premiação do mérito foi aplicada segundo as tarefas e
responsabilidades de cada funcionário.

Produtividade
Em 2013, o número de funcionários permaneceu praticamente igual a 2012
– até levemente inferior: 60 contra 61 no ano anterior. A produtividade, no
entanto, foi mantida, como se pode verificar pelo volume de atividades de
dois setores-chave – o Registro fez 38.534 atendimentos contra 32.671 em
2012 e a Fiscalização contou 88.112 diligências contra 86.282.

Número de colaboradores em 2013 por:

Treinamento
O CRCPR mantém programa de incentivo ao aperfeiçoamento, amplamente
utilizado, ao longo do ano, pelos funcionários que atuam na fiscalização. Um
encontro de conselheiros e funcionários, por sua vez, estimulou a integração
pessoal. Por meio de atividades lúdicas, todos puderam vivenciar de forma
dinâmica e descontraída os requisitos do trabalho em grupo, como a cooperação, a pró-atividade, a organização, a liderança, a tomada de decisões. O
encontro foi em dezembro de 2013, no clube Santa Mônica, em Curitiba.

Encontro reuniu funcionários e conselheiros no clube Santa Mônica, em Curitiba, em
dezembro de 2013.
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Gestão do Registro,
Fiscalização e
Educação Continuada
A tríade de atividades-fins do CRCPR é desempenhada pelas divisões
de Registro, Fiscalização e Educação Continuada. Juntas, elas somam
esforços para que os serviços prestados pela autarquia à sociedade
evoluam constantemente em termos de qualidade e eficiência, com
aperfeiçoamento das atividades e foco na valorização da classe contábil.
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Registro

Primeira grande conquista da classe contábil brasileira, o registro profissional vincula-se a regras e diretrizes que estão mudando o perfil do profissional da contabilidade. A principal é a exigência de formação específica e aprovação em exame de suficiência para exercer a profissão – uma forma de controle
de qualidade. Os dados mostram a crescente procura pelos exames, realizados em duas edições anuais,
assim como a redução no número de técnicos e o aumento do universo de contadores. Outra tendência
acentuada é o aumento da presença feminina na profissão.

Atendimento ao público
O volume de atendimento ao público pelo setor de Registro, na sede do CRCPR, seja pessoalmente, por telefone ou e-mail, revela a dimensão da classe contábil paranaense e, em particular, seu ritmo de crescimento movido pela formação de novos profissionais pelas instituições de ensino e a procura do CRC
para formalizar o ingresso na profissão. Foram 38.534 atendimentos em 2013 contra 32.671 no ano anterior. Aumento de 18% de um ano para o outro.

2013

2012
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Processos
Estatística
porAprovados
categoria

1º Exame de Suficiência de 2013

Iguais conclusões podem ser extraídas dos gráficos abaixo pelos números, em cada ano, de processos aprovados relativos à emissão de registro, conversão,
baixa, alteração, restabelecimento, cancelamento, emissão de carteira profissional e outras solicitações feitas ao setor. Uma rápida leitura mostra a evolução
dos serviços.

2012

2013

Estatística por categoria

34 Gestão de Registro, Fiscalização e Educação Continuada
30

Sistema de Processo Eletrônico de Registro
A tramitação online de processos, realizada por meio do Sistema de Processo Eletrônico de Registro (SPER), diminui o consumo de papel em até 80%.
Paralelamente à digitalização de documentos impressos, o SPER contribui
com a preservação do meio-ambiente. Até junho de 2013, o setor digitalizou
438.877 arquivos. O material descartado foi enviado para incineração.

Não houve queda
número de registros ativos entre 2012 e 2013 como os
Estatística
pornocategoria

gráficos podem induzir. É que a partir de 2013, os registros secundários, que
somavam 4.930 em 2012, deixaram de ser considerados. Tendências claras
são a crescente participação feminina na profissão contábil - no Paraná, elas
representavam 33% em 2012, percentual que saltou para 36% em 2013 – e a
redução do número de técnicos. Essas tendências, a propósito, se verificam
em todo o país, levando a crer que, no futuro, as mulheres serão maioria na
profissão contábil, formada somente por contadores.

Dados em 13/12/2012

2º Exame de Suficiência de 2013
Depois de digitalizados, documentos impressos são encaminhados para a incineração.

Equipe da divisão de Registro do
CRCPR, com o então vice-presidente da pasta, João Gelásio Weber.

Gestão de Registro, Fiscalização e Educação Continuada 35
31

Dados em 12/12/2013

Exame de Suficiência
Desde que foi retomado por obrigação legal, o exame de suficiência vem
apresentando um número de candidatos crescente no Paraná: foram 2.423
inscrições no primeiro de 2012, 2.857 no segundo, 2.964 no primeiro de
2013 e 3.412 no segundo. Flutuando muito, os índices gerais de aprovação
nos exames não permitem a extração de uma média estável: de 46,51% no
primeiro de 2012, o índice baixou para 28,42% no segundo, voltando a subir
para 39,07% no primeiro de 2013 e 44,72% no segundo.
Tendências confirmadas, no entanto, são a superioridade na inscrição de
candidatos a contador e índice levemente superior de aprovação desse
segmento nas provas.

Candidatos aguardam abertura dos portões para o Exame de Suficiência em Curitiba; e
prestam as provas na capital.
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1º Exame de Suficiência de 2012

2º Exame de Suficiência de 2012
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Estatística por categoria

1º Exame de Suficiência de 2013

Estatística por categoria
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Estatística por categoria

2º Exame de Suficiência de 2013
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Gestão
do Registro,
Fiscalização
Fiscalização e
Educação Continuada

A missão principal do CRC é verificar os serviços contábeis, desde o controle de declarações de rendimento (Decores) a escriturações contábeis
das empresas, passando pela verificação do registro cadastral das organizações e de seus sócios, alcançando também órgãos públicos, instituições
financeiras, entidades sem fins lucrativos, partidos políticos e empresas
que possuem contabilidade própria. O objetivo da fiscalização é sempre
orientar e prevenir em relação ao não-cumprimento dos Princípios e das
Normas Brasileiras de Contabilidade.

A tríade de atividades-fins do CRCPR é desempenhada pelas divisões
Atividades
externas
e internas
de Registro, Fiscalização
e Educação
Continuada. Juntas, elas somam
esforços para que os serviços prestados pela autarquia à sociedade
Os
funcionários
do setor estãoem
ocupados
externas
internas.com
As
evoluam
constantemente
termosem
detarefas
qualidade
e efieciência,
atividades
externas das
são realizadas
equipes
realizam fida
scalização
in
aperfeiçoamento
atividadespor
e foco
na que
valorização
classe conloco – visitas às organizações contábeis, empresas com contabilidade prótábil.
pria, órgãos públicos, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras,
entidades de ensino, poder judiciário, partidos políticos e outras entidades
– coletando informações e documentos. Outras equipes realizam tarefas
internas, conferindo dados, documentos e apoiando o trabalho dos conselheiros de relato e julgamento de processos éticos e disciplinares.
Iniciada em 2012, a fiscalização eletrônica - Fisc-e - foi ampliada em 2013 a
nove delegacias. A intenção do CRCPR é ampliar cada vez mais essa modalidade fiscalizatória, feita pela internet, pela agilidade e economia, com os
mesmos resultados finais.

Desempenho do setor
O demonstrativo a seguir apresenta o desempenho do setor de fiscalização em todos os projetos que o CRCPR tinha a realizar em 2012 e 2013, em
relação à fiscalização de organizações contábeis, empresas não-contábeis
e órgãos públicos. A comparação entre os dois anos evidencia, em alguns
tópicos, uma pequena variação, para menos, em 2013.
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Os números de cada título têm uma explicação, mas, genericamente, tais
diferenças se devem à redução, em 2013, do número de funcionários e às
metas de cada projeto em particular. Note-se, porém, que o número geral de
diligências de 2013 foi superior ao do ano anterior - 88.112 contra 86.283 –
significando que a produtividade foi mantida apesar do efetivo menor.

Principais infrações

Registro

Infrações, autos e profissionais suspensos

Primeira grande conquista da classe contábil brasileira, o registro profissional vincula-se a regras e diretrizes que estão mudando o perfil do profissional da contabilidade. A principal é a exigência de formaNão manter a escrituração contábil regular é a infração
mais comum
entre emOexame
volumededesufi
autos
e depara
notifi
caçõesa lavradas
levaforma
necessariamente
ção específi
ca e aprovação
ciência
exercer
profissãonão
– uma
de controle
os profissionais que prestam serviços contábeis – foram
324
casos
em
2012
à
instauração
de
processo
administrativo.
O
auto
e
a
notifi
cação
revelam
de qualidade. Os dados mostram a crescente procura pelos exames, realizados em duas edições
anuais,
contra 292 no ano passado. Embora significativos,assim
os números
devem
levar
casos,
em
sua
maior
parte,
regularizados
a
partir
da
orientação
dos
fiscais.
como a redução no número de técnicos e o aumento do universo de contadores. Outra tendência
em conta o universo de escriturações verificadas - 25.968 em 2012 e 29.164
acentuada é o aumento da presença feminina na profissão.
em 2013.
A tônica não é punir. Os processos efetivamente abertos decorrem de denúncias e fatos não regularizados em fase notificatória os quais terminam
Note-se que a notificação de infrações é reflexo do trabalho geral da fiscaliem punição ética e disciplinar.
zação, que verifica além de escriturações, a correta elaboração de demonstrações,
contratos de prestação
de serviço, trabalhos de auditoria, entre
Como se pode observar, não é alto o número de profissionais suspensos e
Atendimento
ao público
muitas outras peças e documentos contábeis.
houve uma queda significativa de um ano para o outro. Mas, para confirmar
a redução
representa
uma tendência,
seria
necessário
recorrer
a umaconO volume de atendimento ao público pelo setor de Registro, na sede do CRCPR,se
seja
pessoalmente,
por telefone
ou e-mail,
revela
a dimensão
da classe
série
estatística
mais
representativa.
tábil paranaense e, em particular, seu ritmo de crescimento movido pela formação de novos profissionais pelas instituições de ensino e a procura do CRC
para formalizar o ingresso na profissão. Foram 38.534 atendimentos em 2013 contra 32.671 no ano anterior. Aumento de 18% de um ano para o outro.
Todo o trabalho da fiscalização, no entanto, é sempre desenvolvido com a
finalidade de reduzir ao mínimo as irregularidades e minimizar punições.

2013

Autos de infração lavrados e processos
administrativos instaurados

2012

(*) As infrações cometidas por ocorrência referem-se aos autos de infração lavrados, considerando o número de fatos tipificados em cada documento. As ocorrências indicadas nas Notificações
Lavradas não compõem o número de infrações cometidas.
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Profissionais suspensos em 2012/2013
Gestão
de Pessoas

Além de multa, advertência, censura e suspensão do exercício da profissão,
a lei prevê também a cassação do registro profissional “quando comprovada
incapacidade técnica de natureza grave, crime contra a ordem econômica e
tributária, produção de falsa prova de qualquer dos requisitos para registro
ssional e apropriação
deresultados,
valores de clientes
confiética,
ados respona sua
Os recursos humanos, no CRCPR, inspiram-se nos modernos princípios da profi
administração
pública deindevida
busca de
eficiência,
guarda”
(Lei prestados
nº 12.249/10).
sabilidade, transparência, e esforço contínuo de melhorar a qualidade dos
serviços
à classe contábil e à sociedade. Já a escolha dos

conselheiros, eleitos pela própria classe, entre lideranças comprometidas e participantes, assim como a seleção de pessoal, feita por concurso
público, busca os diferentes talentos que a organização necessita para dar conta das suas metas. O CRCPR vem consolidando um sistema de
gestão de pessoal que valoriza o conhecimento, o profissionalismo, a especialização e atualização.

Delegacias fiscalizadas

Multas aplicadas
Sinal da seriedade e da eficiência da fiscalização é já o volume de notificações lavradas – 1.456 em 2012 e 1.540 em 2013. A mesma leitura merece o
montante arrecadado em multas aplicadas, como mostra o gráfico abaixo.
A multa pecuniária é um componente da fiscalização ostensiva, cuja finalidade primeira é identificar os problemas, advertir e permitir que os profissionais que não fazem contabilidade de acordo com os padrões admissíveis
possam se corrigir.
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O CRCPR possui 51 delegacias que abrangem os 399 municípios do Estado
do Paraná. Os projetos de fiscalização alcançam anualmente quase a metade das delegacias, em rotatividade permanente, de tal forma que todo o
universo de prestadores de serviços contábeis, registrados como empresário, autônomo ou empregado, seja fiscalizado a cada dois anos.
Assim, em 2012 foram visitadas 23 delegacias e em 2013, 22.

Direitos
Fiscalização
eletrônica (Fisc-e)
Paralelamente
Como
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todos
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em 2013. A experiência
Estabelecida
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do CRCPR
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com aahomologação
premiação doda
mérito
Resolução
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CRCPRsegundo
712/2011,asque
tarefas
tratae
da
Fisc-e.
responsabilidades
de cada funcionário.
A versão adotada pelo Conselho Federal, similar à do CRCPR, com alguns
acréscimos, realiza a coleta de informações por meio de formulários enviaProdutividade
dos e respondidos pela internet e permite que os próprios fiscalizados, por
meio
de senha,
acompanhem
o processo,
recebendo
comunicados,
Em 2013,
o número
de funcionários
permaneceu
praticamente
igualinteraa 2012
gindo
com o CRC.
– até levemente
inferior: 60 contra 61 no ano anterior. A produtividade, no
entanto, foi mantida, como se pode verificar pelo volume de atividades de
A
Fisc-e
traz indiscutivelmente
economia às ações
dois
setores-chave
– o Registroagilidade
fez 38.534eatendimentos
contrafiscalizatórias,
32.671 em
contabilizando
benefícios
para
o
Conselho
e
para
o
fi
scalizado.
2012 e a Fiscalização contou 88.112 diligências contra 86.282.

Disponíveis
site conselheiros
do CRCPR, são cada vez
consultados. Somaram-se a
Númeronode
emais
funcionários
essas iniciativas em 2013 o “Boletim da Fiscalização”, publicação com tiragem
superior a 5.000 exemplares compilando informações básicas da fiscalização, como obrigatoriedade da escrituração contábil, Decore/Certidão de
Regularidade Profissional, contratos de prestação de serviços, propaganda,
Fisc-e, e outros assuntos, tratados de forma simples e didática.

Número de colaboradores em 2013 por:

Treinamento preventiva
Fiscalização
O CRCPR
mantém direto
programa
de incentivo ao aperfeiçoamento, amplamente
Além
do trabalho
de fiscalização,
utilizado,
ao longo
domostrados
ano, pelosnos
funcionários
que atuam na fiscalização. Um
cujos
resultados
são
gráencontro
de
conselheiros
e
funcionários,
por
sua
vez, estimulou a integração
ficos acima, o CRC mantém uma série de
pessoal.
Por
meio
de
atividades
lúdicas,
todos
puderam
vivenciar de forma
atividades que representam um esforço
dinâmica e descontraída os requisitos do trabalho em grupo, como a coopreventivo.
peração, a pró-atividade, a organização, a liderança, a tomada de decisões. O
encontro
foi emde
dezembro
2013, no clube Santa Mônica, em Curitiba.
São
programas
educaçãodecontinuada
– cursos, seminários, palestras -, podendo
ser citados entre esses recursos os informativos “Perguntas e Respostas” e “Informativo da Fiscalização”, que reúnem o que
é de mais atual no exercício da atividade
contábil e as suas implicações em termos Boletim da Fiscalização: 5 mil
exemplares distribuídos.
de fiscalização ética e profissional.
Encontro reuniu funcionários e conselheiros no clube Santa Mônica, em Curitiba, em
dezembro de 2013.

Informativo da Fiscalização aborda temas atuais e
suas implicações no dia-a-dia profissional.

Abertura dos trabalhos da Fiscalização
Na busca de qualidade, o planejamento das atividades de fiscalização conta
tradicionalmente com a participação dos profissionais, convidados para as
reuniões de abertura dos trabalhos, além do envolvimento de lideranças
locais e representantes do CRC. Nessas ocasiões são apresentados os objetivos, metas e procedimentos da fiscalização.
É feita também uma apresentação institucional do Conselho, sugerindo que
a oportunidade sirva como ponte para o estabelecimento de relacionamento contínuo e profícuo do CRC com os profissionais da área e a comunidade
em geral. O profissional contábil é o destinatário, e perante ele e todo o
ambiente que o cerca é que o CRC procura consolidar um elo de cooperação mútua.
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Revista do CRCPR recebe código ISSN e
ganha ambiente online exclusivo
A página exclusiva da Revista do CRCPR na internet - revista.crcpr.org.br
- foi concebida de acordo com as exigências do Centro Brasileiro do ISSN
(CBISSN), que conferiu à publicação o código ISSN 2318-1761. O Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, ou ISSN, na sigla em
Foz do Iguaçu.
Prudentópolis.
inglês, é atribuído a publicações em diversas mídias. Reconhecido internacionalmente, torna o título da publicação individualizado, único, definitivo e
sua utilização padronizada pela ISO 3297.
Voltada à difusão da produção técnica e científica em Ciências Contábeis, a
Revista do CRCPR tem como público-alvo a comunidade de pesquisadores,
estudantes, professores e a classe contábil paranaense.

Arapongas.

Arapongas.

Araucária.

Assaí.

- Ampliação da solução de armazenamento de dados – Storage, com a finalidade de armazenar as informações com maior segurança e velocidade;
- Criação de um cluster de virtualização através da solução VMWare, garantindo alta disponibilidade dos serviços prestados;
- Upgrade dos sistemas operacionais dos servidores e do software de banco
de
dados para melhorar a performance Colombo.
e propiciar o máximo aproveitamenToledo.
to dos recursos das máquinas no ambiente virtualizado;
- Criação da cartilha “Política de Segurança”, na qual são descritas as normas
de utilização dos serviços e recursos do CRCPR, tais como utilização da rede,
políticas de senhas, utilização de e-mails, acesso à internet e utilização das
impressoras.
Investimento
R$
Hardware e Software
R$ 300.152,16
Desenvolvimento/manutenção
de SistemasFoz do Iguaçu.
R$ 67.662,75
Colombo.

Foz do Iguaçu.

Irati.

Irati.

Londrina.

Site da revista – revista.crcpr.org.br - disponibiliza edição atual e anteriores da
publicação.

Investimentos em tecnologia e informática
Para reforçar a segurança da informação e aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica, o CRCPR adotou as seguintes estratégias:
- Upgrade
Cianorte. de memórias dos servidores; Castro.
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Treinamentos

Troca de experiências

O CRCPR mantém programas de capacitação ao longo do ano, tanto para
funcionários quanto para conselheiros. Um treinamento já tradicional no
Sistema CFC/CRCs é o “Aperfeiçoamento da Abordagem Fiscalizatória”,
realizado no mês de abril, envolvendo colaboradores diretos, conselheiros e
instrutores; oferece atualização geral, seja no âmbito das atividades fiscalizatórias “in loco”, como na parte processual (funcionários e conselheiros).

A troca de experiências entre os CRCs é uma constante com a finalidade de
aperfeiçoar práticas. Durante o ano, foram efetuadas visitas a alguns CRCs.

Merece destaque também a discussão e elaboração do “Manual do Inspetor
Fiscal e Procedimentos da Fiscalização”, trabalho onde estão consolidados o
entendimento e normas que norteiam a ação do inspetor fiscal do CRCPR e
todas as implicações daí decorrentes.
Com a finalidade de incentivar a participação dos funcionários do setor em
atividades de treinamento contínuo, as câmaras de Ética e Disciplina e de
Fiscalização instituíram, em 2013, um programa de pontuação com regras
prevendo a aquisição de conhecimentos.

No CRCRS foram discutidas pautas relativas às rotinas processuais, celeridade no andamento dos processos, controles informatizados e acompanhamento dos programas da fiscalização. No CRCMG, o foco se deu sobre as
rotinas procedimentais da fiscalização eletrônica, o controle e a observância
dos documentos e dos prazos estabelecidos e toda a sistemática de comunicação efetiva com o fiscalizado.
Teve a mesma finalidade o encontro de gerentes de fiscalização dos estados
do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, realizado em abril de 2013, no CRCPR, quando foram
debatidos temas diversos como a fiscalização das DECORES, a fiscalização
eletrônica, a verificação quanto ao cumprimento das normas convergidas
de contabilidade, o planejamento estratégico das ações, o treinamento
contínuo dos fiscais, as formas de tratamento quanto à reincidência das
irregularidades. Como enfrentar os desafios da fiscalização foi uma tônica
do encontro.

Inspetores fiscais recebem treinamento constante ao longo de todo o ano.

Encontro dos gerentes de fiscalização das
regiões Sul e Sudeste no CRCPR.

Visita técnica ao CRCRS: Carlos Pinto da Rocha
Jr, chefe de fiscalização do CRCRS com
Elizangela de Paula Kuhn, vice-presidente de
Ética e Disciplina do CRCPR e Dirceu Zonatto,
gerente de fiscalização do CRCPR.
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Educação Continuada

Encontro de delegados e macrodelegados
O CRCPR mantém seis macrodelegacias e 51 delegacias regionais - unidades
Uma das áreas
mais
CRCPR, nalocais
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fiscalização
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contábil.
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Em
maio,
durantede
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melhores
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à
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atualizados esses representantes sobre a dinâmica do Sistema CFC/CRCs.
Ao longo do ano, foram realizadas reuniões regionais, como a sediada na
cidade de Mallet dias 14 e 15 de março, sob a coordenação do conselheiro
Cursos
presenciais
e àdedistância
treinam
Mauro Luis Moreschi,
vice-presidente
Desenvolvimento
Regional Biênio
2012-2013,12
e Antônio
Augusto Godoi de Oliveira, vice-presidente de Conquase
mil pessoas
trole Interno, no mesmo período, além do macrodelegado para a Região
Central,
Aguinaldo Mocelin.
Cinco treinamentos,
40 cidades percorridas, milhares de pessoas capacitadas. Este é o resultado das rodadas de cursos presenciais do programa de
Participaram
os delegados
Castro
- Jacobus
PetrusDe
J. Lamers,
Guarapuava
educação continuada
Mais de
Saber
Contábil,
em 2013.
abril a dezembro,
os
-seguintes
Sadi Giongo,
Jaguariaíva
Fábio
Dias,
Ponta
Grossa
José
R.
Mudrey,
temas foram trabalhados: Atualização Previdenciária e DesonePrudentópolis
Marcelo
Figueiredo,
Borbade
- Manoel
J. Paz deSPED
ração
de Folha -de
Pagamento,
IFRS -Telêmaco
Novas Normas
Contabilidade,
Almeida
e
União
da
Vitória
Valdecir
R.
Cordeiro.
- Sistema Público de Escrituração Digital, Lucro Real x Lucro Presumido - IRPJ
e CSLL e Conhecendo a Estrutura de Implantação do eSocial.
Ao longo do ano, alguns eventos de capacitação profissional foram gratuitos e a participação condicionada apenas à doação de alimentos não
perecíveis ou brinquedos novos, como forma de contribuição com as campanhas Criança Feliz e Natal Solidário.

Fórum dos Delegados do CRCPR, na 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do
Cascavel – curso Lucro Real.
Paraná.

Mais contabilistas nos tribunais de contas
Umuarama – curso eSocial.

O CRCPR apoiou as mobilizações em que os brasileiros foram às ruas pedir
mudanças profundas e participou ativamente do processo de escolha de
um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), condenando a indicação meramente política e defendendo a seleção de um
candidato técnico, com formação em Ciências Contábeis e vasta experiência
em contabilidade pública.
O vencedor foi um deputado, embora entre os 40 candidatos houvesse pelo
menos doze com formação específica em
contabilidade.
Marechal
Cândido Rondon –
curso Atualização Previdenciária.

“A questão deve ser debatida e encontrada a alternativa que melhor se ajuste à modernização dos TCEs, órgãos fundamentais à plena eficácia da Lei de
Responsabilidade Fiscal e das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública”,
avaliou a presidente Lucelia Lecheta.
Umuarama – curso Atualização Previdenciária.

Amparado pelo disposto na Lei 12249/10, o CRCPR mantém diversos projetos ligados diretamente à capacitação e ao aprimoramento de profissionais.

Delegados da Região Central do Paraná reunidos em Mallet.
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CRCPR acompanhou as sabatinas dos candidatos à vaga no TCE-PR e defendeu critérios técnicos
Maringá – curso Lucro Real.
para a seleção do novo conselheiro.

Folha do CRCPR atesta a
visão institucional sobre a
escolha dos conselheiros
dos tribunais de contas.

Neomar Córdova
– curso
SPED
O atendimento às demandas da imprensa regional
e nacional
por
inforCuritiba.
mação especializada garante visibilidade à classe contábil como um todo,
na medida em que as reportagens veiculadas em jornais, rádios, emissoras
de televisão e internet confiam às fontes ligadas ao CRCPR – contadores e
técnicos em contabilidade - a análise de cenários econômico-financeiros, a
opinião fundamentada em conhecimento de causa, a precisão de dados e
sua interpretação para o público profissional e leigo.

Paranavaí – curso Lucro Real.

Curitiba – curso eSocial.

Dois Vizinhos – curso SPED.

A educação continuada em prol da
fiscalização preventiva
Jacarezinho - curso SPED.

Manifestações marcaram as sabatinas dos
candidatos à vaga no TCE-PR em 2013.
Londrina– curso eSocial.

As transformações pelas quais atravessa a profissão contábil, a maioria motivada por mudanças na legislação nacional e internacional, impõem estudos
e aperfeiçoamento constantes por parte dos contabilistas.
Em 2013, 9091 pessoas participaram das rodadas de cursos presenciais promovidas pelo CRCPR em todo o Estado. Ao todo, 39 cidades foram contempladas.

Comunicação com a classe contábil
Informar, esclarecer, conscientizar - três pilares do jornalismo que norteiam
todo o trabalho da assessoria de imprensa do CRCPR na produção de conteúdo para os canais de comunicação que mantém, direcionados prioritariamente aos contabilistas: a Folha
do CRCPR,
impressa,
e seus veículos
Bandeirantes
– curso
SPED.
online - a Revista do CRCPR, o CRCPR online e o CRCPR Express, e os perfis
do Conselho no Facebook e no Twitter.

A Folha do CRCPR, impressa, e a Revista do CRCPR, online: veículos de comunicação
tradicionais difundem informações institucionais e técnico-científicas à classe contábil
paranaense.
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A
eles, contribui para o reconhecimento
dos profissionais
• iniciativa,
Cornéliopara
Procópio
•
Pato Branco
•
Curitibapela sociedade.
contábeis
•
Ponta Grossa
•
Dois Vizinhos
•
Prudentópolis
•
Foz do Iguaçu
•
Rio Negro
•
Francisco Beutrão
Ética
•
Santo Antônio da Platina
•
Goioerê
•
Santo Antônio do Sudoeste
•
Guarapuava
Em
Londrina,
Rogério
Souza
Monteiro
•
Telêmaco Borda
•
Iratí
e• Vanessa
Aparecida
Cardoso
refor•
Toledo
Ivaiporã
•
Umuarama
çaram
a importância da atividade
•
Jacarezinho
•
União da Vitória
baseada
em credibilidade, qualidade
•
Jaguariaíva
e• ética.
Ele participa do Núcleo Jovem
Lapa

de Contabilidade do sindicato local,
que visa mostrar à sociedade a importância da profissão.

Rogério Monteiro e Vanessa Cardoso,
contadores.

Cursos presenciais na sede

Programa
Contabilista
Além das rodadasJovem
de cursos itinerantes,
o CRCPR realizou na sede, em
Curitiba, em parceria com outras entidades, diversos treinamentos com foco
No
lançou
o Programa Jovem Contabilista com o
emsegundo
temas desemestre,
interesse odaCFC
classe
contábil.
objetivo de conscientizar e mobilizar o segmento estudantil em torno de
questões
decisivas
ao desenvolvimento
profissional.
Esse eventos
alcançaram,
juntos, um público
de mais de 2 mil pessoas.
A Comissão Paranaense do Jovem Contabilista foi coordenada pelo conselheiro Everaldo Bonsenhor e composta pelo conselheiro João Gelásio Weber
(vice-presidente presidente de Registro 2012-2013; vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina 2014-2015) e pelos estudantes Irineu Ader Lecheta
Junior (UNIFAE), Daniella Novak (UFPR), Bianca Carrion (UP),,
Everaldo Bonsenhor Junior (UNESPAR) e Jeruza Fernandes Moura, funcionária do setor de Desenvolvimento Profissional do CRCPR.
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Programa Jovem Contabilista é apresentado
em Curitiba a alunos de Ciências Contábeis das
universidades Federal e Estadual do Paraná,
campus de Paranaguá.

Sede do CRCPR na rota dos estudantes
Está virando tradição: a visita à sede do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná entra cada vez mais na agenda dos estudantes de contábeis
do Estado. Em 2013, o CRCPR abriu as portas para acadêmicos de inúmeras
instituições, entre elas, a Unipar de Cascavel e Toledo, a Uniesp de Nova
Esperança e a PUC de Londrina. Incentivadas pelos professores, as visitas
Educação
à distância
são importantes para
os jovens começarem a entender o lado institucional
e organizacional da profissão. Na ocasião, assistem a um vídeo do CRCPR e
Com
um computador
conectado
à internet,
o contabilista
pode acessar
da história
da contabilidade,
têm breves
palestras
sobre o sistema
formado
o
conteúdo
dos
cursos
à distância
dode
CRCPR
e estudar
no momento
que
pelo
CFC e os
CRCs
e suas
atividades
registro,
fiscalização
e desenvolviachar
conveniente.
Ao
longo
de
2013,
foram
abertas
turmas
em
sete
temas
mento profissional, e visitam o Museu da Contabilidade, cujas peças contam
distintos.
como a atividade contábil era executada em diferentes épocas.

Estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. À esquerda, alunos da PUC de
Londrina; à direita, acadêmicos da PUC de Toledo.

Apoio a eventos e apresentação de trabalhos
técnico-científicos
Mais de 7 mil profissionais e estudantes de contabilidade se beneficiaram
do apoio financeiro que o CRCPR concedeu, em 2013, a 42 eventos regionais, dentre fóruns, seminários, congressos, convenções, mesas-redondas e
outros.
NoVisita
ano,da
o delegacia
Conselho
financeiramente
quatro
para apreAlunos da
Uniespcongressistas
de Nova Esperança.
de apoiou
Jaguariaíva.
sentação de trabalhos em eventos nacionais.

Palestras eIntersindical
Comissão
cursos de conselheiros,
funcionários e colaboradores

Coube à Comissão Intersindical, que congrega dirigentes de todos os sindicatos de contabilistas do Paraná, debater e buscar soluções para questões
fundamentais para a classe, como programas de educação continuada,
cumprimento de obrigações, desburocratização do processo de abertura de
empresas, além de pautas de interesse da sociedade, como orientação aos
contribuintes por ocasião do ajuste anual do IRPF e reivindicação de reforma tributária.

Este apoio tem por base a Resolução CRCPR 632/201 e contempla contabilistas com registro ativo.

Museu do Contabilista, sede do CRCPR.

Aluna assina livro de visitas.

Estudantes do Cedup de Mafra (SC).

Alunas da Uniesp de Nova Esperança.

Em Francisco Beltrão, dia 30 de agosto, dirigentes sindicais se reúnem para discutir temas como a
Resolução CFC no 1445/2013, sobre a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro.

Em Curitiba, dia 21 de junho, a Comissão Intersindical, presidida por Marcos Rigoni de Mello,
vice-presidente administrativo do CRCPR, reúne-se com a presidente do CRCPR, Lucelia Lecheta,
os presidentes da Fecopar, Divanzir Chiminacio, do Sescap-PR Mauro Kalinke, diretores da Fecopar,
presidentes e diretores dos 17 sindicatos de contabilistas do Paraná, e convidados, como o
presidente da Força Sindical do Paraná, Nelson Silva de Souza.
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“A Convenção de Foz representa um marco histórico para o
CRCPR. Nunca antes este evento reuniu tantas pessoas e foi
tão prestigiado. Temos a feliz sensação de missão cumprida.
São muitos elogios que nos enchem de orgulho e nos
animam a fazer a próxima ainda melhor”
Lucelia Lecheta, presidente do CRCPR.

Grandes atrações
Um mar de gente lotou o auditório Cataratas para acompanhar a palestra
magna “A conjuntura nacional e as perspectivas da economia”, com o exministra da Fazenda, Maílson da Nóbrega.
O mesmo aconteceu quando o premiado repórter de televisão Caco
Barcellos subiu ao palco para apresentar a palestra de encerramento, “Como
gerir equipes de sucesso”.

Trabalhos
Reunião premiados
da Comissão de Estudos para
Educação e Desenvolvimento Profissional
• 1º colocado: “A importância e a aplicabilidade da contabilidade gerencial
e
Fórum
Paranaense
dos Coordenadores
na VI
tomada
de decisão
nas indústrias moveleiras
de Ampére/PR”, de Andrée
Luiz
Comunelo, que levou
o prêmio Professor
Orivaldo João Busarello e mais
Professores
de Ciências
Contábeis
R$ 1500.
Com o objetivo de aprimorar as diretrizes curriculares das instituições
•de
2ºensino
colocado:
evoluçãoodo
disclosure
no Brasil”
, de Emerson
Nogueira
que“Aoferecem
curso
de Ciências
Contábeis,
o CRCPR
realizou
Sales,
recebeu
R$os
1 mil.
quatroque
reuniões
com
coordenadores de cursos – três na sede do CRCPR
e uma em Foz do Iguaçu, por ocasião da 16ª Convenção dos Proﬁssionais da
•Contabilidade
3º colocado: “Contribuições
acadêmicas
e proﬁssionais
da Revista do dos
do Paraná, no Fórum
dos Professores
e Coordenadores
CRC-PR:
uma
análise
bibliométrica do período 2008-2012”, de Luciano
cursos de
Ciências
Contábeis.
Gomes dos Reis, premiado com R$ 500.
Já o encontro anual de coordenadores foi dia 26 de outubro de 2013, no
A
16ª Convenção
foi realizada
pelo CRCPR, organizada
pelo Sindicatoe dos
CRCPR
com a participação
de aproximadamente
50 coordenadores
proContabilistas
de
Foz
do
Iguaçu
e
a
Academia
de
Ciências
Contábeis do
fessores.
Paraná, com apoio do CFC, SESCAP-PR, Fenacon, Fecopar, IPMCont, CNPL,
Itaipu Binacional, Convention Bureau de Foz do Iguaçu, sindicatos e associações de contabilistas do Paraná.
Nilva Pasetto e Luciano dos Reis / 3º lugar
na apresentação de trabalhos.

A executiva de marketing Angela Hirata dividiu com a plateia suas experiências à frente da equipe que reposicionou no mercado as sandálias
Havaianas, transformando um produto simples em sucesso mundial.
Steven Dubner marcou o Fórum dos Estudantes com a palestra “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”, considerada uma das melhores do
Brasil. Os fóruns do Contador Público, dos Empresários Contábeis, da Mulher
Contabilista, dos Professores e Coordenadores, da Responsabilidade Social e
do Terceiro Setor, dos Auditores e Peritos, cada qual comandado por experts
nos respectivos assuntos, também registraram a presença maciça de seus
públicos-alvo.
Nelson Zafra, atual vice-presidente de Registro do CFC, foi escolhido pelos
participantes o Contabilista Emérito do Paraná.

18
46 Gestão Institucional
de Registro, Fiscalização e Educação Continuada

Emerson Sales (à dir.) / 2º lugar na
apresentação de trabalhos.
Fórum dos Professores e Coordenadores de cursos de Ciências Contábeis, na 16ª
Moacir Baggio e André Comunelo / 1º lugar
Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná.
na apresentação de trabalhos.

Materiais gráficos e publicações
A fim de disseminar os preceitos éticos da contabilidade entre estudantes
e profissionais, foram impressos sete mil exemplares do Código de Ética
Profissional do Contador, para distribuição em eventos internos, nas universidades e em visitas do projeto Primeiros Passos.
Quando realiza cursos, seminários ou palestras, o CRCPR entrega gratuitamente aos participantes kits com pasta, caneta e folhas para anotação. Em
2013, foram produzidos oito mil kits.
Reunião da Comissão de Estudos para Educação e
Desenvolvimento Profissional.

Participação de conselheiros e funcionários
em eventos
A participação de conselheiros e funcionários em eventos que abordam
temas relativos à profissão e à ciência contábil é uma oportunidade para
aprender mais sobre a área em que atuam e poder disseminar os conhecimentos.
Em 2013, o CRCPR enviou funcionários e conselheiros aos seguintes eventos:

Código de Ética Profissional do Contador: 7 mil exemplares
distribuídos.
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Educação
Continuada para auditores
Campo Mourão

Eventos
com pontuação no Programa de Educação
Universidades
Continuada do CFC

O
da oContabilidade
foi apresentado
Câmara
Municipal
de eCampo
EmAno
2013,
CRCPR ofereceu
treinamentosna
específi
cos,
presenciais
à distânMourão
em
19
de
novembro.
O
CRCPR
recebeu
uma
homenagem
pelos
cia, todos credenciados no Programa de Educação Profissional Continuada
seus
67 anos
de fundação,
comemorados
em maio.
sindicatoindependendos contabido CFC,
aos profi
ssionais contábeis
que atuam
comoOauditores
listas
cidade, odesses
Sinconcam,
eao
Universidade
Paraná
tes.
Aodaparticipar
eventos,
profissional Estadual
acumula do
gradativamente
(Unespar/Fecilcam)
também
foram
agraciados.
Quem
propôs
as homenaa pontuação em cursos exigida anualmente pelo Sistema CFC/CRCs,
congens
foi
o
vereador
Pedrinho
Nespolo,
presidente
da
casa.
A
presidente
forme previsto na Resolução CFC 1377/2011. A 16ª Convenção dos ProfisLucelia da
e oContabilidade,
vice-presidente
administrativo,
Rigoni
deespecífi
Mello, represensionais
em
Foz do Iguaçu,Marcos
teve um
fórum
co para
taram
o
Conselho.
esses profissionais.

Conselheiros do CRCPR levaram a campanha e suas propostas até os centros universitários. Sérgio Roberto Bebber esteve na II Semana Acadêmica
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Instituto Federal do
Paraná (IFPR), Campus Palmas, dia 24 de outubro, onde apresentou o Ano
da Contabilidade a dezenas de estudantes.

Em julho, o Conselho apoiou a divulgação da palestra “Estratégia e Governança Corporativa: O Papel dos Profissionais de Auditoria e Compliance na
Integração dessas Disciplinas”, do Grupo de Auditores Internos do ParanáGaip. O evento foi realizado na Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR), dia
5 de agosto.

No dia 4 de setembro, ele já fizera o mesmo em Chopinzinho, durante o
Ciclo de Estudos Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro).
Em evento similar da Unicentro em Guarapuava, Campus Santa Cruz, dia 2
de agosto, o então vice-presidente de Registro, João Gelásio Weber, ministrou palestra sobre a campanha.

Conselheiros Sérgio Bebber e Gelásio Weber
apresentam o Ano da Contabilidade a
estudantes de Ciências Contábeis.

13º Cecoc debate impacto da internet na
contabilidade

Lucelia Lecheta discursa sobre o Ano da Contabilidade na
Câmara Municipal de Campo Mourão.

Carta aos estudantes
Caro estudante,
Talvez

você

tenha

ouvido

falar

da

campanha

“2013

–

Ano

da

“Em breve, nossa profissão terá o seu real
valor reconhecido pelas empresas e pela
sociedade. (...) No entanto, esse processo
depende fundamentalmente dos agentes
da contabilidade. E, como tenho insistido em
palestras do Programa Primeiros Passos com
o CRCPR, essa postura começa já nos bancos
escolares” – dizia um trecho da carta de apreFórum dos
Peritos durante a 16ª
Convenção, em Foz do Iguaçu, e evento realizado
sentação
doAuditores
Ano daeContabilidade
dirigida
na sede do CRCPR, em Curitiba.
aos estudantes de Contábeis, assinada pela
presidente Lucelia.
Contabilidade no Brasil”. É uma iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade junto
com os CRC’s, com apoio de inúmeras outras entidades, com a finalidade de
sublinhar a importância econômica e social da atividade contábil para o nosso país.

A contabilidade vem passando por mudanças marcantes, acentuadas, nos

últimos anos, com a convergência das normas brasileiras de contabilidade ao padrão
internacional. Acreditamos que em breve nossa profissão terá o seu real valor

reconhecido pelas empresas e pela sociedade, a exemplo do que já acontece nos

Estados Unidos, onde pesquisa publicada recentemente pela revista Forbes coloca-a
entre as três profissões mais concorridas e melhor remuneradas do mercado

O 13º Ciclo de Estudos Contábeis de Curitiba reuniu cerca de 1200 estudantes em torno do tema “Redes sociais e contabilidade: interatividade a serviço
do desenvolvimento profissional”, dias 1º e 2 de outubro, no Teatro Positivo.
O evento é realizado pelo CRCPR e a ACCPR, com o apoio de 27 instituições
de ensino.

americano.

É

importante

destacar,

no

entanto,

que

esse

processo

depende

fundamentalmente dos agentes da contabilidade. E, como tenho insistido em
palestras de apresentação do Programa Primeiros Passos com o CRCPR, essa
postura começa já nos bancos escolares.
Você faz parte dessa história!
Abrace essa causa!
Mais informações:

http://www.cfc.org.br/sisweb/util/ano_contabil_manual.pdf

http://www.cfc.org.br/sisweb/util/kit_press.zip
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Edgard Cornacchione, docente da Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), apresentou a
palestra “Internet e interatividade a serviço da profissão contábil” , sobre as
transformações no relacionamento entre homem e máquina que alteram a
forma de fazer e pensar contabilidade.

O
professor
Romualdo Douglas
Colauto, de
da Universidade
do Paraná
16ª
Convenção:
recorde
públicoFederal
e marco
(UFPR), falou sobre a pesquisa nas Ciências Contábeis, as linhas de financiahistórico
mento públicas e privadas disponíveis no país e os níveis de evolução de
um pesquisador desde a graduação até a obtenção do título de livre-docênSe
Paraná
tivesse
eleger a sua
própria capital
da contabilidade em
cia,oapós
passar
pelodemestrado,
o doutorado
e o pós-doutorado.
2013, não haveria dúvidas de que a escolhida seria Foz do Iguaçu. De 15 a 17
de maio, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, a cidade sediou a
16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná, o maior e mais
prestigiado evento contábil do Estado.
Sob o lema “A contabilidade a serviço do sucesso empresarial”, a convenção
teve apresentações de gente renomada, como o economista Maílson da
Nóbrega, na palestra de abertura, e o repórter Caco Barcellos, no encerramento. Mais de mil pessoas estavam presentes.

Incentivo à pesquisa acadêmica - 2º Prêmio
Científico CECOC

Márcio Assumpção, Fórum do Contador
Público.

Gilberto Amaral, IBPT.

Premiação de Trabalhos durante o 13º Cecoc.
Professor Romualdo Colauto (UFPR).

Caco Barcellos, jornalista.

Dorgival Lima Pereira, FIEP.
Professor Edgard Cornacchione (USP).

• 1º lugar na categoria ouro/estudantes de pós-graduação - Luiz Fernando
Rodrigues
Campos (Uninter/Curitiba),
porPúblico
Aplicabilidade
responsabilidaNelson Zafra, Contabilista
Emérito.
no auditório da
Cataratas.
de social: um estudo de caso.
• 1º lugar na categoria prata/estudantes de graduação - Adrieli Hrycyk
(Unicentro/Irati), por Contabilidade Social: uma análise do valor adicionado
e do PIB e seus reflexos no IPDM – Renda nos municípios da AMCESPAR, sob
a orientação de Mônica Aparecida Bortolotti.
• 2º lugar na categoria prata/estudantes de graduação - Mauro Sérgio
Langowski (Uninter/Curitiba), por O processo decisório na visão dos conselhos municipais de saúde de Curitiba – PR, sob a orientação de Viviane da
Costa Freitag.

Steven Dubner, Fórum dos Estudantes.

Fórum do Contador Público.

Maílson da Nóbrega, economista.

Fórum da Mulher Contabilista.

Auditório do Teatro Positivo.
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o Ano da Contabilidade no Brasil Gestão da Responsabilidade 2013,
Ações no Paraná
Socioambiental
Entidades de relacionamento

O CRCPR busca, o tempo todo, ampla parceria com entidades da classe, empresariais e públicas, para desenvolver atividades em conjunto e defender
causas comuns. Entre os principais parceiros estão:

Por exigência das Normas Brasileiras de Contabilidade, todas as ati• Conselho Federal de Contabilidade – CFC
vidades
econômicas
obrigadas a -evidenciar,
nas demonstrações
• Conselhos
regionaissão
de contabilidade
CRCs
contábeis,
informações
sobre o impacto
social como ambiental,
• Fundação
Brasileira detanto
Contabilidade
– FBC
preocupação
de
todos
os
países
que
sonham
com
• Federação dos Contabilistas do Paraná – Fecopar a solução dos prosociaisdecom
base no do
desenvolvimento
sustentável. Não basta,
•blemas
Sindicatos
contabilistas
Paraná
contudo,
zelar
que
os
profi
ssionais
da
contabilidade
estejam fazendo
• Tribunal de Contas do Paraná - TCEPR
•corretamente
Sindicato das
de Serviços
Contábeis
e das
Empresas
AssesasEmpresas
demonstrações,
o próprio
CRC
exerce
a suade
dose
de
soria,
Perícias,
Informações
e
Pesquisas
do
PR
–
SESCAP-PR
responsabilidade socioambiental, com iniciativas internas e progra•masFederação
das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas de Asdirecionados
à sociedade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sessoria, Perícias, Informações e Pesquisas - Fenacon
Associação Comercial do Paraná - ACP
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP-PR
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná - Faciap
Federação do Comércio do Paraná – Fecomércio
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae-PR
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná
Receita Federal do Brasil - RFB
Prefeituras do Estado do Paraná
Academia de Ciências Contábeis do Paraná - ACCPR
Instituto Paranaense da Mulher Contabilista – IPMCont

Campanha teve destaque
nos diversos canais de
comunicação do CRCPR.

Lançada oficialmente pelo Conselho Federal de Contabilidade em sessão
solene do Congresso Nacional, em 18 de março de 2013, a campanha “2013,
Ano da Contabilidade no Brasil” foi apresentada pela primeira vez no Paraná
dia 23 de abril, ao Poder Legislativo de Curitiba. Ao longo do ano, foi apresentada também na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), nas câmaras
de vereadores de Maringá e Campo Mourão e em universidades.
O CRCPR divulgou o Ano da Contabilidade por meio de todos os seus canais
de comunicação: Folha do CRCPR, Revista do CRCPR, site institucional, páginas do Facebook e Twitter, e ainda via e-mail. A campanha teve destaque
ainda na 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Paraná, em
Foz do Iguaçu, e demais eventos.
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Curitiba
Ações socioambientais

internas

Programa do Voluntariado - PVCC

A
m de eliminarédo
ambiente
de trabalho
o uso
de galões,
copos
e garrafas
“Aficontabilidade
um
instrumento
essencial
de gestão
a todo
e qualquer
de
plástico,
pode levar dede100
a 400 anos
se decompor,
negócio,
é amaterial
bússola que
dos empresários
sucesso,
capazpara
de apontar
o cao
CRCPR
providenciou
a instalação de ,bebedouros
purifido
cadores
de água
minho
certo
para os empreendedores”
disse na tribuna
parlamento
da
na
sede,aem
Curitiba.Lucelia
Além de
ser ecologicamente
a medida
ainda
capital,
presidente
Lecheta.
O discurso, diacorreta,
23 de abril,
foi proposto
contribui
para vereador
a economia
de Wirbiski.
recursos financeiros. Para a hora do cafezinho,
à câmara pelo
Hélio
cada funcionário mantém sua própria xícara.

Com centenas de participantes em todo o Paraná, o Programa do Voluntariado da Classe Contábil vem atuando em várias frentes no Estado - fiscalizando as prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), auxiliando a gestão de organizações assistenciais, incrementando as doações para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,
atuando em políticas sociais e comunitárias.

O descarte adequado do lixo eletrônico há muito tempo tem atenção especial. Pilhas e baterias obsoletas devido ao lançamento de novas tecnologias ou mesmo pelo uso e desgaste natural são encaminhadas a postos de
coleta desses materiais a fim de que causem a menor agressão possível ao
meio ambiente. Computadores e outras máquinas em desuso são doados e
instituições beneficentes após a baixa de patrimônio.

Em maio de 2013 foi lançada a cartilha “Orçamento Familiar – Finanças
organizadas, sonhos realizados” e realizado treinamento no estado sobre
controle do orçamento pessoal e familiar, o equilíbrio das contas e dicas
sobre gastos
comLecheta
saúde,discursa
cartãonode
crédito,
veículos, Legislativa
comprasdo
no crediário e
Lucelia
plenário
da Assembleia
Paraná.
empréstimos consignados, além de uma tabela modelo para o controle do
orçamento mensal.

O cuidado do CRCPR para com os recursos pode ser identificado também
nas licitações realizadas para a aquisição de condicionadores de ar. Os
editais publicados pela instituição exigem, dentre outros, que as máquinas
operem com gás ecológico.
Na medida do possível, o papel empregado em impressões é reutilizado
Expedito B. Martins
(Fecopar),
vereador Hélio Wirbiski, Lucelia Lecheta e Mauro
como rascunho
em todos
os setores.
Kalinke (Sescap-PR), na Câmara Municipal de Curitiba.

Maringá

Na Câmara Municipal, dia 5 de setembro, Lucelia frisou que a contabilidade
é uma das cinco profissões com maior demanda no mercado de trabalho
brasileiro, a única que possui soluções eficientes para o crescimento das
empresas e pela qual trafega toda a economia nacional. Em contrapartida,
disse, ainda é preocupante o número de empresas que vão à falência precocemente, resultado da falta de planejamento e porque muitos empresários
desconhecem a contabilidade como ferramenta de gestão. A apresentação
foi proposta pelo vereador Humberto Henrique.

Assembleia Legislativa
“Nós, profissionais contábeis, 31 mil no Paraná e quase meio milhão no
Brasil, vivenciamos uma verdadeira revolução em nossa profissão. A ciência
contábil se molda aos parâmetros internacionais e nossas empresas passam
a ser ‘entendidas’ em todo o mundo. Se o que queremos é um país integrado
ao mundo globalizado, estamos prontos. Se o que precisamos são faróis que
guiem os empreendedores, desviando dos perigos que afligem quem se
dispõe a investir em empresas, gerar empregos, pagar impostos e fazer um
país melhor, cá estamos preparados para mostrar o caminho” – exclamou
Lucelia na tarde de 27 de maio, em pronunciamento na ALEP, proposto pelo
deputado Douglas Fabrício.

E-mail marketing enviado aos voluntários do
PVCC no Paraná.
Cartilha Orçamento Familiar, do PVCC.
Vereador Humberto Henrique, Lucelia Lecheta e Orlando Chiqueto
Rodrigues, presidente do Sincontábil.
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Doações aos Fundos da Criança e do
Adolescente
O CRCPR, em parceria com os sindicatos de contabilistas, encabeça iniciativas focadas na conscientização dos contribuintes e no apoio dos profissionais da contabilidade para canalizar recursos aos Fundos da Infância e
Adolescência (FIA), responsáveis por políticas sociais voltadas às crianças e
adolescentes.
A principal fonte de recursos dos fundos deriva efetivamente das destinações do Imposto de Renda, no limite de 6% do imposto devido de pessoa
física e 1% do imposto devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real.
Nos três últimos anos, a Receita Federal transferiu aos fundos cadastrados
mais de R$ 800 milhões, provenientes de declarações de mais de 283 mil
doadores entre pessoas físicas e jurídicas.

Criança Feliz e Natal Solidário
A solidariedade da classe contábil é o pilar de sustentação das duas campanhas anuais do CRCPR em prol de meninos e meninas carentes: a Criança
Feliz, no mês de outubro, e o Natal Solidário. Quem participa de cursos e
treinamentos realizados na sede do CRCPR, em Curitiba, tem papel preponderante para que estas iniciativas deem certo. Isso porque a inscrição em
dinheiro é substituída pela doação de um ou mais brinquedos novos, em
eventos específicos.
Uma infinidade de bolas, bonecas, carrinhos, jogos e diversos outros itens
foram encaminhados às crianças de instituições como a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN), o Instituto Amiga dos Sonhos, a Associação Viva Amigos, o grupo Amigos das Crianças do Tatuquara,
o Instituto Recriança, de Campo Largo, a SAPEC - Somos Arte Papel e Cola,
que apoia a Pastoral da Criança de Cerro Azul, e o Centro Municipal de Educação Infantil Assis Bossardi, de Campina Grande do Sul. Em Foz do Iguaçu,
uma ação conjunta entre o CRCPR e o Sincofoz fez a alegria na Sociedade
Civil Nossa Senhora Aparecida.

Campanhas sociais do CRCPR beneficiam crianças atendidas por diversas instituições
beneficentes.
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Organograma
Campanha
do Agasalho

Dia Internacional da Mulher

Com
o slogan
“Abra oCFC/CRCs
seu coração,
um agasalho”
Campanha
do AgasaInspirada
no sistema
e nadoe
moderna
gestão, apública,
a estrutura
hierárquica
do CRCPR
busca
a funcionalidade
e a eﬁeciência.
Com uma
mistura
de muita
música, paródias
humor, o paranavaiense
lho 2013 foi realizada nas principais cidades do estado.
Fabiano Brum animou a noite de comemoração ao Dia Internacional da
Além da sede do CRCPR, em Curitiba, foram instalados pontos de coleta nas
cidades onde o CRCPR mantém escritório: Cascavel, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa,
Toledo e Umuarama. Uma iniciativa do Sindicato dos Contabilistas de União
da Vitória, o Sindicounião, arrecadou agasalhos na cidade e os destinou à
Associação de Proteção e Amparo ao Deﬁciente Físico e ao Idoso Carente
(Apadeﬁc) de Porto União.
O Instituto Amiga dos Sonhos, de Curitiba, e a Casa da Sopa Dr. Leopoldino,
de Umuarama, estão entre as entidades beneﬁciadas pela campanha.

Em Curitiba, representantes do Instituto
Amiga dos Sonhos, mantido por um
escritório de advocacia da capital, receberam, além de 160 roupas de inverno,
545 quilos de alimentos não perecíveis,
como arroz, feijão e açúcar, arrecadados
no curso sobre SPED no início de julho.

Mulher na sede do CRCPR em Curitiba, dia 7 de março.
Ele cantou e tocou melodias conhecidas do grande público, como “Esse cara
sou eu”, de Roberto Carlos, para fazer alusão à dinâmica de vida da mulher
moderna na palestra “Mulher empreendedora – sensibilidade, competência e superação”. Explorando o repertório musical de artistas nacionais e
estrangeiros, Brum destacou temas como empreendedorismo, liderança e
trabalho em equipe. Mais de 200 pessoas, a maioria mulheres, prestigiaram
o evento.
Ao lembrar da história da menina Malala, que sofreu um atentado no
Paquistão por ousar defender o direito das mulheres à educação naquele
país, Lucelia Lecheta aﬁrmou que embora as mulheres conquistem cada vez
mais espaço e respeito - na sociedade, no meio político, nas organizações e
no seio familiar, ainda há lutas tortuosas a serem enfrentadas, como o cerceamento à liberdade de expressão.

Umuarama: o presidente da Casa da Sopa
Dr. Leopoldino, Lair Carboneira, com
Sidnéia Leme, estagiária do CRCPR.
Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher na sede do CRCPR, em Curitiba.
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Mulheres contabilistas e convidadas participam da palestra “Mulher Empreendedora
– sensibilidade, competência e superação”.

áreas centrais de Curitiba, Apucarana, Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Guarapuava, Maringá, Pato Branco, Toledo e Umuarama.
Além de tirar as dúvidas em torno da declaração de rendas 2013, a campanha informou, esclareceu incentivou os contribuintes a repassar parte do
imposto a pagar aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) municipais,
estadual e federal, no limite de 3% do IR devido, conforme previsto na Lei
12.594/2012.

Ingresso social
Às participantes, o CRCPR solicitou a doação de um frasco de hidratante
para os idosos do Asilo Belo Lar, em Pinhais. Os donativos arrecadados
foram entregues a Claudia Pareja, representante da entidade, pela coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista do CRCPR, Nilva Amália Pasetto.
O evento foi organizado pelo IPMCont, Sescap-PR e CRCPR, com o apoio da
ACCPR, Sicontiba e Fecopar.

Declare Certo tira dúvidas sobre o IRPF
Em sua 10ª edição, a campanha Declare Certo, iniciativa do Sescap-PR com
apoio do CRCPR e demais entidades contábeis, foi às ruas de várias cidades
do estado orientar contribuintes em dúvida com o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. O atendimento, dia12 de abril, ocorreu, nas
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Campanha Declare Certo em Curitiba: Mauro Kalinke, presidente do Sescap-PR, com a conselheira Elizangela Kuhn, Lucelia Lecheta e o diretor superintendente do CRCPR, Gerson Borges
de Macedo.

Dia da Saúde
Tradição já para os contabilistas, o Dia da Saúde foi realizado dia 24 de outubro, paralelamente com o curso “Conhecendo a estrutura de implantação do
eSocial”.
O Dia da Saúde foi uma iniciativa do CRCPR, Fecomércio/PR e SESC, com
apoio e patrocínio de várias instituições parceiras.
Além de exames de glicemia, colesterol e urina, massagem relaxante, oficina
de automaquiagem, verificação do índice de massa corporal (IMC), dentre
outros, os participantes desfrutaram de um coffee break planejado especialmente para incentivar bons hábitos alimentares e puderam esclarecer
dúvidas sobre a dengue, câncer de mama, pressão alta, doação de órgãos e

tecidos, entre outras orientações. O objetivo principal é alertar sobre problemas de saúde, conscientizar e prevenir.

Campanha de Doação de Sangue
Para comemorar o Dia do Contabilista - 25 de abril - o CRCPR coordenou
iniciativa de incentivo à doação de sangue – ação ainda cercada de preconceitos que afeta as emergências e procedimentos cirúrgicos nos hospitais.
A campanha se estendeu ao longo de todo o mês de abril, dirigindo-se a
toda a população e especialmente aos profissionais da contabilidade. Entre
as providências, foi divulgada a relação de hemocentros em funcionamento
no Paraná.

Campanha divulgada nos canais de comunicação do CRCPR incentivou a doação de sangue junto
à classe contábil.

Na sede do CRCPR, evento contou com exames gratuitos e uma série de atividades voltadas à
orientação sobre uma vida saudável e a manutenção da saúde.

Gestão da Responsabilidade
Gestão
Socioambiental
Institucional 11
55

Balanço Socioambiental em Dados
Introdução
Além
decapítulos,
indicadores
da percepção
que os funcionários
os profi
ssionais
Em sete
o Balanço
Socioambiental
2013 traz osedados
das
ativida-da contabilidade têm do CRCPR, as páginas seguintes reúnem de forma densa
todos
os
demonstrativos
contábeis
extraídos
do
balanço
patrimonial,
balanço orçamentário, variações patrimoniais e planos de trabalho. São informações
des do CRCPR no ano, permitindo leitura do comprometimento da entidade
que
ascomo
receitas
e despesas
com páginas,
atividades
a gestão
com evidenciam
a sua missão,
se lê
nas primeiras
deoperacionais,
“registrar, fiscalizar
a de pessoal, tributos, encargos e outras cujos resultados sociais só podem ser
compreendidos
pela
leitura
das
páginas
anteriores,
fazendo
a
correta
interpretação
do papel social do Conselho.
qualidade dos serviços contábeis e promover o desenvolvimento dos profissionais da contabilidade, por meio das mais avançadas práticas de gestão,
garantindo a obediência aos princípios fundamentais da contabilidade e das
normas brasileiras de contabilidade” e a visão de “buscar reconhecimento da
classe contábil e da sociedade por suas ações e projetos voltados à melhoria
contínua dos serviços contábeis”.

Entre
as principais externa
iniciativas, foram destaque os Primeiros Passos com o
Percepção
CRCPR, projeto que promoveu a integração do Conselho com o segmento estudantil, em todo o estado, e apoiou profissionais em início de carreira. Ponto
A
pesquisa
defoi
satisfação
tornou-sedos
importante
ferramenta
da moderna
alto
também
a 16ª Convenção
Profissionais
da Contabilidade
do
gestão,
permitindo
que
as
organizações
possam
redefi
nir
suas
virtudes e
Paraná, em Foz do Iguaçu.
defeitos e, assim, evoluir, a partir da avaliação dos diversos segmentos com
elas
Não envolvidos.
houve mudanças significativas na Gestão de Pessoal em relação a 2012 -

Encerrando,
além de
fartos indicadores contábeis, financeiros, patrimoniais e
Percepção
interna
de recursos humanos, o Balanço Socioambiental em Dados publica pesquisas que falam da satisfação dos funcionários e profissionais da contabilidade
Adotada
emao2012,
a pesquisa de satisfação dos funcionários é aplicada todo
em
relação
CRCPR.
ano, permitindo a comparação dos indicadores de diferentes pesquisas e a
identificação de tendências.

o número de funcionários chegou a diminuir de 61 para 60, mas foi mantida a
O
CRCPR pode
melhorarOsseus
serviços
a partir
opinião
dos profi
ssionais
qualidade
dos serviços.
dados
da Gestão
de da
Registro
mostram
a tendência
em
relação à do
estrutura
física
na sede, escritórios
e delegacias;
atendimento,
de aumento
número
de contadores
e de mulheres
entre os
profissionais
efi
ciência
dos
setores,
comunicação,
programas,
projetos,
ações
imagem e
em exercício. A Gestão de Fiscalização fechou o ano com 88.112 ediligências
institucional,
entre
outros
aspectos.
ampliação da Fiscalização Eletrônica - Fisc-e – realizada em nove delegacias.

Além das condições físicas e ambientais, são avaliados o relacionamento,
itens funcionais, ações sociais e comunicação interna, com índices de satisfação que chegam a ultrapassar os 90%, a exemplo de espaço físico, equipamentos de trabalho, relacionamento entre os setores, horário de trabalho,
pontualidade do pagamento, vales transporte e refeição.

Já os programas de Educação Continuada – cursos, palestras, seminários -,
Pesquisa
de Satisfação - Contabilistas
presenciais e à distância, treinaram quase 12 mil pessoas no ano. A Gestão
da Responsabilidade Socioambiental apresenta
realizações
queTotalmente
ressaltam o
Muito
Pouco
Indicadores de Satisfação dos Contabilistas
Satisfeito
Insatisfeito
Não Sei
Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
envolvimento crescente da classe contábil
com a sociedade.

Pesquisa de Satisfação - Funcionários

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Condições Físicas e ambientais
Infraestrutura (móveis, espaço, equipamentos)
Localização (facilidade de acesso)
Estacionamento (disponibilidade de vagas)
Horário de funcionamento
Segurança
Atendimento
Do corpo diretivo em geral (presidência, conselheiros e delegados)
Do corpo funcional em geral (setores / funcionários)
Do serviço de telefonia e recepção
Do agendamento / cumprimento da hora marcada
Precisão e confiabilidade nas informações prestadas (eficácia)
Agilidade no retorno de informações (eficiência)
Solução imediata de problemas (eficiência)
Inscrição e matrícula em eventos
Desempenho dos Setores
Presidência / Administração
Registro
Fiscalização
Desenvolvimento Profissional
Contabilidade / Financeiro
Cobrança
Jurídico
Informática
Museu
Comunicação / imprensa
Comunicação com os Contabilistas
Folha do CRCPR
Revista do CRCPR
CRCPR Online
Site do CRCPR
Publicação de livros
Divulgação de eventos (cursos, seminários, congressos etc)
Divulgação de normas de interesse da Classe Contábil
Programas, Projetos e Imagem Institucional
Cursos e treinamentos
Palestras
Congressos, convenções, encontros e fóruns
Parcerias com instituições públicas (Receita Federal, Junta Comercial, etc)
Imagem do CRCPR

%
19,33
18,74
8,45
15,31
14,48

%
60,84
60,00
38,91
66,61
61,76

%
5,44
8,95
21,59
7,03
6,28

%
1,17
1,26
9,04
2,18
1,09

%
0,84
1,42
5,86
1,09
0,84

%
12,38
9,62
16,15
7,78
15,56

17,32
20,33
20,67
17,15
19,41
16,40
14,98
19,08

56,40
61,59
64,35
55,98
61,34
60,67
57,49
57,91

7,78
7,45
5,77
4,10
6,36
8,28
9,54
7,70

2,26
1,76
1,59
0,50
1,51
1,59
2,18
2,18

2,26
1,26
0,92
0,92
1,67
1,51
1,34
2,26

13,97
7,62
6,69
21,34
9,71
11,55
14,48
10,88

16,23
19,83
16,65
14,56
13,22
13,31
10,96
12,05
10,79
12,64

54,98
60,17
55,48
55,48
55,23
57,41
45,69
52,64
39,16
60,33

6,78
5,52
7,28
12,30
6,36
7,95
6,11
5,44
5,27
8,54

2,34
1,09
3,43
4,02
1,42
3,18
1,00
1,09
0,84
2,59

1,92
1,34
3,35
2,76
1,00
2,43
1,67
1,09
0,75
2,09

17,74
12,05
13,81
10,88
22,76
15,73
34,56
27,70
43,18
13,81

19,41
16,82
21,51
19,67
8,28
18,49
15,65

58,41
56,74
61,00
63,85
43,93
57,32
53,39

11,30
10,63
9,29
8,95
14,56
13,64
18,74

2,93
3,10
2,01
3,10
3,51
3,77
5,02

2,93
2,93
2,18
1,42
2,43
2,93
3,68

5,02
9,79
4,02
3,01
27,28
3,85
3,51

14,06
13,14
12,55
11,38
15,23

52,55
51,30
50,46
47,45
58,83

16,65
18,41
15,06
18,41
11,63

6,44
5,86
4,02
5,86
3,10

4,69
3,51
3,51
4,35
2,59

5,61
7,78
14,39
12,55
8,62

Indicadores de Satisfação dos Fucionários

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37

Condições Físicas e ambientais
Climatização do ambiente (funcionamento, temperatura e circulação)
Iluminação do ambiente (qualidade)
Acústica (nível de ruído)
Espaço físico (tamanho)
Limpeza e Manutenção
Móveis (quantidade e qualidade)
Computadores e equipamentos (quantidade e qualidade)
Veículos (disponíveis para realização do trabalho)
Material de expediente (quantidade, qualidade e recebimento)
Segurança
Relacionamento
Prestadores de serviços
Colegas do mesmo setor
Colegas de setores diferentes
Chefia imediata (diretor ou coordenador ou gerente responsável)
Satisfação funcional
Horário de trabalho
Pontualidade no pagamento dos salários
Remuneração em relação ao mercado
Reajuste salarial
Participação na tomada de decisões
Trabalho ou atividade executada compatível com as atribuições do cargo
Interação do seu trabalho com os demais setores
Política de Promoção e Reconhecimento
Imagem institucional
Atividades sociais
Plano de Saúde
Auxílio Educação (pós-graduação e idioma)
Vales (transporte e refeição)
Cursos e Treinamentos
Ginastica Laboral
Participação em eventos (seminários, congressos, simpósios, fóruns)
Comunicação interna
Meio de comunicação (fone, fax e internet)
Comunicação e tempo de resposta (oral e escrita)
Divulgação dos eventos promovidos pelo CRCPR
Divulgação e conhecimento das normas internas
Sinalização (placas indicadoras)

Muito
Satisfeito

Satisfeito

Pouco
Satisfeito

Insatisfeito

Totalmente
Insatisfeito

Não Sei

%
12,00
28,00
20,00
32,00
12,00
12,00
36,00
16,00
16,00
40,00

%
48,00
60,00
60,00
60,00
24,00
68,00
56,00
36,00
68,00
48,00

%
16,00
4,00
12,00
4,00
44,00
12,00
4,00
0,00
12,00
8,00

%
16,00
4,00
0,00
0,00
8,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
4,00
0,00
4,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
48,00
4,00
4,00

4,00
24,00
20,00
32,00

64,00
60,00
72,00
48,00

4,00
4,00
0,00
4,00

0,00
0,00
4,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00

28,00
12,00
4,00
8,00

36,00
80,00
4,00
0,00
4,00
16,00
16,00
4,00
28,00

60,00
16,00
44,00
32,00
44,00
56,00
68,00
28,00
56,00

0,00
0,00
36,00
44,00
24,00
20,00
4,00
36,00
12,00

0,00
0,00
4,00
12,00
16,00
4,00
0,00
16,00
0,00

0,00
0,00
8,00
8,00
0,00
0,00
4,00
12,00
0,00

4,00
4,00
4,00
4,00
12,00
4,00
8,00
4,00
4,00

36,00
8,00
40,00
8,00
16,00
0,00

44,00
20,00
56,00
44,00
40,00
40,00

12,00
8,00
0,00
24,00
4,00
24,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00

0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00

8,00
64,00
4,00
20,00
40,00
28,00

28,00
12,00
16,00
20,00
20,00

64,00
72,00
56,00
72,00
48,00

0,00
4,00
16,00
4,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00

0,00
4,00
0,00
0,00
0,00

8,00
8,00
12,00
4,00
20,00
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Nota Explicativa:
A Receita bruta é extraida da demonstração variação patrimonial.
A conta outras despesas representa entre outros valores as perdas de valores ativos, com ajustes para
perdas de crédtios -liquidação duvidosa, perda por prescrição, e decisão judicial, cancelamentos de
crédtios e perdas involuntárias pela baixa de bens inserviveis.
Os indicadores do Resultado Operacional e Social demonstram a alocação dos recursos recebibos , assegurando a infraestrutura necessária para garantia dos serviços prestados pelo òrgão aos contabilistas e a
sociadade em geral visando a excelência e a eficacia dos recursos recebidos.
Nota Explicativa:
A demonstração do valor Adicionado -DVA e os indicadores operacionais foram elaborados de acordo
com o Pronunciamento Técnico CFC 09 e a Resolução CFC 1.138/08.
As informações para a elaboração da DVA e dos incidaores foram extraidas do Balanço Patrimonial,
Balanço Orçamentário, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do plano de trabalho.
Outras receitas correntes apresentaram variação significativa devido a reversão de provisão e ajustes de
perdas, atendendo a mudança de critérios contábeis, visando a adequação ás Normas Internacionais do
Setor Publico.
As provisões para Riscos Trabalhistas e Civeis foram constituidas na ano de 2013, com base no relatório
de processo Juriciais do CRCPR, recebidos da área jurídica, e estão clasificados como prováveis de perda
CRCPR,
de Presidente
acordo com o itemdo
3.6.10
do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

LuceliaPatrimonial
Lecheta
O Resultado
foi de R$ 1.815.710,00 superavit.
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As manifestações democráticas de junho do ano passado – excluindo a irracionalidade em que o movimento degenerou – continuam com razão: para
entrar em novo estágio de desenvolvimento, o Brasil precisa investir muito
mais em ciência, tecnologia, educação, saúde, transporte público, rodovias,
ferrovias, aeroportos; mas antes, precisa fazer reformas profundas nas instituições, transformando-as em instrumentos capazes de apresentar perspectivas às novas gerações.
Nascido dos processos históricos de organização da classe contábil, o CRCPR
não pode eximir-se da sua missão original de registrar, fiscalizar e oferecer
suporte à valorização da profissão, mas ao mesmo tempo também não pode
esquecer que está inserido nesse meio sociocultural e ambiental; possui um
papel fundamental e muita responsabilidade: todas as riquezas geradas pelas atividades econômicas passam pela contabilidade. Além das informações
financeiras e patrimoniais das empresas, incluem-se aí as de todos os entes
públicos.
A chance de êxito de uma empresa está intrinsecamente vinculada à qualidade das informações contábeis e à leitura que se faz delas; idem a transparência e a coerência das contas públicas.
Iniciativa especialmente voltada às novas gerações foi o Projeto Primeiros
Passos, que se concentrou no público estudantil matriculado nos mais de 70
cursos de Ciências Contábeis, em funcionamento no Paraná, e nos profissionais em início de carreira.

A finalidade foi chamar a atenção dos jovens para as potencialidades de
uma profissão considerada uma das mais importantes nos países desenvolvidos: ela pode ajudar a enxergar com clareza o resultado social do conjunto
das atividades. Essa imprescindibilidade da contabilidade foi destacada nas
ações do Ano da Contabilidade – 2013.
A espinha dorsal do Primeiros Passos, no entanto, é a mesma recomendada
ao Brasil nesse momento crucial: amplo investimento em formação. Só o conhecimento pode abrir horizontes cada vez mais amplos e oferecer respostas
aos nossos desafios.
Como revela a gestão de Educação Continuada, a classe contábil está atenta
à necessidade da atualização. A 16ª Convenção Estadual dos Contabilistas do
Paraná, o 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, o V Encontro Paranaense
da Mulher Contabilista – para citar três grandes eventos – tiveram público
recorde. O Programa +Saber Contábil do CRCPR, por sua vez, promoveu dezenas de cursos, seminários e palestras, alcançando milhares de profissionais
em todo o estado.
Fechamos o ano esperando ter correspondido às expectativas da classe
contábil, nos atrevendo a interpretar como sinal positivo o índice de 81,97%
de votos dados ao grupo de novos conselheiros que apoiamos, na última
eleição para renovação do plenário do CRC, e as taxas das pesquisas de satisfação: os principais indicadores registram aprovação de mais de 70% dos
respondentes.
Todos os projetos, enfim, que o CRCPR apresenta nesse balanço estão focados no esforço de melhorar continuamente os serviços contábeis prestados
à sociedade.
Lucelia Lecheta, presidente do CRCPR.

Discriminação das categorias da Administração:
Executiva: Presidente, Vice-presidente, conselheiros e delegados
Corpo Funcional: Empregados
Terceirizados: Empresas que prestam serviços nas dependencias do CRC
Item 3.8.4.2: A Seguridade social é composta por FGTS, Plano de Saúde e INSS
Item 3.8.4.3: Outras vantagens sociais são compostas por Vale Transporte, Vale Refeição/Alimentação e Auxílio Educação
Item 3.8.5: Indenização paga por adesão ao PDV

Celita Z. Paltanin - Contadora CRCPR 22730/O
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www.crcpr.org.br
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