Contabilistas em reunião com
Secretário da Fazenda
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A diretoria do Sescon-Serra Gaúcha, juntamente
com outros profissionais da contabilidade, participou no dia
05 de março de reunião promovida pela Prefeitura de Caxias
do Sul e a Secretaria da Fazenda municipal. No encontro,
que aconteceu a partir das 10h no Galpão Moacara dos
Pavilhões da Festa Nacional da Uva, foram discutidos
assuntos de interesse da classe contábil.
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Encontro reúne presidentes
de Sindicatos da Região Sul

Entre os temas abordados, o destaque foi para os
serviços on-line que a Prefeitura e Secretaria disponibilizam,
foram sugeridas novas implementações e pequenas
mudanças para facilitar a vida dos contribuintes.
O secretário da Fazenda de Caxias do Sul, Carlos
Antonio Búrigo, reforçou que a Prefeitura está buscando
solucionar as reivindicações da classe contábil. “Nós
queremos facilitar o trabalho dos contabilistas, tornando os
serviços mais ágeis e acessíveis”, comentou Búrigo. O
presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Marco Antônio Dal Pai,
reforçou que o Sindicato manterá o contato estreito com a
Secretaria na busca de soluções para a classe contábil.
Na oportunidade, o secretário da Cultura, Antônio
Feldmann passou informações sobre a Lei Municipal de
Incentivo à Cultura e a Lei Rouanet. Já a presidente da FAS –
Fundação de Assistência Social, Maria de Lurdes Fontana
Grison, divulgou a campanha “Contribuir não custa nada”
promovida pelo Comdica – Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Ambos os projetos dependem
de incentivo fiscal para a obtenção de recursos.

Caxias do Sul foi sede para mais um encontro dos
presidentes do sistema SESCAPs/SESCONs da Região Sul. O
evento aconteceu nos dias 29 de fevereiro e 01 de março no
Hotel Blue Tree Towers. Na oportunidade, os dirigentes
discutiram assuntos em torno das atividades desenvolvidas
pelos Sindicatos e em prol do setor de serviços e da
contabilidade. A ação foi coordenada pelo vice-presidente da
Região Sul da Fenacon (Federação Nacional das Empresas
de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas), Luiz Antonio Martello.
Inúmeros foram os assuntos abordados pelos
representantes dos oito sindicatos sediados nos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre os temas
da reunião foi apresentado o desempenho da arrecadação
sindical de cada Sindicato em 2008, indicados nomes de
profissionais para a banca de palestras de cada região e
relatadas ações e estratégias de serviços das entidades. O
andamento geral da Certificação Digital também foi
discutido no evento.
Ao final da reunião de sexta-feira, Martello ressaltou
a importância da realização destes encontros que
aproximam as pessoas que estão à frente dos
SESCAPs/SESCONs. “Além de fortalecer a união entre os
Sindicatos, através das reuniões do sistema é possível
realizar a troca de experiências entre os dirigentes”, destaca
o vice-presidente da Região Sul da Fenacon.
O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Marco
Antônio Dal Pai, explica que os encontros acontecem a cada
dois meses, tendo como anfitrião sempre um dos
presidentes em sua sede, proporcionando assim a troca de
informações entre representantes de diferentes regiões.
“Muitas vezes o que está sendo colocado em prática num
Sindicato, serve como modelo para outro”, explica Dal Pai. A
última vez que a ação aconteceu em Caxias do Sul foi em
2005.

Christiane Finger - Bendita Informação

Mário Franzem

Maicon Damasceno

Após a reunião os empresários contábeis
participaram do almoço promovido pela Prefeitura e
Comissão Organizadora da Festa. O prefeito da cidade, José
Ivo Satori, participou do encontro e parabenizou todos os
contabilistas pelo serviço prestado às empresas da região.
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Seja mais rápido que o Leão!
Faça já sua Declaração.
Confira campanha Imposto de Renda
Pessoa Física na página 02
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Cerca de 30 pessoas
participaram da reunião.

Dirigentes discutiram
melhorias para o
setor de serviços e
da contabilidade.

Contracapa
Encontro entre dirigentes do sistema
SESCAPs/SESCONs da Região Sul
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Palavra do
Presidente
Muitos são os papeis e
responsabilidades do
empresário contábil. Quanto
mais a economia avança, mais
se exige dos contabilistas, por
isso é importante a atualização constante através de
cursos, seminários e palestras. Neste informativo o leitor
poderá conferir algumas das ações que o Sescon vem
desenvolvendo neste sentido. Um calendário
minuciosamente organizado pela nossa diretoria, que
contempla assuntos como a atualização da Lei Geral,
responsabilidade e planejamento tributário, Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, entre outros temas.
Uma das funções deste profissional e a realização
da declaração de imposto de renda para pessoa física.
Historicamente os meses de março e abril são sinônimos
de trabalho árduo para a maioria, já que é neste período
em que o contribuinte precisa prestar contas ao fisco.
Anualmente a Receita Federal inova e insere novas regras,
e em 2008 não está sendo diferente, exigindo que o
contabilista acompanhe as novidades da área e que
muitas pessoas busquem profissionais habilitados para
organizar sua declaração.
Levando em conta essa realidade, o Sescon-Serra
Gaúcha desenvolveu uma campanha publicitária que
incentiva o contribuinte a contratar um profissional da
contabilidade para fazer a sua declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF). Tendo como tema a frase
"Seja mais rápido que o Leão! Faça já sua declaração", os
anúncios estão sendo inseridos em informativos de outras
entidades. Também foi desenvolvida uma campanha
veiculada na rádio São Francisco AM.
No material publicitário tivemos o cuidado de
ressaltar que a orientação do contador para as pessoas
físicas é importante não apenas no mês de abril por conta
do IRPF, mas sim durante todo o ano. Já que é esse
profissional que dá o acompanhamento a todas as
transações econômicas, tais como compra ou venda de
bens e no planejamento tributário.
Da mesma forma não podemos deixar de citar o
importante papel dos empresários contábeis na
promoção de ações sociais e culturais. São esses
profissionais que orientam o contribuinte e as empresas
para destinar parte do imposto devido em Leis de
Incentivo à Cultura e ao Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O contabilista também tem uma
atuação de destaque junto as micro, pequenos e médios
empreendimentos. Auxiliando na consolidação de novos
negócios e a permanência de empresas já consolidadas.
Como se pode constatar são muitas as razões
para os contabilistas e o Sescon-Serra Gaúcha se
orgulharem da importante função deste profissional.
Comemoração que oficialmente acontece no dia 25 de
abril, data instituída como o Dia do Contabilista. Um dia
especial para todos aqueles que auxiliam na economia e
progresso do país.
Marco Antônio Dal Pai
Presidente Gestão 2007/2009
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Sindicato divulga
informações da categoria
na Rádio São Francisco
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“Seminário Tributário” abordará temas
de interesse do profissional contábil

Em parceria com o Simecs, o Sescon-Serra
Gaúcha promove no dia 27 de março, o “Seminário
Tributário”. O evento, que acontecerá no auditório da CIC
Caxias, das 13h30 às 17h, contará com a palestra de
dois profissionais da área. As inscrições são gratuitas e
limitadas.
Miguel Pletsch, Delegado da Receita Federal de
Caxias do Sul, abordará o tema “Responsabilidade

Tributária - análise referente aos crimes tributários”. Já o
consultor tributário Dilson Gerent falará sobre
“Planejamento Tributário - formas lícitas para redução de
carga tributária”.
Inscrições e informações com o Sescon pelo 54
3228.2425 ou Simecs 54 3228.1855.

Desde o dia 10 de janeiro deste ano, o
Sindicato possui um espaço próprio na Rádio São
Francisco SAT (560 HZ AM). O "Sescon Serra Gaúcha
Informa" trás informações atualizadas sobre a
categoria de abrangência do Sindicato, com notícias
e entrevistas.
O boletim, que tem duração de 90 segundos,
vai ao ar todas às quintas-feiras, entre 7h20 e 7h40,
durante o programa Acontece. Quem preferir, pode
escutar a programação pelo site
www.saofrancisco.am.br. Através da parceria, a
Rádio São Francisco também realizará a cobertura
especial de eventos representativos para o
segmento.

Sescon sorteia viagem
a Gramado
Terezinha Rosa Trangansin do escritório Orly
Casara ganhou do Sescon-Serra Gaúcha um final de
semana em Gramado com acompanhante. Ela é a
vencedora da campanha de "Atualização Cadastral"
que o Sindicato promoveu em dezembro e janeiro. O
número sorteado foi o 23, conforme resultado da
Loteria Federal do dia 13 de fevereiro. Durante todo o
período de duração da campanha foram preenchidos
mais de 250 cadastros.
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Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas da Região Serrana do
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Caixa Postal 1334 - Bairro Jardim América
95050-250 - Caxias do Sul - RS - Tel.: 54 3228.2425
Site: www.sesconserragaucha.com.br
Fale conosco: secretaria@sesconserragaucha.com.br
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Curso de atualização da Lei Geral
O Sescon-Serra Gaúcha em parceria com a Fenacon e o Sebrae, promoveram em fevereiro e março as
primeiras edições do treinamento de atualização do Simples Nacional versão 2008. Devido à intensa procura, o
Sindicato realizará novas turmas nos próximos meses, inclusive nas cidades de Farroupilha, São Marcos, Garibaldi e
Flores da Cunha.
No curso são abordados assuntos como análise das últimas resoluções publicadas e as mudanças e
obrigações advindas às empresas incluídas no Simples Nacional. O valor do treinamento por pessoa é de R$ 20,00
para associados do Sescon e Sincontec e R$ 40,00 para os demais.
Informações sobre inscrições e datas das novas turmas entre em contato com o Sescon-Serra Gaúcha pelo 54
3228.2425 ou no site www.sesconserragaucha.com.br.
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Pasta e Check-list para declaração do IRPF
O Sescon-Serra Gaúcha e o Sincontec acabam de
lançar a “Pasta Imposto de Renda Pessoa Física”.
Destinada aos profissionais da contabilidade, o material
tem como função facilitar a organização da declaração dos
bens dos contribuintes. Além de servir como arquivo de
todos os papéis do IRPF, a pasta trás uma série de
informações sobre a declaração. Também possui um
questionário para o contador aplicar com o seu cliente na

hora de prestar contas ao fisco. É um verdadeiro check-list
que vai facilitar o trabalho do profissional e evitar que
informações e papeis importantes se percam.
Interessados podem fazer sua encomenda até o
dia 30 de março com um dos Sindicatos. A quantidade
mínima para aquisição são 20 pastas, a unidade custa R$
0,50 centavos. Mais informações 54 3228.2425/
3222.1763.

SESCON
SERRA GAÚCHA

03

Campanha publicitária sobre IRPF

Com o objetivo de incentivar o contribuinte a buscar
uma empresa de serviços contábeis para fazer a sua
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o
Sindicato realiza nos meses de março e abril uma campanha
publicitária na cidade e região.

Baseado na chamada "Seja mais rápido que o Leão!
Faça já sua declaração", os anúncios serão publicados em
informativos de entidades de classe e em veículos de
comunicação como rádio e jornal. Confira a seguir um dos
materiais da campanha.

18º Congresso Brasileiro de Contabilidade

Abertas inscrições para curso de extensão sobre Imposto de
Renda Pessoa Jurídica
Com o objetivo de promover uma análise de toda a
legislação aplicável ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/
COFINS e do Simples Nacional, o Sescon-Serra Gaúcha, em
parceria com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de
Caxias do Sul (CIC), lança um curso de extensão que
abrangerá estes assuntos. As aulas acontecerão de 27 de
março a 18 de dezembro, sempre às quintas-feiras à noite,
na CIC. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas
com o Sescon e CIC.
O curso se destina a contabilistas, funcionários de
escritório de contabilidade, funcionários de empresas em
geral, que atuam nas áreas contábil e tributária, auditores,
advogados tributaristas, administradores e demais
interessados.
O instrutor é o bacharel em Ciências Contábeis e
especialista em Legislação Tributária Federal João Roberto
Domingues Pinto.

Período: 27 de março a 18 de dezembro de 2008
Horário: das 18h30 às 22h30
Investimento: Associados CIC/Sescon R$ 1.400,00
Não associados R$ 2.200,00
Condições de pagamento: entrada + 5 x R$ 233,33
(Associados) ou entrada + 5 x R$ 366,66 (Não-

Galeria

Moacir Carbonera - dedicação e entusiasmo pela profissão
Uma vida marcada pelos estudos,
trabalho, religiosidade e família. Assim
podemos descrever rapidamente um pouco
da história do contabilista Moacir Carbonera,
que presidiu o Sescon-Serra Gaúcha de 2001
a 2003. Nascido em Vila Flores, mais
precisamente na Linha Mal. Deodoro, é o
terceiro de uma família de 10 irmãos. Filho de
agricultores foi da mãe Maria Bresolin
Carbonera e do pai Santo João Carbonera que
herdou a formação cristã muito forte.
Desde muito jovem Moacir se
dedicou à educação, estudou na Escola Rural
Marechal Deodoro e no Seminário dos Frades
Capuchinhos. Em 1963 ele entrou para o
exército, onde permaneceu por 10 meses.
Logo depois ingressou no curso de Técnico em
Contabilidade, sendo os dois primeiros anos
no Colégio Divino Mestre do Irs. Maristas e o
último no Colégio do Carmo em Caxias do Sul.
Voltado sempre aos estudos,
formou-se em 1978 no curso de Economia da
UCS (Universidade de Caxias do Sul). Em 1983
ampliou ainda mais seus conhecimentos com
o curso de Técnico em Transações Imobiliários
pela Secretaria da Educação e Cultura do Rio
Grande do Sul. Alguns anos depois, em 1990,
concluiu o curso para Habilitação de Corretor
de Seguros pela Fundação Escola Nacional de
Seguros. Em 2000 Carbonera iniciou sua
segunda graduação, colando grau em
Ciências Contábeis pela UCS em 2003. Já em

2006 e 2007 o contabilista fez o curso de pósgraduação em Gestão Estratégica de Custos
na UCS.
Paralelo ao conhecimento,
Carbonera sempre se dedicou à família, ao
trabalho e a atuação em entidades de classe.
Ao lado da esposa Iveli Rampon Carbonera,
Moacir criou três filhos: Quenia, Daniel e
Douglas. Hoje suas grandes paixões são as
netas Sofia e Laura. Pai dedicado se orgulha
ao falar dos filhos. Daniel é médico formado
pela UFRGS (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul), com especialização em
radiologia. Quenia e Douglas seguem os

Júlio Soares - Foto Objetiva

Já estão abertas as inscrições para o 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC),
que será realizado em Gramado, nas dependências do Serra Park Centro de Feiras e Eventos,
no período de 24 a 28 de agosto de 2008. Considerado o maior evento contábil do Brasil, terá
como lema este ano “Contabilidade: Ciência a serviço do desenvolvimento”.
A programação será composta de apresentação de palestras, painéis e trabalhos, com
um temário rico, que tem por objetivo expor e debater temas atuais e tendências da
Contabilidade, para o aperfeiçoamento dos profissionais e, em especial, para a valorização da Contabilidade como
ciência.
Paralelamente ao evento, acontecerá uma Feira de Negócios e Oportunidades, na qual serão montados,
aproximadamente, 120 estandes de empresas interessadas em expor seus produtos e serviços para os profissionais,
empresários da contabilidade e estudantes. Haverá também premiação para os cinco melhores trabalhos científicos
apresentados.
Informações e inscrições pelo site www.congressocfc.org.br. O Congresso é realizado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), pelos Conselhos Regionais de Contabilidade e organizado pela Fundação Brasileira de
Contabilidade (FBC).

passos do pai e atuam na contabilidade.
A história profissional do empresário
também é repleta de conquistas e emoção.
Carbonera conta que quem lhe passou as
primeiras noções práticas de contabilidade foi
o contabilista Idílio Farina, em Veranópolis.
Desde 1968 ele atua na área contábil de
organizações e em escritórios. A Erga
Contabilidade e Assessoria Ltda, empresa da
qual é sócio fundador ao lado do contabilista
Geraldo Nicolau, completou em 2008 29 anos
de história. E com certeza esse é só o começo,
já que seus filhos Quênia e Douglas,
contadores, cer tamente prosseguirão
conduzindo a empresa na área de
contabilidade e assessoramento empresarial.
Atuante do Sescon-Serra Gaúcha, se
aproximou ainda mais do Sindicato em 1998
quando o contabilista Flávio Zanchin o
convidou para ser tesoureiro de sua Diretoria.
Logo depois, Carbonera foi quem assumiu a
presidência. À frente do Sescon entre 2001 e
2003, ele buscou desenvolver ações para
modernizar o Sindicato, atendendo às
necessidades dos associados de uma forma
ágil e eficaz. Atualmente o contabilista é
conselheiro do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul e atua na
diretoria do Sescon Serra Gaúcha. Para ele,
participar das entidades representa “poder
dar algo de si para a classe e a profissão que o
destacou na sociedade”.

Moacir Carbonera

No Sicredi você é o dono do negócio e as
cooperativas participam ativamente da comunidade.
associado)
Local: CIC Caxias
Inscrições e informações: 54 3228.2425 (Sescon) e
3218.8007 (CIC Caxias)
OBS: incluso coffee-break, apostila e certificado com
75% de participação.

Venha conhecer mais sobre esta empresa
que pode ser sua. Solicite uma visita.
Caxias do Sul

Será uma satisfação tê-lo como associado e poder contribuir para o seu desenvolvimento
Sicredi Caxias do Sul - Rua Borges de Medeiros, 578 - Centro - Fone: 54 3220 1200
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Jonas Rosa

Jonas Rosa

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC/RS) homenageou durante jantar no dia 18
de dezembro, o técnico em contabilidade Mário Antônio Dal Pai com o título "Patrono dos Delegados Regionais do
CRC/RS". Na oportunidade, o Sincontec e o Sescon-Serra Gaúcha também entregaram uma placa de parabenização
ao contador. Durante o evento, Marco Antônio Dal Pai, filho do homenageado e presidente do Sescon - Serra Gaúcha,
ressaltou a importância dos papéis desempenhados por Mário, tanto na sua vida particular como profissional. A ação
aconteceu na Cantina Tonet de Caxias do Sul e reuniu cerca de 80 contadores.
Delegado Regional do CRC/RS em Caxias do Sul por mais de 30 anos, Dal Pai sempre atuante na área
estimulou e incentivou a criação do Sincontec e da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, hoje SesconSerra Gaúcha. Participou de todas as entidades beneficentes de Caxias do Sul. Em 1995, foi eleito Contabilista
Emérito em 2004 receber o título de Cidadão Caxiense.
O presidente do CRC/RS, Rogério Rokembach, lembrou a consideração e o respeito que a classe contábil
desfruta fora do Estado e responsabilizou alguns profissionais da área, como Mário Antônio Dal Pai, por esse prestígio
alcançado. Prosseguiu, depois de observar que o seu registro profissional no Conselho foi em 22 de dezembro de
1957, portanto 50 anos de dedicação a contabilidade. "Em função da incontestável importância da atuação do Mário
Dal Pai para a classe, foi que Delegados, em consonância com o Plenário do CRC/RS, decidiram outorgar-lhe o título,
recém criado, de Patrono dos Delegados, como reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol da contabilidade",
destacou Rokembach.

O contador Eugênio Chiappin de
Caxias do Sul foi empossado no dia 24 de
janeiro, em Porto Alegre, ao cargo de
Delegado Regional do CRC/RS. Chiappin foi
indicado por vários colegas para assumir a
posição no Conselho. A indicação foi
aprovada em plenária realizada no dia 20 de
dezembro de 2007 no CRC/RS.
O contador assume o cargo até então
conferido ao empresário Mário Antônio Dal
Pai, que atualmente é o "Patrono dos
Delegados Regionais do CRCRS". Para
Chiappin é uma honra representar a classe
contábil em Caxias do Sul e poder auxiliar os
colegas de uma forma mais intensa. "Vou
tentar seguir os passos do senhor Mário, que
sempre atuou brilhantemente em nossa
região", destaca o contador.

Sescon-Serra Gaúcha na diretoria
da CIC
Os empresários contábeis Celestino Oscar Loro e
Fabiano Ramos Toigo, diretores do Sescon-Serra Gaúcha,
assumiram a diretoria de Patrimônio gestão 2008/2009 da
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do
Sul. Ao todo 61 pessoas fazem parte das diretorias
departamentais da CIC, que é presidida pelo empresário Milton
Corlatti.
Júlio Soares - Foto Objetiva

Eugênio Chiappin é
empossado Delegado
Regional do CRC/RS

Homenageado recebe os parabéns do filho e também presidente do
Sescon-Serra Gaúcha Marco A. Dal Pai.

Júlio Soares - Foto Objetiva

Rogério Rokembach, presidente do CRC/RS, entrega placa a
Mário A. Dal Pai

Celestino Oscar Loro

Fabiano Ramos Toigo
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Contabilidade no Terceiro Setor

Conforme publicado na última edição do
informativo do Sescon-Serra Gaúcha, contamos neste mês
com a entrevista do contador/ auditor e advogado Ricardo
Monello. Ele foi um dos palestrantes do I Seminário de
Contabilidade no Terceiro Setor, promovido em 2007 pelo

Sescon-Serra Gaúcha e Sincontec.
Na oportunidade Monello falou sobre “Tributação,
Controle e Fiscalização do Terceiro Setor - Aspectos Jurídicos e
Contábeis”. Para esclarecer algumas dúvidas sobre este tema,
ele concedeu uma entrevista ao Sescon em Revista.

1) Como é o sistema tributário do Terceiro Setor?
O sistema tributário das entidades do terceiro setor se
apresenta com algumas peculiaridades em função da
atividade sem finalidade lucrativa ou econômica. Essas
entidades, em função da ausência do “lucro” (como
finalidade), possuem desoneração para alguns tributos.
Assim, grande parte das entidades do terceiro setor possui
imunidades ou isenções tributárias referente aos Impostos
e/ou Contribuições Sociais. Ressalta-se que, em regra, não
recai desoneração sobre as taxas e contribuições de
melhoria. Outra informação muito importante, é que mesmo
as entidades imunes ou isentas não estão dispensadas de
inúmeras obrigações acessórias, comum a qualquer
contribuinte, evidenciando o cuidado da entidade e do
profissional de contabilidade.

A OSCIP que tenha por
finalidade a Educação e
Assistência Social, sem fins
lucrativos, e observe o disposto
no Art. 14 da Lei 5.172/66
(C.T.N.), terá a Imunidade dos
Impostos previstos no Artigo
150,VI,”c” da Constituição
Federal. Entretanto, tendo em
vista que possui a Certificação
de OSCIP (Ministério da Justiça)
e não de Entidade Beneficente
de Assistência Social-CNAS
(Decreto Federal nº 2.536/98),
não obterá a “isenção” das
contribuições sociais, pois não
se encaixa no disposto no Art.
55 da Lei 8.212/91, que entre
outros, exige tal certificação
para que a Receita Federal do
Brasil conceda o benefício.

2) Quais as peculiaridades no desenvolvimento da
contabilidade e o tratamento tributário para o terceiro
setor?
O sistema contábil das entidades do terceiro setor é tão
importante quanto qualquer empresa tributada. Todas as
entidades do terceiro setor são obrigadas a manter
“escrituração contábil” regular e na forma da lei e das
normas contábeis aplicáveis. Além de diversas outras
obrigações. Além disso, existem inúmeras normas
contábeis específicas para essas entidades, entre elas, cito
a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC-T-10.19 ,
que trata das entidades sem finalidade lucrativa. Todavia,
vale ressaltar que essas entidades além de terem
escrituração, precisam fazê-la de forma segregada por
atividades, consignando suas Receitas, Despesas e Custos
por área de atuação, bem como, registrar os benefícios
fiscais usufruídos como se devido fosse.
3) Quais são as obrigações tributárias e no que as entidades
sociais são isentas?
Como mencionado acima, as entidades têm duas espécies
de desoneração tributária.
A Imunidade, que decorre da Constituição Federal e não há
surgimento de obrigação tributária principal (tributo). E a
Isenção que decorre de lei infraconstitucional. Assim,
conforme o artigo 150,VI, “c” da Constituição, as entidades
de educação e assistência social, saúde se equipara,
possuem imunidade de Impostos sobre sua Renda,
Serviços e Patrimônio. E, conforme o §7º do artigo 195, são
imunes das Contribuições Patronais à Seguridade Social as
entidades Beneficentes de Assistência Social, aquelas
assim certificadas pelo Conselho Nacional de Assistência
Social.
As demais entidades que não se encaixam nesses
requisitos (Educação, Saúde e Assistências Social sem fins
lucrativos) poderão obter a Isenção dos impostos, conforme
a Lei Federal nº 9.532/95 que dispõe sobre esse sistema
tributário. Essas entidades “Isentas” deverão verificar em
seus municípios o pedido de concessão de isenção de ISS e
IPTU correspondente. Já às Imunes irão requerer o
reconhecimento de sua imunidade.
4) As OSCIPs tem direito à imunidade constitucional de
impostos e contribuições sociais?
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5) Como é feita a contabilidade
das entidades sociais?
A contabilidade das entidades sociais segue obrigatoriamente
aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, às Normas
Brasileiras e Legislação aplicável, inclusive parte da Lei
6.404/76 (Lei Societária). Todas devem observar normas
específicas contábeis e aquelas que derivam dos Termos de
Parceria, Contratos de Gestão ou Convênios firmados, devendo
escriturar o Livro Diário regularmente. Outro ponto fundamental é
a existência de Plano de Contas de acordo com suas atividades e
que contemple a extração de todas as informações necessárias
aos diversos usuários da informação contábil.
Cabe ressaltar que muitas dessas entidades, também, são
obrigadas a proceder à auditoria das demonstrações contábeis,
algumas inclusive, com auditores com registro na C.V.M. Por fim,
vimos que grande quantidade de entidades, além de cumprirem
os procedimentos contábeis básicos, se utilizam de grandes
mecanismos de evidenciação contábil, como, Balanço Social e
Demonstração do Valor Adicionado, fazendo questão de publicar
e divulgar.
6) Qual é o papel do contador numa entidade social?
O profissional da contabilidade, assim como nas empresas em
geral, tornou-se elemento essencial à sustentabilidade e
segurança de qualquer entidade do terceiro setor. Todas essas
entidades passam por controle permanente interno e externo que
necessitam de transparência e clareza nas informações
contábeis. O ponto central dessas entidades é o registro dos
valores, suas aplicações e por conseqüência, a boa prestação de
contas. E prestação de contas se opera com a obtenção de dados
qualificados e adequadamente registrados no sistema contábil.
Além disso, sabemos que as entidades que obtém maior sucesso
na captação de recursos, são aquelas que possuem e evidenciam
suas boas práticas de gestão. E sem dúvida, isso passa por todo
sistema contábil. A organização, desenvolvimento e crescimento
do terceiro setor estão extremamente ligados à gestão contábil e
ao profissional que a executa.

