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Editorial 

2020 foi um ano para ninguém esquecer: 
pandemia da Covid-19, quarentena, tra-
balho em casa, escola em casa. Todos nós 
tivemos que nos adaptar rapidamente às 

novidades no trabalho, às novas tarefas e, principal-
mente, ao modo diferente de viver a vida. 

O CRCSP também teve que seguir as novas re-
gras de distanciamento social e de trabalho remo-
to, mas o profissional da contabilidade não ficou 
sem atendimento. É o que mostra a matéria sobre 
as “delegacias virtuais” do Conselho. O profissional 
tinha a opção de ir a uma delegacia do CRCSP em 
sua cidade. Hoje, por determinação do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), o CRCSP tem ape-
nas delegados representantes. Mas, (leia a maté-
ria!) veja como todas as informações e orientações 
que o profissional contábil precisa estão no portal 
www.crcsp.org.br

As entidades contábeis do Estado de São Paulo 
que representam a classe são um exemplo e uma re-
ferência para os profissionais de todo o Brasil. Unidas 
pelo objetivo comum de valorização da Contabilidade 
e dos profissionais, as Entidades Contábeis são par-
ceiras nos eventos educacionais e nas reivindicações 
da classe contábil. Não deixe de ler a matéria sobre 
o trabalho do CRCSP e das Entidades Contábeis que, 
incansavelmente, pleiteiam apoio do Governo aos 
profissionais da contabilidade, especialmente nestes 
tempos de pandemia.  

Nós conversamos com duas contadoras sobre suas 
experiências com o home office. As conselheiras do 
CRCSP, Flávia e Heloísa, também foram surpreendidas 
pela pandemia, tiveram que se desdobrar para atender 
seus clientes, supervisionar os filhos em homeschooling 
e as novas tarefas que surgiram. Leia seus depoimentos. 

Vida que segue e estão aí 11 novas normas que 
vão direcionar as demonstrações contábeis do setor 
público. Derivadas de normas internacionais, cada 
norma brasileira foi submetida à audiência pública 
para que todos os profissionais pudessem enviar 
suas sugestões ao Conselho Federal de Contabilida-
de, de onde elas emanam. 

Não esquecemos também de uma matéria que 
interessa a todos os profissionais da contabilidade: 
a prorrogação de prazos de entrega de obrigações e 
de pagamento da anuidade 2021. Não deixe de ler!

E, por último, veja a homenagem que o CRCSP 
presta aos funcionários que decidiram aderir ao Plano 
de Demissão Voluntária (PDV), encerrando suas car-
reiras no Conselho e partindo para novos projetos. É 
com muita gratidão ao trabalho de cada funcionário 
que nos despedimos dos nossos colegas, mas também 
é com alegria que desejamos muita felicidade nesse 
novo caminho de se abre pra cada um. 

Esperamos que você tenha uma excelente lei-
tura, nosso caro leitor! 

Veja as novidades  
da sua revista
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Entidades Contábeis

A pesar das inúmeras difi culdades e pre-
ocupações pelas quais todos passaram, 
especialmente as relacionadas à saúde, 
o ano de 2020 trouxe também algumas 

ações que contribuíram para minimizar os impactos 
econômicos da pandemia de Covid-19. 

A prorrogação dos prazos de diversas obrigações 
principais e acessórias, redução de tributos como o 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a possibi-
lidade de suspensão de contratos de trabalho e progra-
mas especiais de crédito como o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) foram algumas das ações promovi-
das em 2020 para socorrer os negócios no país. 

Mas apesar destas ações, o ano de 2021 teve 
início com a ausência de medidas para combater 
os efeitos econômicos da pandemia, situação que 
se agravou com o aumento do número de casos de 
Covid-19 e a proibição do funcionamento presencial 
em estabelecimentos não classifi cados como essen-
ciais, o que novamente traz à economia o ônus pelo 
combate à pandemia. 

O Decreto Estadual n.º 65.563/2021 ampliou, 
em caráter emergencial, o funcionamento, inclu-
sive interno, de atividades não classificadas como 
essenciais pelo governo estadual paulista. O pre-
sidente do CRCSP, José Donizete Valentina, expli-
ca que, apesar de necessárias, estas medidas não 

CRCSP e Entidades Contábeis  
pleiteiam apoio do Poder Público 
aos profi ssionais contábeis e à 
sobrevivência dos negócios
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Entidades Contábeis

foram acompanhadas, desta vez, de 
ações para mitigar os impactos finan-
ceiros e auxiliar a sobrevivência dos 
negócios e manutenção do emprego e 
renda da população.

Para demonstrar às autoridades pú-
blicas a importância da profissão contá-
bil para a sobrevivência dos negócios e 
as dificuldades que os profissionais en-
frentam para prestar este serviço funda-
mental, o CRCSP e as Entidades Contá-
beis do Estado de São Paulo publicaram 
um manifesto conjunto pela prorrogação 
dos prazos de obrigações principais e 
acessórias. O documento também pede a 
anistia de multas e penalidades e a inclu-
são da profissão contábil no rol de ativi-
dades essenciais, para conferir seguran-
ça jurídica e condições técnicas para a 
prestação deste relevante serviço. 

Os presidentes das Entidades so-
licitam a prorrogação dos prazos de 
entrega de obrigações como o Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF), Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais), 

Declaração de Informações Socioeco-
nômicas e Fiscais (Defis), Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional 
(PGDAS-D), Escrituração Fiscal Digital 
(EFD), Declaração de Débitos e Crédi-
tos Tributários Federais (DCTF), DCTF 
Web, Guia de Recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), Declaração 
do Simples Nacional relativa à Subs-
tituição Tributária e ao Diferencial de 
Alíquota (DeSTDA), Transmissor de 
Dados para Registro Eletrônico de Do-
cumento Fiscal (TD-REDF), Guia de In-
formação e Apuração do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(GIA), Nota Fiscal Eletrônica do Toma-
dor/Intermediário de Serviços (NFTS), 
Declaração de Instituições Financeiras 
e Assemelhadas (DES-IF), entre outras.

Assinam o manifesto os presiden-
tes do CRCSP, José Donizete Valentina; 
do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações e Pesqui-
sas no Estado de São Paulo (Sescon-SP) 
e da Associação das Empresas de Ser-
viços Contábeis do Estado de São Pau-
lo (Aescon-SP), Reynaldo Pereira Lima 
Júnior; do Sindicato dos Contabilistas de 
São Paulo (Sindcont-SP), Geraldo Car-
los Lima; da Federação dos Contabilis-
tas do Estado de São Paulo (Fecontesp), 
Dagoberto Silvério da Silva; do Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon) – 5ª Seção Regional, Marco 
Antônio de Carvalho Fabbri; da Asso-
ciação dos Peritos Judiciais do Estado 
de São Paulo (Apejesp), José Vanderlei 
Masson dos Santos; da Academia Pau-
lista de Contabilidade (APC), Domingos 
Orestes Chiomento, e da Associação Na-
cional dos Executivos de Finanças, Ad-

José Donizete Valentina
Presidente do CRCSP
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ministração e Contabilidade (Anefac), Marta Cristi-
na Pelucio Grecco.

Os presidentes do Conselho e das Entidades Con-
tábeis destacam no manifesto que concordam com 
as medidas para o combate à pandemia de Covid-19 
e preservação da vida e da saúde da população, mas 
que não consideram justo “desamparar milhares de 
pessoas físicas, micros, pequenos, médios e grandes 
empresários”, impossibilitados de exercer sua pro-
fissão e devendo arcar com deveres tributários, fis-
cais, previdenciários e trabalhistas.

O documento foi enviado às autoridades gover-
namentais e aos demais órgãos responsáveis pelas 
obrigações fiscais e tributárias, justificando a neces-
sidade da medida devido à impossibilidade técnica 
para o cumprimento dos prazos de entrega. 

Sobre a inclusão da profissão contábil entre as 
atividades consideradas essenciais, o presidente do 
CRCSP e os presidentes das Entidades signatárias in-
formam que sem os serviços prestados pelos profis-
sionais contábeis, as empresas de todos os portes e 
segmentos, inclusive as essenciais, seriam prejudica-
das por não conseguirem cumprir obrigações e aten-
der a diversas exigências legais.

Este período de pandemia 
trouxe inúmeras dificuldades 
às empresas, com alterações 
legais, dificuldades financeiras e 
adaptação de seus processos e 
estruturas a uma nova realidade. 
explicou o Presidente do Sescon-SP e da 
Aescon-SP Reynaldo Pereira Lima Júnior

“Todas as empresas, estejam elas autorizadas 
a funcionar ou não, necessitam dos serviços dos 
profissionais da contabilidade. Mas a imposição de 
medidas restritivas aos escritórios, inclusive para 
o funcionamento interno, torna o cumprimento dos 
prazos inviável. Nós precisamos que o Governo nos 
dê condições para que possamos continuar a pres-
tar estes serviços aos nossos clientes”, declarou o 
presidente Donizete.

O presidente do Sescon-SP, Reynaldo Pereira Lima 
Júnior, também destaca que a prorrogação dos prazos 
das obrigações principais e acessórias é urgente, mas 
que a classificação dos serviços contábeis como ativi-
dades essenciais é necessária neste momento.

“Este período de pandemia trouxe inúmeras di-
ficuldades às empresas, com alterações legais, difi-
culdades financeiras e adaptação de seus processos e 
estruturas a uma nova realidade. Mais do que nunca, 
estas empresas necessitam do suporte e orientação 
dos escritórios contábeis, que dependem desta clas-
sificação como atividade essencial para poderem 
prestar estes serviços, sempre com os cuidados para 
resguardar a vida e a saúde de todos os colaborado-
res”, explicou o presidente do Sescon-SP.

“Diante deste cenário, mais uma vez as Entidades 
Contábeis se unem para demonstrar a importância 
destas ações para que as empresas sobrevivam e os 
profissionais da contabilidade possam continuar a 
auxiliá-las”, reforçou o presidente do CRCSP.
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modelo anterior, houve uma complexi-
dade muito grande para a obtenção do 
crédito. É necessário que o Pronampe 
seja simplificado e que os recursos che-
guem na ponta, para quem realmente 
precisa”, declarou Reynaldo.

Outro pleito defendido pelas Entida-
des da Classe Contábil é a criação de uma 
reforma tributária ampla, que diminua a 
complexidade e atenda aos anseios da 
sociedade, eliminando entraves e facili-
tando o desenvolvimento dos negócios.

O presidente do Sindicato dos Conta-
bilistas de São Paulo (Sindcont-SP), Ge-
raldo Carlos Lima, disse que as Entida-
des Contábeis estão comprometidas com 
mudanças profundas no sistema tributá-
rio. “Nós continuamos trabalhando pela 
aprovação de reformas na legislação que 
contribuam para o desenvolvimento e 
diminuição do custo Brasil. Estamos uni-
dos e confiantes de que estas reformas 
virão, pela sua importância para o país”, 
declarou Geraldo. 

“No Sindcont-SP criamos um grupo 
de estudos especial para tratar sobre a 
reforma tributária. A partir das conclu-
sões dos nossos especialistas e da troca 
de informações com as demais Entidades 
Contábeis, encaminharemos as suges-
tões ao Congresso Nacional”, revelou o 
presidente do Sindcont-SP

O presidente Donizete também des-
taca a importância da reforma tributária: 
“Um dos grandes problemas do Brasil é a 
complexidade dos tributos. Defendemos 
uma reforma que diminua o volume de 
obrigações acessórias e que não implique 
em aumento da nossa já elevada carga 
tributária. Estamos nos articulando para 
que nossos legisladores e governantes 
tenham este olhar diferenciado para o 
setor produtivo do país”. 

Mais apoio ao 
empreendedorismo

Além da prorrogação dos prazos de 
entrega das obrigações principais e aces-
sórias e da inclusão da profissão con-
tábil entre as atividades essenciais, as 
Entidades Contábeis do Estado de São 
Paulo defendem também mais suporte 
do Governo em relação a desonerações, 
programas especiais de financiamento e 
simplificação de processos burocráticos. 

Uma das pautas levantadas pelas En-
tidades Contábeis é a criação e manuten-
ção de programas de apoio às empresas, 
especialmente as de micro e pequeno 
portes. Uma recente vitória da classe 
contábil foi a aprovação, no Senado, do 
Projeto de Lei n.º 5.575/2020, que não 
apenas retoma o Pronampe como o torna 
permanente, transformando-o em políti-
ca oficial de crédito. O projeto de lei se-
gue para aprovação presidencial.

O presidente do Sescon-SP partici-
pou da reunião da Frente Parlamentar 
da Micro e Pequena Empresa que dis-
cutiu o tema e ressalta que esta é uma 
vitória para a sociedade, especialmente 
para as micro e pequenas empresas. “No 

Entidades Contábeis

Geraldo Carlos Lima
Presidente do 

Sindcont-SP
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Contabilidade Pública

Os profissionais da contabilidade que 
atuam no setor público devem estar 
atentos a novos procedimentos para 
a elaboração das demonstrações con-

tábeis. Foram publicadas onze Normas Brasilei-
ras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
(NBC TSP), que entraram em vigor a partir de 1º 
de janeiro de 2021. As normas atualizam procedi-
mentos contábeis anteriores, alinhando-os às boas 
práticas internacionais. 

As normas que passaram a vigorar a partir deste 
ano foram:

• NBC TSP 16 - Demonstrações Contábeis 
Separadas (convergida a partir da norma IP-
SAS 34); 

• NBC TSP 17 Demonstrações Contábeis 
Consolidadas (convergida a partir da norma 
IPSAS 35);

• NBC TSP 18 Investimento em Coligada 
e em Empreendimento Controlado em Con-
junto (convergida a partir da norma IPSAS 36);

Normas de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público estão 
mais atualizadas e em consonância com 
as boas práticas internacionais

• NBC TSP 19 Acordos em Conjunto (con-
vergida a partir da norma IPSAS 37);

• NBC TSP 20 Divulgação de Participa-
ções em Outras Entidades (convergida a partir 
da norma IPSAS 38);

• NBC TSP 21 Combinações No Setor Pú-
blico (convergida a partir da norma IPSAS 40);

• NBC TSP 22 Divulgação sobre Partes 
Relacionadas (convergida a partir da norma 
IPSAS 20);

• NBC TSP 23 Políticas Contábeis, Mu-
dança de Estimativa e Retificação de Erro 
(convergida a partir da norma IPSAS 3);

• NBC TSP 24 Efeitos das Mudanças nas 
Taxas de Câmbio e Conversão de Demons-
trações Contábeis (convergida a partir da 
norma IPSAS 4);

• NBC TSP 25 Evento Subsequente (con-
vergida a partir da norma IPSAS 14);
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Contabilidade Pública

• NBC TSP 26 Ativo Biológico e Produto Agrícola 
(convergida a partir da norma IPSAS 27);

Segundo o vice-presidente Técnico do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), Idésio Coelho, estas onze normas que entraram em 
vigor integram um conjunto de 35 normas NBC TSP a serem conver-
gidas até 2024 ao padrão das Normas Internacionais de Contabilida-
de do Setor Público (International Public Sector Accounting Standards 
– IPSAS, no original em inglês).

Outras 16 normas entraram em vigor nos anos anteriores e ou-
tras três (NBC TSP 27 – Informações por Segmento; NBC TSP 28 – 
Divulgação de Informação Financeira do Setor Governo Geral e NBC 
TSP 29 – Benefícios Sociais) foram aprovadas em 2020 e entrarão 
em vigor nos próximos anos. A previsão é que todo o processo de 
convergência seja concluído até 2024.

“Há ainda quatro normas sobre Instrumentos Financei-
ros que entrarão em audiência pública em abril deste ano e 
uma, sobre Arrendamentos, que deve ser publicada em breve 
pelo International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB), comitê responsável pelo desenvolvimento das 
IPSAS”, revelou Idésio. 

O processo de convergência das nor-
mas NBC TSP às IPSAS é conduzido pelo 
Grupo Assessor da Área Pública, comissão 
formada por pessoas indicadas pelo CFC, 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 
representantes dos estados, órgãos de con-
trole externo e da academia. 

Sobre a conversão das normas NBC 
TSP, Idésio ressaltou que um dos obje-
tivos do processo é o alinhamento des-
tas normas aos padrões internacionais, 
facilitando a compreensão e ampliando 
a confiança de outros países nas con-
tas públicas brasileiras. Além disto, de 
acordo com o vice-presidente Técnico 
do CFC, as novas normas promovem 
mais transparência, eficiência, melho-
ria nas informações geradas aos gesto-
res, estatísticas mais precisas, melho-
ria no planejamento fiscal e aumento 
da confiança e da segurança dos inves-
tidores internacionais.

“É necessário pensarmos no papel 
estratégico do Brasil no cenário interna-
cional. Devemos trabalhar para que suas 
relações com as demais nações se desen-
volvam da forma mais assertiva, objetiva e 
dinâmica possível. Com as novas normas 
NBC TSP, aperfeiçoamos o nosso olhar a 
partir de leituras mais corretas e registros 
contábeis mais precisos, o que, sem dúvi-
da, impacta na percepção do investidor 
internacional”, concluiu o vice-presidente 
Técnico do CFC.

Participação dos profissionais 
contábeis nas audiências públicas

O conselheiro e coordenador do Gru-
po de Trabalho Referente aos Assuntos 
da Área Pública do CRCSP, Valmir Leôn-
cio da Silva, explica que, antes de ocorrer 
a conversão das NBC TSP às IPSAS, há um 
extenso estudo prévio e a realização de au-

Idésio Coelho
Vice-Presidente Técnico do CFC

É 
necessário 
pensarmos 
no papel 
estratégico 
do Brasil 
no cenário 
internacional. 
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diências públicas para o recebimento de 
sugestões dos profissionais contábeis para 
o aperfeiçoamento das normas.

“Desde o início do processo de conver-
gência, o CRCSP busca apoiar o CFC e in-
centivar a participação dos profissionais 
da contabilidade nas audiências públicas. 
Com este objetivo, foi criado o Grupo de 
Trabalho Referente aos Assuntos da Área 
Pública e temos contribuído para o apri-
moramento das normas NBC TSP com 
palestras, debates, Fóruns de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público, entre outras 
atividades”, revelou Valmir.

Para tratar especificamente sobre nor-
mas em audiência pública, o CRCSP realiza 
também reuniões técnicas especialmente 
dedicadas ao tema. Além da discussão das 
alterações propostas na norma e seus im-
pactos, há um espaço para os profissionais 
da contabilidade enviarem sugestões de 
melhorias nas normas em audiência pú-
blica, que são encaminhadas ao CFC para 
serem analisadas e incorporadas ao texto 
final da norma, 

“Por meio das contribuições de pro-
fissionais de todo o país nas audiências 
públicas, as normas NBC TSP aprovadas 
promovem hoje a melhora na qualidade do 
dado contábil, com informações simplifica-
das para o usuário e demonstrações mais 
transparentes e objetivas”, destacou o con-
selheiro do CRCSP.

Idésio Coelho também salientou o papel 
das audiências públicas como “meio para a 
promoção da cidadania e da democracia”. 
Segundo ele, as audiências são “espaços 
para que os profissionais expressem seus 
pontos de vista, compartilhem sugestões 
e apontem suas necessidades. O resultado 
dessa iniciativa é a produção de materiais 
mais completos, eficientes e que contem-

plam um público maior”, explicou o vice-
-presidente Técnico do CFC. 

Sobre o papel dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade e das Entidades Contá-
beis no processo de atualização das normas 
contábeis, tanto as referentes à área públi-
ca como de outros segmentos, Idésio consi-
dera fundamentais a participação delas no 
estudo e divulgação destas normas.

Idésio também destacou a importân-
cia da atualização dos profissionais con-
tábeis e convida todos a participarem do 
Programa de Capacitação nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público, que será promovido pelo 
CFC, STN e pelo Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (Ibracon) de 16 
de abril a 14 de dezembro de 2021. O trei-
namento é gratuito e as inscrições podem 
ser feitas no portal do Ibracon. 

Valmir Leôncio da Silva
Coordenador do Grupo 
de Trabalho Referente 
aos Assuntos da Área 
Pública
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Delegacias Virtuais

C om o objetivo de demo-
cratizar cada vez mais 
o acesso aos serviços 
prestados pela entida-

de, a atual gestão do CRCSP ini-
ciou o ano de 2020 com um am-
bicioso projeto: fazer o Conselho 
estar ainda mais próximo aos pro-
fissionais da contabilidade. Uma 
tarefa difícil, mas por meio da tec-
nologia e de relevantes mudanças 
em sistemas e processos internos, 
todos os serviços do CRCSP estão 
disponíveis online dentro da casa 
de cada profissional contábil.

O presidente do CRCSP, José 
Donizete Valentina, revela que, 
desde o início de sua gestão, o 
incentivo à participação e a de-

CRCSP amplia 
serviços online 
e profissionais têm 
“delegacias virtuais” 
completas dentro de casa

mocratização do conhecimento 
foram algumas das maiores preo-
cupações do Conselho. 

“Logo no início da minha ges-
tão, decidimos, junto com o Con-
selho Diretor, intensificar a inte-
riorização das atividades e dos 
serviços prestados pelo CRCSP. 
Iniciamos um processo de mo-
dernização mesmo antes da pan-
demia e, quando a Covid-19 se 
alastrou, saímos na frente e con-
seguimos fazer esta migração 
do presencial para o online de 
forma rápida e segura”, revelou 
Donizete, que reforça: o maior 
compromisso do CRCSP é com 
a saúde e a segurança de todos, 
sem deixar de atender aos pro-

fissionais contábeis e à socieda-
de, com excelência e rapidez.

Da criação das subsedes à sua 
transição para as delegacias re-
gionais e locais, a proximidade 
aos profissionais da contabilida-
de sempre foi um dos objetivos do 
CRCSP. Mas, embora a atuação do 
Conselho tivesse abrangência em 
todo o Estado de São Paulo, os pro-
fissionais e estudantes de algumas 
cidades do Interior ainda tinham 
a necessidade de se deslocar para 
cidades vizinhas para enviar suas 
demandas ao Conselho. Isto mudou 
na atual gestão, pois todos os ser-
viços podem agora ser solicitados 
diretamente no portal do CRCSP.

Estão disponíveis no portal do 
CRCSP a consulta e atualização de 
dados cadastrais, alvará de orga-
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nização contábil, comunicação de exercí-
cio profissional em outro estado, emissão 
de boletos, de certidões de regularidade, 
solicitação de registro originário, trans-
ferência, baixa ou reativação do registro 
profissional, denúncia de irregularidades 
e descumprimentos ao Código de Ética 
Profissional, solicitações diversas, con-
sulta e cancelamento de Decore, con-
sulta e parcelamento de débitos, inscri-
ção em atividades de Desenvolvimento 
Profissional e de conteúdos a distância, 
confirmação de inscrições, impressão de 
material de apoio, acesso ao Relatório de 
Educação Profissional Continuada (EPC) 
e muito mais.

Para usufruir dessa nova facilidade, 
basta o profissional da contabilidade ou o 
usuário dos serviços acessar, no sítio do 
CRCSP, o menu “Atendimento virtual”/“so-
licitação de serviços” e optar pelo serviço 
que melhor atendê-lo.

A política de ampliar e facilitar a 
prestação de serviços do CRCSP, de for-
ma virtual, foi um compromisso da atual 
gestão desde janeiro de 2020.

A edição das Resoluções do 
CFC nº 1.557/2018 e do CRCSP nº 1.271/2020, 
que normatizaram a forma de designar os 
delegados representantes no interior de São 
Paulo e a forma de como devem se conduzir, 
trouxe a necessidade do CRCSP implemen-
tar com mais celeridade o acesso aos servi-
ços oferecidos de forma virtual. 

Foram eleitos até o momento 112 de-
legados representantes e está em anda-
mento o processo para a escolha de mais 
49, totalizando 161 representantes insti-
tucionais no interior do estado. A seleção 
obedece aos critérios estabelecidos pela 
Resolução CRCSP nº 1.271/2020 e as ci-
dades nas quais as representações foram 
definidas devem possuir em sua região 
geográfica imediata, no mínimo, 30 mil 
habitantes e 50 profissionais e/ou orga-
nizações contábeis registrados. 

“É importante ressaltar que o CRCSP 
se preocupa com todos os profissionais 
da contabilidade, tanto os da capital, 
como os do Interior. Nossa atuação está 
de acordo com o lema que definimos no 
início da nossa gestão: “Unindo ideias e 
vencendo desafios”. Queremos os profis-
sionais cada vez mais próximos e parti-
cipativos, contribuindo para a melhoria 
contínua dos nossos serviços”, explica o 
presidente Donizete.

Sejam todos bem-vindos ao “Atendi-
mento Virtual”! Usufruam desta facilida-
de de ter o CRCSP muito mais próximo de 
você, independente de sua localidade. É o 
CRCSP sem fronteiras. 

Queremos 
os profissionais 
cada vez mais 
próximos e 
participativos, 
contribuindo 
para a 
melhoria 
contínua 
dos nossos 
serviços
explica o presidente 
Donizete
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Home office

Mulher, mãe e profissional da 
contabilidade: como lidar com a 
pandemia e o home office
14 | Revista CRCSP 



Em todo o mundo, o distanciamen-
to social imposto pela pandemia 
do novo coronavírus mudou o 
estilo de trabalho e de vida da 

maioria dos profissionais. Para quem tra-
balha com contabilidade não foi diferente, 
mas para as mulheres profissionais con-
tábeis o trabalho em casa, além da neces-
sária adaptação, foi ainda mais desafiador 
porque o fechamento das escolas e a ado-
ção do ensino online obrigaram os filhos a 
ficar em casa em tempo integral.  

A empresária da contabilidade, con-
selheira e coordenadora da Comissão 
CRCSP Mulher, Flávia Augusto, fez de 
casa o seu escritório no começo de mar-
ço de 2020. Desde então, se reveza entre 
a casa e a empresa, onde mantém um es-
quema de trabalho com distanciamento e 
seguindo os protocolos de saúde.

Com um dia a dia muito mais atribu-
lado, Flávia confessa que passou dias de 
stress com as novas necessidades surgi-
das com a pandemia. A preocupação com 
a mãe, que mora com ela, e as filhas Ana 
Luiza e Yasmin, de 13 e 11 anos, que tive-
ram que se adaptar às aulas remotas, se 
somou ao volume alto de trabalho.

“Muito mais conectada”, Flávia conse-
guiu liderar sua equipe a distância, que 
ficou encarregada dos trabalhos mais 
pontuais. “Não exigimos demais dos nos-
sos funcionários”, conta Flávia, “porque 
sabíamos das dificuldades de cada um”.

“Conseguimos cumprir todo o ca-
lendário de obrigações”, festeja Flávia, 
“apesar de todos os transtornos que o 
Governo nos impôs”. O atendimento 
presencial fez falta para alguns clien-
tes, mas a maioria entendeu o momento. 
“Nós nos surpreendemos, pois muitos 

clientes foram proativos com as deman-
das da empresa”.

Flávia mora em São José do Rio Preto, 
interior de São Paulo, e prefere trabalhar 
presencialmente na sua empresa de ser-
viços contábeis. “Gosto de sair de casa e 
ter meu espaço para o trabalho. Em casa, 
com filhos e outras coisas, temos muitas 
distrações, o que prejudica o rendimen-
to”, explica a conselheira do CRCSP. 

Ela entende as mulheres que prefe-
rem o home office: “A maioria das mulhe-
res tem filhos e marido, tem as questões 
domésticas para resolver e, estando em 
home office, fica mais fácil coordenar 
tudo. Tem que levar em consideração que 
a maioria das mulheres gastam um gran-
de período de seu tempo com desloca-
mento até o local de trabalho, e com seu 

A maioria das mulheres tem filhos e marido, 
tem as questões domésticas para resolver 
e, estando em home office, fica mais fácil 
coordenar tudo. 
explica, a conselheira do CRCSP, Flávia Augusto
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trabalho em home office conseguiram or-
ganizar melhor sua rotina.”

Em casa, Flávia tem a ajuda da mãe 
e de uma funcionária para as tarefas da 
casa, mas na pandemia passou algumas 
tarefas para suas filhas também. Apesar 
do período difícil, Flávia acredita que 
a pandemia trouxe boas experiências: 
“Ficar mais tempo com minha família e 
acompanhar o dia a dia das minhas filhas 
mais de perto”, é uma das coisas boas que 
ficam da quarentena. 

Ela acha que ficam várias lições desse 
período: “Devemos viver o hoje com res-
ponsabilidade, aproveitar os momentos 
em família, dar valor às amizades e, prin-
cipalmente, respeitar o próximo cada vez 
mais. Tentar nos colocar no lugar do ou-
tro, pois todos nós temos nossos medos, 
inseguranças e não sabemos o que o ou-
tro está precisando”. 

Home office

Trabalho por aplicativos

A conselheira e membro da Comis-
são CRCSP Mulher do CRCSP, Heloísa 
de Castro Alves Felippe da Silva também 
viveu o começo da pandemia desde o dia 
9 de março de 2020, quando sua filha de 
três anos já não foi para a escola. “No dia 
23 de março”, conta Heloísa, “já estáva-
mos todos em casa!”

Ela conta também que sua rotina mu-
dou muito: idas ao mercado, shoppings 
e restaurantes deram lugar a “ficar em 
casa”. Além do trabalho em home office, 
Helô teve que dar mais atenção à peque-
na Beatriz que começou a ter aulas on-
line, mas que não funcionaram para a 
idade dela. Sempre que é possível, ela faz 
atividades extras como natação, ballet e 
aula de inglês particular. Ela afirma que 
só pretende que a filha retorne à escola 
quando tiver certeza que as aulas não se-
rão novamente interrompidas. “O rompi-
mento com a escola foi algo que a deixou 
muito abalada, e não quero passar por 
isso novamente”, disse Helô.

Para conseguir trabalhar em casa, 
Heloísa, que é empresária da contabi-
lidade, junto com seus funcionários, 
passou a utilizar muito mais aplicativos 
de mensagens, como o Whatsapp. As 
demandas do escritório passaram a ser 
monitoradas por e-mail e softwares de 
controle de tarefas. 

A adaptação foi difícil, reconhece He-
loísa. “Nós tínhamos clientes que não ti-
nham praticamente nada automatizado, 
mas fizemos uma força-tarefa e tudo se 
encaixou e não perdemos nenhum pra-
zo”. Ela elogia seus clientes que entende-
ram a necessidade do atendimento remo-
to e não reclamam.
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Perdemos 
o contato 
pessoal e, 
na minha 
opinião, isso 
prejudica 
algumas 
decisões e 
discussões. 
Para algumas 
demandas 
o processo 
acelerou. 
Na média 
acho que 
ganhamos, 
porém sinto 
falta da troca 
presencial que 
existia, porque 
na nossa 
profissão 
isso é muito 
enriquecedor

explica Heloísa 
de Castro Alves 
Felippe da Silva

“Nossas reuniões são online”, explica 
Heloísa. “Perdemos o contato pessoal e, 
na minha opinião, isso prejudica algu-
mas decisões e discussões. Para algu-
mas demandas o processo acelerou. Na 
média acho que ganhamos, porém sin-
to falta da troca presencial que existia, 
porque na nossa profissão isso é muito 
enriquecedor”.

Heloísa prefere trabalhar na sua em-
presa, porque acredita que não consegue 
produzir da mesma forma em casa, “mas 
deixamos os funcionários que preferem e 
estão produzindo bem em casa”, ressalta.

Ao analisar esse período, que ainda 
não passou, Heloísa lembra de um pon-
to positivo: “Provamos que somos capa-
zes de fazer grandes mudanças em um 
curtíssimo espaço de tempo. Tivemos 
aproximadamente uma semana para 
colocar todos nossos funcionários em 
casa e conseguimos”. O ponto negativo 
que ela ressalta é “ficar sem fazer exer-
cício físico, em razão das academias fe-
chadas, além de lidar com os que adoe-
ceram na família”. 

A lição que ela aprendeu: “Vamos 
aproveitar nossa família, dar valor às 
pequenas coisas do dia a dia. Senti fal-
ta da rotina de antes, e isso me fez dar 
valor a tudo que passava despercebido. 
Percebi que quando queremos ou preci-
samos fazer uma mudança ela acontece, 
só depende de nós!” 

A participação digital no 
CRCSP

Como conselheiras do CRCSP, Flá-
via e Heloísa também tiveram que 
se reinventar. As reuniões plenárias 
passaram a ser virtuais e os eventos 
de Educação Profissional Continuada 
se multiplicaram. E elas tiveram que 
se desdobrar para participar desses 
eventos de desenvolvimento profissio-
nal como mediadoras.

“Foi uma ótima experiência”, conta 
Flávia. “Foi um momento em que parti-
cipamos de várias atividades, sem nos 
preocupar com o deslocamento. Porém, 
sinto que as reuniões virtuais são mais 
frias no sentido de troca de informações 
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Home offi  ce

e ideias, uma coisa comum de acontecer 
quando estamos presentes”.

Heloísa aponta que os trabalhos do 
CRCSP tiveram seus andamentos e nada 
parou, mas a troca de experiências e de 
opiniões sobre assuntos era mais rica na 
forma presencial. “Sinto falta dos nossos 
encontros por essa razão”, argumenta 
Heloísa. “Aprendemos demais presen-
cialmente. Acho que o virtual deixa um 
pouco a desejar neste quesito, mas não 
deixa de ser uma forma de não parar nos-
sos trabalhos”. 

Dicas que ajudam no dia a dia

São muitas as mulheres executivas que como 
a Flávia e a Heloísa estão tentando equilibrar a 
vida profi ssional e a vida pessoal. Dicas simples 
podem ajudar a atravessar este momento:

Crie uma agenda: marque horários para 
as atividades de trabalho e momentos em 
família e deixe isso claro, tanto para os co-
legas de trabalho como para os familiares.

“Não”: palavra que deve ser usada para 
que as pessoas do seu convívio – de casa 
ou do trabalho, saibam quando você não 
está disponível.

Crie o seu momento: para um curso onli-
ne, uma leitura, assistir um fi lme – é preciso 
que todos os dias você tenha momentos re-
laxantes para poder se equilibrar e enfren-
tar a ansiedade e o stress. 

Dicas que ajudam no dia a dia

X
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março, sete destes funcionários encerram esta 
etapa de suas vidas com a sensação de dever 
cumprido e com histórias de dedicação à pro-
fissão contábil. 

Funcionários

P ara prestar um serviço de qualidade 
aos profissionais contábeis, o CR-
CSP conta com um eficiente e dedi-
cado quadro de colaboradores. Em 

Funcionários do CRCSP:  
vidas dedicadas  

à profissão contábil

Affonso de Souza Figueiredo
Com 67 anos de idade, 27 deles trabalhando no CRCSP, o fiscal sênior Affonso de Souza Figueire-

do é paulistano, corintiano e uma referência quando o assunto é Contabilidade e as leis que regem 
a profissão contábil. Formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São 
Paulo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Facesp/Fecap) e registrado no CRCSP des-
de 1984, Affonso encerra este ciclo de sua vida com o carinho e sensação de gratidão de todos que 
tiveram o privilégio de conhecê-lo.
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Edu Cândido Monteiro
Fiscal no CRCSP há 29 anos, Edu é um apaixonado pela profi ssão contábil 

há 48 anos. Antes de ingressar no CRCSP, ele trabalhou em uma empresa mul-
tinacional por 18 anos, iniciou um negócio próprio e, após o encerramento 
das atividades de sua empresa, prestou concurso para trabalhar no Conselho.

Hoje, aos 75 anos, Edu relembra sua trajetória e guarda boas lembranças, 
especialmente dos colegas com quem trabalhou e lamenta que, devido à 
pandemia de Covid-19, não pode dar um abraço em todos: “Sempre me rela-
cionei bem com todos e tenho muito orgulho por ter feito o meu melhor no 
desempenho das minhas funções, sem corromper ou ser corrompido, pois 
dormir tranquilo, não tem preço. E acredito que contribuí para a profi ssão contábil, que é uma carreira 
muito bonita, com profi ssionais honestos e que amam o que fazem”.

José Luiz da Silva
Ingressando no CRCSP em 1991, José Luiz da Silva, construiu nestes anos 

uma história de dedicação e superação pessoal. Orientado por seu compadre 
João Ismail, operador de impressora off set na época, José Luiz, que estava 
desempregado, candidatou-se a uma vaga de auxiliar de serviços gerais para 
garantir o sustento de sua esposa e fi lha e quitar o fi nanciamento de sua 
casa. “Quando comecei, o serviço era pesado, mas sempre contei com o aco-
lhimento e carinho das pessoas”, revela José Luiz.

“Após alguns anos, fui trabalhar com a impressora off set. E, sete anos de-
pois, fui convidado pela Simone, gerente do Departamento de Desenvolvimen-
to Profi ssional (DES), para integrar a sua equipe. Para mim foi muito bom, pois passei a ganhar mais e gostava 
muito do que fazia. Eu desenhava e passei a fazer as capas das apostilas e preparar as resenhas técnicas 
para os conselheiros analisarem as matérias que seriam publicadas. Com o tempo passei a dar mais apoio às 
atividades realizadas. Sempre foi um trabalho muito gratifi cante”, relembra o funcionário do DES.

Ao olhar para trás, José Luiz relembra os bons momentos e as conquistas que o CRCSP proporcionou: 
“Neste meio tempo eu voltei a estudar, quitei e ampliei minha casa e criei minha família. Hoje tenho cinco 
fi lhos e onze netos. Um momento que nunca vou esquecer foi uma vez que fi quei doente e todos se mobi-
lizaram para me doar sangue. O CRCSP disponibilizou os veículos e ainda fi zeram uma vaquinha entre os 
funcionários para me ajudar a pagar as dívidas. Sou muito grato pelas pessoas com quem convivi e pela 
oportunidade de ter trabalhado no CRCSP, que é uma empresa muito boa e se o funcionário se esforçar, 
estudar e acreditar pode ir longe”.

João Aparecido Munhós Lorca
Alegre, inteligente e bem-humorado, é assim que os colegas de traba-

lho descrevem João Lorca. Natural de Divinolândia, no interior de São Pau-
lo, Lorca completará em junho 72 anos de idade, 26 deles como fi scal do 
CRCSP, sempre com dedicação e ética. Lorca é uma pessoa querida e admi-
rada por todos por seu conhecimento, dedicação ao CRCSP e à profi ssão 
contábil e disposição para auxiliar a todos que necessitam de sua ajuda.

Funcionários
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Luiz Antônio de Nadai
Natural de Votuporanga e criado em São Pedro do Ivaí, no Paraná, 

Nadai considera-se um “matuto”, homem de raízes rurais, acostumado à 
vida simples do campo. Emocionado pela despedida de pessoas queri-
das, mas grato pela convivência com os amigos que conquistou ao longo 
dos anos, Nadai deixa o CRCSP após 35 anos de trabalho como fi scal e 
enviou um e-mail aos colegas, com um pouco de sua trajetória. 

Na mensagem, Nadai conta sobre sua mudança com a família, aos 
oito anos, para o Sul do Paraná e depois para São Pedro do Ivaí. “Lá eu 
morei 16 anos. Comecei a ajudar meu pai na roça aos 12 anos, aos 13 
terminei o primário, aos 18 iniciei o ginásio e aos 22, o curso técnico em contabilidade”, relata o 
fi scal, que conta como após a conclusão do curso, aos 25 anos, voltou a São Paulo em, 1º de janeiro 
de 1980, e sobre as difi culdades que enfrentou no início.

“Em São Paulo trabalhei em quatro empresas e, por fi m, na última empresa que trabalhei, assumi 
a Contabilidade por dois anos e meio, antes de conseguir a vaga de fi scal do CRCSP. E agora chega o 
momento do desligamento. Fico um pouco chateado pelo distanciamento dos amigos, mas feliz pela 
nova etapa. Voltarei a ser o matuto de antes e agradeço por ter participado desta equipe maravilhosa, 
que se torna parte essencial da nossa vida”, afi rmou Nadai aos companheiros de CRCSP.

Marlene Antônia Dante Pasquinelli
Com quase 34 anos de dedicação ao CRCSP, Marlene Antônia Dante 

Pasquinelli é uma referência quando o assunto é o CRCSP e a promoção de 
atividades diversas para a classe contábil. Aprovada em um concurso para 
trabalhar como fi scal do CRCSP, em 1987, Marlene desde cedo assumiu 
desafi os, sempre com o mesmo comprometimento em cada atividade.

“Quando fui aprovada, integrei por um tempo o recém-criado Programa 
de Educação e fazia palestras por todo o estado sobre alterações na legis-
lação. Depois solicitei voltar à função de fi scal e em 1989, quando o CRCSP 
assumiu a realização da Convenção dos Contabilistas do Estado de São 

Paulo, passei a colaborar na organização. Até que em 1994 o presidente José Serafi m Abrantes disse: “Ou 
lá, ou cá. Ou fi ca na Fiscalização ou com os eventos” e eu fi quei trabalhando na diretoria até ser montado 
o Departamento de Eventos”, conta a gerente desse departamento.

A história de Marlene se confunde com a do próprio CRCSP: “No início era só eu e o então diretor, 
Edeson Figueiredo Castanho. A Rosa (Maria Pereira, coordenadora do Departamento de Eventos) foi esco-
lhida para atuar como coordenadora da diretoria. Quando fui para o Departamento de Eventos ela fi cou 
lá mais um tempo e depois veio comigo. E ela sempre foi minha grande companheira e esteve ao meu 
lado todo este tempo”, relembra.

Ao olhar para trás, Marlene tem muito orgulho sobre tudo que foi construído pela profi ssão: “Nesta 
caminhada eu sempre dei muito valor e carinho a tudo o que eu fi z. Eu tenho memórias boas de todos: 
presidentes, conselheiros, diretores e funcionários. Dos eventos, foram vários que me marcaram. As Con-
venções, os aniversários do CRCSP, solenidades de posse, todos sempre foram um sucesso”.
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Funcionários

Verônica Moreira Nunes
Formada em uma escola voltada ao ensino técnico em Contabilidade, 

Verônica atua desde os 15 anos na área contábil. Esteve em uma grande 
empresa por 12 anos e em um escritório de contabilidade por dois, mas 
trabalhar no CRCSP sempre foi um de seus objetivos.

“Desde a época do curso técnico o CRCSP me atraía, então na primeira 
oportunidade eu fiz o concurso para fiscal do CRCSP e foi uma experiência 
maravilhosa. Quando fui admitida, eu era bacharel em Economia e, após 
a admissão no CRCSP, me formei em Ciências Contábeis, fiz duas pós-
-graduações e muitos concursos, o que me proporcionou uma excelente 
bagagem profissional”, conta a diretora Operacional do CRCSP.

Com quase 28 anos de trabalho no CRCSP, Verônica foi fiscal, fiscal ple-
na, promovida em uma prova interna, coordenadora e chefe do Departamento de Fiscalização, função 
que exerceu por oito anos antes de assumir a Diretoria Operacional, em 2015. Neste período, ela fez 
parte e ajudou a promover a revolução que o CRCSP teve em seus processos. 

“Como gerente do Departamento de Fiscalização, conseguimos, com a ajuda do Departamento de 
Tecnologia da Informação e do Conselho Diretor, implantar o procedimento de fiscalização eletrônica, 
que foi a primeira do País e resultou em diversas modificações na fiscalização do CRCSP. Também fir-
mamos convênios importantes e implementamos ferramentas que proporcionaram uma execução mais 
ágil dos processos fiscalizatórios”, relata Verônica.

Com a promoção ao cargo de diretora Operacional do Conselho, Verônica ampliou ainda mais o 
leque de suas responsabilidades, mas sempre conseguiu desempenhar suas funções com excelência: 
“A promoção foi uma notícia excelente, mas os desafios passaram a ser maiores, pois além da Fiscali-
zação, a pasta engloba o Registro, o Atendimento, a Secretaria e o Núcleo de Relacionamentos. Mas a 
equipe é excelente e em conjunto fizemos um ótimo trabalho”. 

Com uma história de conquistas pela profissão, Verônica deixa o CRCSP com a sensação de dever 
cumprido e a satisfação pelas vitórias obtidas. “Sou muito apaixonada pelo que fiz, pois sempre me 
dediquei muito e pude contar com a ajuda e garra de uma equipe fantástica. O CRCSP continuará 
exercendo sua função, pois as equipes de funcionários, os conselheiros, delegados representantes e o 
Conselho Diretor continuarão a fazer tudo pela profissão. Eu sou muito grata por ter trabalhado aqui e 
tenho excelentes lembranças que guardarei para sempre. E como profissional da contabilidade, poderei 
acompanhar e aplaudir cada nova conquista do CRCSP”, concluiu Verônica.
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Todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. No CRCSP, nosso time é o 
responsável pelo trabalho brilhante do maior Conselho de Contabilidade do Brasil. 
Sempre podemos contar com cada funcionário na gestão e no atendimento a mais de 
150 mil profissionais registrados.

Aos funcionários que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV), e que durante 
tantos anos de dedicação contribuíram com o nosso CRCSP, nós só temos a agradecer 
por tudo que vocês fizeram pela profissão contábil. O CRCSP é construído por cada 
um de vocês, que diariamente se esforçaram para entregar sempre o melhor aos 
profissionais da contabilidade. 

Nós do Conselho Diretor do CRCSP, os conselheiros, delegados representantes e 
funcionários temos muito orgulho e admiração por tudo que vocês construíram 
e estamos felizes por termos tido o privilégio de conviver com os profissionais 
exemplares e pessoas incríveis que vocês são.

Desejamos que aproveitem o merecido descanso e que tenham muita saúde, paz e 
felicidades em suas vidas. Este não é um adeus, pois daremos continuidade ao legado 
que vocês construíram e esperamos sempre a visita de vocês.

Um grande abraço.

José Donizete Valentina 
Presidente do CRCSP

José Aparecido Maion 
Vice-Presidente de Administração e Finanças

João Carlos Castilho Garcia 
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Marcelo Roberto Monello 
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

Mariano Amadio 
Vice-Presidente de Registro

Mensagem de agradecimento do Conselho Diretor
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Efeito Pandemia

As medidas restritivas 
adotadas por gover-
nantes na tentativa 
de frear o avanço do 

novo coronavírus, como decretos 
de lockdown, restrições de circu-
lação em horários determinados e 
fechamento do comércio de ativi-
dades não essenciais tornam difícil 
o trabalho dos contadores para o 
cumprimento de várias obrigações 
exigidas pelo Governo.

Em função do impacto da pan-
demia, as Entidades Contábeis vem 
solicitando aos órgãos governa-
mentais a prorrogação de vários 
prazos destas obrigações. Algumas 
foram atendidas.

Entendendo a dificuldade que 
os profissionais da contabilidade 
estão atravessando também foram 
prorrogados o prazo de pagamen-
to da anuidade 2021 que venceria 
em 31 de março e o prazo para in-
dicação de revisor ao programa de 
2021 da Revisão Externa de Quali-
dade pelos Pares.

Confira os novos prazos de tri-
butos e obrigações.

Vencimento da 
anuidade 2021

Após pedido do presidente do 
CRCSP, José Donizete Valentina, e 
demais presidentes dos Conselhos 
do Sistema CFC/CRCs na reunião 

Veja aqui quais os prazos de 
tributos e declarações que 
foram prorrogados

dos presidentes dos Conselhos de 
Contabilidade, realizada de forma 
virtual em 24 de março de 2021, o 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) prorrogou para 31 de maio de 
2021 o prazo para pagamento das 
anuidades que venceriam em 31 de 
março de 2021 e demais débitos ob-
jetos de parcelamentos em vigor. 

O presidente do CFC, Zulmir 
Ivânio Breda, enviou um ofício ao 
CRCSP e demais Conselhos Re-
gionais de Contabilidade do país 
anunciando a novidade, que visa 
auxiliar os profissionais contábeis 
diante das dificuldades enfrenta-
das em razão da pandemia de Co-
vid-19 e pela situação econômica 
do país. A prorrogação foi aprova-
da pela Deliberação CFC n.º 12, de 
26 de março de 2021.

Além do vencimento das anuida-
des de março, também foram pror-
rogados os prazos dos parcelamen-
tos referentes às anuidades de 2021 
e de anos anteriores e a débitos de 
qualquer natureza com vencimento 
a partir de 26 de março de 2021. O 
prazo destes parcelamentos passa 
a ter vencimento em 31 de maio de 
2021 e as parcelas subsequentes 
para a mesma data, do segundo mês 
seguinte ao do vencimento original.

“Esta é uma decisão muito impor-
tante, que demonstra o alinhamento 
entre o Conselho Federal e os Con-
selhos Regionais de Contabilidade 

e nosso compromisso com a classe 
contábil”, declarou o presidente José 
Donizete Valentina sobre a prorro-
gação do prazo das anuidades. 

Revisão pelos Pares: 
indicação de revisor e 
entrega de documentação 

O Comitê Administrador do Pro-
grama de Revisão Externa de Quali-
dade (CRE) prorrogou o prazo para 
indicação de revisor ao programa 
de 2021 da Revisão Externa de Qua-
lidade pelos Pares. O prazo inicial 
era até 31 de março, mas foi alterado 
para o dia 30 de abril. Com a medi-
da, a data de entrega da documenta-
ção pelos revisores também passou 
do dia 31 de julho para 31 de agosto.

O sorteio de auditores acon-
teceu no dia 29 de janeiro, de 
maneira virtual. Após a divulga-
ção da lista, o auditor sorteado 
deve informar e contratar outro 
auditor para revisar os serviços 
prestados por meio do Sistema 
CRE Web (www1.cfc.org.br/cre/). 
O processo de acompanhamen-
to e controle é feito pelo CRE. A 
qualidade, neste contexto, é me-
dida pelo atendimento das nor-
mas técnicas e profissionais es-
tabelecidas pelo CFC e, quando 
aplicável, das normas emitidas 
por órgãos reguladores.

Para acessar a lista dos audito-
res que passarão pela Revisão Ex-
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terna de Qualidade em 2021, clique 
aqui. Mais informações podem ser 
obtidas pelo e-mail cre@cfc.org.br.

Regulamentado pela Norma 
Brasileira de Contabilidade (NBC 
PA) 11, o programa de Revisão Ex-
terna de Qualidade, também conhe-
cido como “Revisão pelos Pares”, 
busca verificar o controle de quali-
dade dos serviços prestados em au-
ditoria no país e promover melho-
rias para o exercício da profissão.

Entrega da DIRPF

O prazo para a entrega da De-
claração do Imposto de Renda de 
Pessoa Física (DIRPF) de 2021, re-
ferente ao ano-calendário de 2020, 
foi prorrogado para 31 de maio de 
2021. A princípio, o prazo para en-
trega do IR de pessoas físicas ter-
minaria em 30 de abril.

Apresentação da Defis

Em função dos impactos da pan-
demia da Covid-19, o Comitê Gestor 
do Simples Nacional (CGSN) apro-
vou a Resolução CGSN n.º 159, de 
29 de março de 2021, que prorroga 
para o dia 31 de maio de 2021 o pra-
zo para apresentação da Declaração 
de Informações Socioeconômicas e 
Fiscais (Defis), referente ao ano-ca-
lendário 2020.

A prorrogação não se aplica à 
declaração mensal realizada por 
meio do PGDAS-D, cujo prazo de 
entrega está previsto no  art. 18,  
§ 15-A da LC n.° 123 de 14 de dezem-
bro de 2006, sujeitando-se à multa 
por atraso na entrega da declaração 
nos termos do art. 38-A. 

A medida, que tem por objetivo 
diminuir os impactos econômicos 
causados pela pandemia do Co-
vid-19 no Brasil, beneficia 5.327.347 
optantes pelo Simples Nacional em 
31/12/2020 (Fonte: Estatísticas do 
Portal do Simples Nacional). 

A entrega da Defis deve ser feita 
pelo site do Simples Nacional, com 
código de acesso ou certificado digi-
tal, e deve ser enviada mesmo que a 
empresa esteja inativa.

Pagamento dos Tributos do 
Simples Nacional

Com o objetivo de mitigar os 
impactos da pandemia do Covid-19 
para o grupo das micro e pequenas 
empresas e Microempreendedores 
Individuais (MEI), o Comitê Ges-
tor do Simples Nacional (CGSN) 
aprovou em reunião realizada hoje 
a prorrogação do prazo para paga-
mento dos tributos no âmbito do 
Simples Nacional (Federais, Esta-
duais e Municipais).  A medida pode 
beneficiar 17.353.994 contribuintes.

A prorrogação será realizada da 
seguinte forma:

• o período de apuração 
março de 2021, com venci-
mento original em 20 de abril 
de 2021, poderá ser pago em 
duas quotas iguais, com venci-
mento em 20 de julho de 2021 
e 20 de agosto de 2021;

• o período de apuração 
abril de 2021, com venci-
mento original em 20 de 
maio de 2021, poderá ser 
pago em duas quotas iguais, 
com vencimento em 20 de 

setembro de 2021 e 20 de 
outubro de 2021;

• o período de apuração 
maio de 2021, com vencimen-
to original em 21 de junho de 
2021, poderá ser pago em duas 
quotas iguais, com vencimen-
to em 22 de novembro de 2021 
e 20 de dezembro de 2021.

Importante: as prorrogações 
não implicam direito à restituição 
ou compensação de quantias even-
tualmente já recolhidas.

Dispensa de autenticação 
documental 

A Instrução Normativa RFB 
n.º 2.015/2021, publicada em 24 de 
março, ampliou até 30 de junho de 
2021 a dispensa da necessidade de 
apresentar documentos originais 
ou cópias autenticadas para soli-
citar serviços à Receita Federal ou 
prestar esclarecimentos.

A flexibilização das regras é 
uma das medidas adotadas para 
minimizar os efeitos da pandemia 
do coronavírus, reduzindo o ônus 
financeiro e aumentando o distan-
ciamento social, necessário para a 
preservação da saúde dos cidadãos.

Vale destacar, que a autentici-
dade dos documentos apresentados 
será verificada pelos servidores da 
Receita Federal pelos meios estabe-
lecidos na Instrução Normativa nº 
1.931/2020. O contribuinte que apre-
sentar cópias simples permanece 
obrigado a manter os originais sob 
sua guarda, podendo ser demanda-
do a qualquer momento pela Admi-
nistração Pública a apresentá-los. 
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Palavra do Presidente

Nós apoiamos todas as medidas que 
se fi zerem necessárias para garantir a 
saúde e a vida dos nossos semelhantes, 
mas não podemos deixar de respaldar 
nossos profi ssionais e empresários da 
contabilidade que vêm enfrentando gran-
des desafi os para manter seus negócios.

Nós defendemos que os escritórios 
que possam implementar o home offi  ce, 
o façam, mas destacamos que nem todas 
as organizações contábeis estão aptas a 
cumprir esta exigência, especialmente 
as de menor porte. Muitos clientes ain-
da utilizam muito papel e não podemos, 
como profi ssionais da contabilidade, de-
sampará-los neste momento. 

É por esta razão que o CRCSP apoia 
o mandato de segurança impetrado pelo 
Sindicato das Empresas de Serviços Con-
tábeis e das Empresas de Assessoramen-
to, Perícias, Informações e Pesquisas 
no Estado de São Paulo (Sescon-SP) e o 
Sindicato dos Contabilistas de São Paulo 
(Sindcont-SP) para que o Governo do Es-

Ações do 
CRCSP para 

apoiar o 
profi ssional da 

contabilidade

O CRCSP, em conjunto com as 
Entidades Contábeis do Es-
tado de São Paulo, não tem 
medido esforços para apoiar 

os profi ssionais da contabilidade duran-
te a pandemia da Covid-19, ouvindo suas 
demandas e se empenhando com toda 
a energia para amenizar este momento 
dramático que estamos vivendo.
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tado de São Paulo reconheça a atividade 
contábil como essencial.  

Entendemos que esta medida garan-
tirá a continuidade da prestação de ser-
viços contábeis, cuja interrupção preju-
dicaria o funcionamento de empresas de 
todos os setores, inclusive daqueles já 
reconhecidos como essenciais.

É necessário que o Governo reconhe-
ça nossa atividade pelo que ela realmen-
te é - essencial para o funcionamento de 
qualquer empresa, pública, privada ou 
do Terceiro Setor, de todos os portes e 
segmentos. O CRCSP apoia esta e outras 
ações que estão sendo articuladas para 
apoiar os profissionais e as organizações 
contábeis neste momento de pandemia. 

O CRCSP também é autor de um 
manifesto conjunto com as Entidades 
Contábeis do Estado de São Paulo pela 
prorrogação dos prazos de entrega das 
obrigações principais e acessórias.  

Este documento foi enviado ao Go-
verno do Estado de São Paulo, através do 
deputado estadual Itamar Borges (MDB), 
à Superintendência da Receita Federal do 
Brasil da 8ª Região Fiscal, à Caixa Econô-
mica Federal e à Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Governo do Estado de 
São Paulo (Sefaz-SP) e apresenta como 
justificativa para a prorrogação a impos-
sibilidade técnica para o cumprimento 
dos prazos de entrega por parte dos pro-
fissionais da contabilidade, diante das 
inúmeras dificuldades que enfrentamos.

Um dos mais importantes pedidos 
que fizemos ao Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC) foi atendido: o prazo 
para pagamento das anuidades que ven-

ceriam em 31 de março de 2021 foi pror-
rogado para 31 de maio de 2021. 

O CRCSP está tomando todas as me-
didas possíveis para apoiar os profissio-
nais, mas é importante que estejamos 
unidos, que cada um de vocês esteja 
conosco. A atuação conjunta é a melhor 
forma de conseguirmos que o poder pú-
blico entenda nosso ponto de vista, seja 
reconhecendo que somos essenciais 
para o funcionamento de todas as em-
presas, seja ampliando os prazos das 
obrigações principais e acessórias.

Este é um momento de união e de 
cuidarmos da nossa saúde física e men-
tal. Tudo vai passar e o novo momen-
to encontrará a classe contábil unida 
como sempre! 

José Donizete Valentina
Presidente do CRCSP
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