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18 cidades da Região Metropolitana de Campinas

ASSOCIADOS CONTAM COM FACILIDADES 
PARA PARTICIPAR DA 18ª CONESCAP

O Sescon Campinas convida todos os seus associa-
dos para a 18ª CONESCAP - Convenção Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de As-
sessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas – que 
acontecerá de 13 a 15 de novembro, em Vitória, Espírito 
Santo. Considerado um dos principais eventos do setor 
de serviços no Brasil e organizado por nossa Federação, 
a Fenacon, o tema desta edição será a “A Evolução das 
Transformações e seus Impactos no Setor de Serviços”, 
vale a pena conferir de perto este evento, que além de le-
var conhecimento e atualização promove o networking. 

  Para estimular e facilitar a participação de nossos 
associados no evento, conseguimos negociar condições 
de inscrição diferenciadas e fizemos uma parceria com 
uma agência Turismo da cidade de Vitória, que oferece 
facilidades em relação a compra de passagens e pas-
seios. Além disso, reservamos por tempo limitado, algu-
mas opções de hospedagem com preços diferenciados. 
Para saber mais, entre em contato com nossa equipe. 

  Em agosto, comemoramos o “Dia dos Pais”, em 
nossa reportagem de capa você conhece exemplos ins-
piradores de pais e filhos que dividem também o mes-
mo amor pela profissão. A todos os pais, os nossos mais 
sinceros votos de um “Feliz Dia dos Pais! ”  

  Já no artigo Direito na Contabilidade, no qual par-
ticipo juntamente como Ernesto Brisolla Manzur, sócio 

na Articular Produção de Eventos, falaremos sobre as 
legislações específicas de incentivo à cultura por meio 
de renúncia fiscal (ProAC em São Paulo e Rouanet, na 
esfera Federal, entre outras), uma boa oportunidade 
aos escritórios de contabilidade que podem ao mes-
mo tempo orientar seus clientes sobre a possibilidade 
de apoiar ações da sociedade civil organizada ligada às 
áreas artísticas, esportivas entre outras e em alguns ca-
sos, ter um retorno financeiro na condição de captado-
res, conforme previsões legais.

  No mais, até o fechamento desta edição, tivemos 
conhecimento sobre a aprovação do projeto de lei que 
anula as multas da GFIP, pela Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado, seguindo a matéria agora para votação 
da plenária da Casa, uma conquista do Sistema Fenan-
con, que está atuando como condutor e incentivador da 
proposta pela importância do assunto para inúmeros 
escritórios de contabilidade.
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A diretora do Sescon Campinas Tatiana Fabretti Greguel, parti-
cipou no dia 16/07, na Câmara Municipal de Paulínia, do evento 
“Universo Contábil com Elas” uma tarde de palestras organiza-
do pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo - CRCSP. Esteve presente também a vice presidente do 
sindicato Lilian Ricci Ghizzi.

Confira algumas das empresas associadas ao Sescon Campinas
VC Contabilidade

De pai para filho

Conescap 2019

CCAA

Leis de Incentivo à Cultura, Benefícios e Oportunidades aos 
Escritórios de Contabilidade

Contabilidade Pública
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Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas 
ou elogios sobre a Revista Sescon Cam-
pinas. Sua opinião é muito importante 
para nós!

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: assessoriadeimprensa@sescon-
campinas.org.br

EDIÇÃO
ANTERIOR
X Nº 100

OS PREÇOS PARA ANÚNCIO CAÍRAM!

SOLICITE OS NOVOS VALORES LIGANDO NO

TELEFONE: (19) 3239-1845



4 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Dia: 20/08 (terça-feira)

Dia: 27/08 (terça-feira)

O evento acontecerá no dia 14 de agosto e 
a entrada será 1kg de alimento não perecível

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  8 horas

CURSO “CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO 
DE EMPRESAS CONSTRUTORAS”

CURSO PRÁTICO TERCEIRO SETOR – PPP 
– NOVAS PRÁTICAS

SESCON CAMPINAS E ALTERDATA 
REALIZAM 2° TALK CONTÁBIL 

“GESTÃO - AÇÃO E RESULTADO”

4

Objetivo: Esclarecer através de uma ampla 

visão, os corretos procedimentos e o tratamento 

tributário, que devem ser adotados pelas 

empresas que atuam na área de construção civil 

e atividades correlatas; abordando as operações 

internas e interestaduais perante a legislação 

Estadual (ICMS), dos municípios (ISS) e da União 

(IPI);  evitando-se riscos e penalidades.

Requisitos: curso voltado para contabilistas, 

profissionais e empresários da Contabilidade, 

gestores das entidades do Terceiro Setor.

Conteúdo programático: Fundamentos 

necessários sobre ISS, IPI e ICMS, considerando 

a previsão constitucional e Leis Complementares  

nº  87/96, 116/2003, com as alterações recentes da 

Lei complementar  157/2016; fatos geradores do 

ISS ou do ICMS; conflitos de competência entre 

ICMS x IPI x ISS e o risco de bitributação; aspectos 

essenciais para o pagamento dos tributos e 

o local de recolhimento do ISS; atividades 

obrigadas a se inscrever como contribuinte do 

ICMS; recolhimento do diferencial de alíquotas 

do ICMS, inclusive com a abordagem da Emenda 

Constitucional  87/15 e os cálculos e percentuais 

divididos entre os Estados; inscrição municipal 

para obras; custos de Locação de Equipamentos; 

contratos de Empreitada e Subempreitada; base 

de cálculo do ISS; benefícios Fiscais – Habitação 

de Interesse Social (HIS); concretagem – 

Posicionamento do STJ – Validade Nacional; entre 

outros.

Conteúdo programático: características do 

terceiro setor; Parcerias Público Privadas – EPP; 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao 

terceiro setor; aspectos contábeis aplicados ao 

Terceiro Setor; principais lançamentos contábeis; 

projetos, parcerias e convênios: Leis 13.019/14 e 

13.204/15; e Contrato de Gestão.

Após o grande sucesso do primeiro Talk Contábil, 

o Sescon Campinas realiza no dia 14 de agosto 

em seu auditório, das 8h às 11h, mais um Talk, o 

tema desta vez será “Gestão - Ação e Resultado.” 

O objetivo do evento é promover um bate-papo 

de verdade para quem quer saber mais sobre 

inovação em gestão. 

  Nesta edição o Talk responderá questões como: 

Qual a melhor estratégia para manter-se no 

mercado resistindo a tantas obrigações e multas 

trazidas pelo SPED? Como a gestão de uma 

empresa precisa modificar-se para conseguir 

lucrar e prosperar? Dentre muitas outras, confira a 

lista de tópicos que serão abordados abaixo.

  Tópicos:

• “Sobrevivencialismo” Corporativo;

• Preparos e Estratégias;

AGOSTO

www.sesconcampinas.org.br
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INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

• O “Olho” do Fisco;

• Os Três Pilares Fundamentais;

• O Poder da Informação;

• Granulando Dados;

• Métricas (exemplifica situações com algumas 

imagens de SHOP e Cockpit);

• Conhecendo o Cliente;

• Cloud – a Nuvem da Internet;

• Inovação para Sobreviver;

• Vantagem Competitiva;

• Liderança Situacional;

• Dificuldade em Relação a Pessoas;

• Cinco Ferramentas para o Empreendedor;

• Neurolinguística;

• Comunicação Adequada;

• Objetivos e Metas;

• Controle / Medição.

 

  O evento será conduzido pelo palestrante 

convidado Hugo Dias, gerente da Alterdata São 

Paulo. Administrador de empresas, com MBA em 

Gestão Estratégica de Negócios, Emprego, Dias 

conta com mais de 18 anos de experiência no 

setor de tecnologia. Não perca esta oportunidade 

de ficar atualizado, a entrada é 1 kg de alimento 

não perecível e as vagas são limitadas!  

Serviço:
2° TALK CONTÁBIL “GESTÃO - AÇÃO E 

RESULTADO,” com Hugo Dias, gerente da 

Alterdata São Paulo.

Dia: 14/08/2019 (quarta-feira)

Horário: 08h00 às 11h00 (coffee e 

credenciamento das 08h às 08h30; início do Talk 

às 8h30 e networking às 10h30).

Local: Sescon Campinas Auditório, Rua Walter 

Schimidt, 175 (Estacionamento gratuito no local)

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível

Inscrições: www.sesconcampinas.org.br, vagas 

limitadas.
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O AMOR A PROFISSÃO TAMBÉM ATRAVESSA 

GERAÇÕES INFLUENCIADA PELOS PAIS
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DE PAI PARA FILHO 

  Em agosto, mês que se comemora o Dia dos Pais, 

a Revista Sescon Campinas foi em busca de pais e fi-

lhos que dividem além da sua história de vida, o mes-

mo amor a profissão, seja seguindo o mesmo ofício 

ou dividindo as responsabilidades dentro da mesma 

empresa. 

  Que os pais são os principais exemplos dos filhos, 

não é novidade, talvez seja por isso que muitos optem 

por seguir a mesma carreira ou dividir as responsabi-

lidades no negócio familiar. Uma pesquisa recente do 

Linkedin comprova que esta tendência perpetua tam-

bém nos dias de hoje. Em parceria com a Censuswide, 

a plataforma entrevistou 2.001 trabalhadores brasilei-

ros, de todas as regiões do país, com 18 anos de idade 

ou mais. O levantamento foi baseado em um questio-

nário online, que buscava entender as principais influ-

ências na escolha e na progressão da carreira destes 

profissionais. O resultado do estudo apontou que os 

pais e as mães ainda são as pessoas de maior influên-

cia na escolha da carreira dos brasileiros. Eles foram 

indicados por mais de um quarto dos entrevistados. 

Após os progenitores, as principais influências vieram 

de professores escolares ou universitários. Quando 

perguntados sobre os principais responsáveis por 

sua progressão na carreira, os pais novamente apare-

ceram em primeiro lugar, sendo citados por 18% dos 

entrevistados.

A diretora Social do Sescon Campinas Tatiana Fabret-

ti Greguel, enquadra-se nessa tendência. Tatiana atua há 20 

anos no escritório da família, foram 16 anos trabalhando com 

meu pai até o seu afastamento e o aprendizado conquistado 

continua influenciando sua atuação profissional. “Não dê o 

peixe ao faminto, ensina-lhe a pescar. Esta foi a maior experi-

ência que posso tirar”, diz Tatiana, segundo ela muitas vezes 

teve que assumir responsabilidades que nem eram de seu co-

nhecimento, sem treinamento ou orientação. “E ele foi firme 

em seu propósito: ‘corra atrás da informação, pesquise, ligue, 

faça o seu papel’. Foi assim que aprendi e cresci como profis-

sional. Nada é impossível, dê o seu melhor, é na dificuldade 

que se aprende. Hoje passo isso aos meus colaboradores,” 

conta a diretora, que começou cedo. “Quando completei 15 

anos resolvi que gostaria de trabalhar e então meu pai me 

ofereceu uma vaga de aprendiz por meio período em seu 

escritório. Minha função era ajudar todos os departamentos 

arquivando e organizando documentos, datilografando e 

fazendo outros serviços administrativos. Logo em seguida 

entrei no curso Técnico em Contabilidade no Senac e come-

cei minha trajetória, no departamento de Abertura. Entrei na 

faculdade de Ciências Contábeis na PUC e então, passei ao 
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departamento contábil e logo em seguida, por um vasto pe-

ríodo no departamento Fiscal, onde cheguei à coordenadora. 

Há 4 anos assumi o lugar de me pai na diretoria do escritório”. 

Tatiana diz que começar com seu pai foi muito bacana, 

além de aprender a amar a profissão, ganhou experiência no 

escritório e hoje é muito grata pela oportunidade. Para finali-

zar ela revela que o pai lhe inspira até hoje na profissão: “Meu 

pai foi e é muito querido por todos os colaboradores e clien-

tes, é uma pessoa íntegra, justa e honesta. Com certeza me 

inspira muito em minhas atividades, decisões e em como ser 

uma boa líder para a minha equipe”. 

Outro exemplo, vem do diretor do Sescon Campinas 

Guilherme Pagotto, que atua na área contábil há 26 anos. 

Experiência conquistada ao lado do pai, o contador e sócio 

fundador da OSP Contabilidade Gervásio de Souza, onde 

Guilherme atua como sócio empreendedor. Guilherme co-

meçou bem cedo e logo aprendeu um sentimento novo, a li-

berdade de conquistar sozinho seus objetivos. “A experiência 

no escritório da família me ensinou a ser responsável, integro, 

honesto e comprometido, mas principalmente, logo cedo, de 

ter a consciência, de que a conquista dos meus sonhos só 

depende de mim mesmo”. 

  Tudo começou dentro do escritório de contabilidade da 

família, aos 13 anos de idade. “Na época, eu era um adoles-

cente com muita energia, gostava de ficar pela rua com meus 

amigos e primos fazendo peraltices. Recordo que ao terminar 

o primeiro grau (Ensino Fundamental), meu pai pensando em 

ocupar o meu tempo durante as férias com algo produti-

vo e também evitando ganhar mais alguns cabelos bran-

cos, levou-me para o escritório. Logo no meu primeiro 

dia, me deram uma caixa de geladeira, cortada ao meio, 

cheia de guias DARFs para que eu as arquivasse. Após 

quase três meses, cheguei ao final da missão, poucos 

dias antes do final das férias escolares. A simples tarefa, 

que tinha o propósito inicial de ocupar minha energia du-

rante o período de férias, gerou um impacto gigantesco 

em minha vida. Eu fui remunerado pelo trabalho e com o 

dinheiro, comprei um videogame. Com isso, pude sentir 

pela primeira vez o que é ser livre, para realizar desejos 

sem depender dos meus pais,” recorda Guilherme. 

  A experiência fez com que o diretor fizesse o curso 

Técnico em Contabilidade à noite e continuasse a tra-

balhar com contabilidade no escritório. “Em momento 

algum, fui coagido ou forçado a continuar, decidi desta 

forma por conta própria. É claro que tinha como refe-

rência o meu pai, mas o que me fez tomar decisão, foi a 

vontade de vencer e conquistar a minha independência. 

Hoje, passados 26 anos, posso dizer certamente que a 

oportunidade de trabalhar com contabilidade juntamen-

te com os meus pais, foi fundamental para a formação do 

ser humano que sou hoje”.

  Quando perguntado como o seu pai lhe inspira, Gui-

lherme diz: “Ele sempre me inspirou, através de exemplos 

práticos, a trabalhar com amor e sempre oferecer o meu 

melhor. Desta forma, mesmo quando as coisas não saem 

como o planejado, estou em paz e de consciência tran-

quila de ter feito a minha parte”, finaliza Guilherme. 

Com apenas 24 anos de idade e atuando na área 

contábil, metade deste tempo, há 12 anos, o diretor do Ses-

con Campinas Murillo Ramella Ercoles diz que aos poucos 

foi seguindo os passos de seu pai, o ex-diretor Luiz Antonio 

Ercoles. “Primeiro me formei em Técnico em Administração 
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de Empresas em 2013, posteriormente, em 2017, bacharel em 

Ciências Contábeis, e recentemente fiz MBA em Gestão Tri-

butária e Controladoria. Atualmente sou contador da ESON 

Contabil. Em tempo algum tive dúvidas nessa decisão, quanto 

mais tempo eu me envolvia no escritório, mais despertava o 

interesse em estudar e seguir minha carreira,” revela Murillo. 

  O diretor lembra que escolher a carreira certa nem sempre 

é uma tarefa fácil, principalmente para aqueles que não tiveram 

contato com nenhuma área, o que torna a decisão ainda mais 

difícil. “Ainda criança eu tive a oportunidade de explorar um 

ambiente novo e isso com certeza influenciou na decisão da 

minha carreira. Meu pai, contador, gestor de escritório contábil 

me levava algumas vezes para o escritório e isso despertou o 

meu interesse em trabalhar desde cedo. Com meus 12 anos, 

insistia que queria trabalhar e toda vez que chegava da escola 

já estava pronto para ir com meu pai. Lá eu ajudava a equipe 

com as tarefas mais simples: colar envelopes, etiquetar caixas 

de arquivo, buscar correspondências. O tempo foi passando 

e aos poucos assumia outras responsabilidades e ajudava to-

dos os setores. Com certeza essa experiência foi fundamental 

para decidir minha profissão. Meu pai sempre agiu de maneira 

muito neutra, não queria que eu me sentisse pressionado para 

seguir a mesma carreira que ele,” revela Murillo.   O contador 

diz que seu pai é a sua inspiração. “Tenho grande admiração 

pelo meu pai e ele é minha inspiração pessoal e profissional. Vi-

venciamos muitas dificuldades até agora e a sabedoria dele 

foi capaz de guiar qualquer problema que encontramos e 

transmite a lição de que somente com trabalho honesto al-

cançamos o verdadeiro sucesso,” diz Murillo.

  As histórias de Tatiana, Guilherme e Murillo comprovam 

mais uma vez o quanto, os pais são exemplos poderosos 

para seus filhos e o tamanho da responsabilidade que é ser 

pai, nada melhor do que desejar a eles um Feliz Dia dos Pais!
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O principal evento do setor de serviços do país, já tem data marcada para acontecer, a CONESCAP 2019 será realizada de 

13 a 15 de novembro, em Vitória (ES), com o tema: “A Evolução das Transformações e seus Impactos no Setor de Serviços.” 

Inteligência artificial, compliance, gestão estratégica, negócios, futuro da profissão contábil, Big Data serão alguns dos assuntos 

debatidos nesta edição, que traz também à sua tradicional feira de negócios com a participação de grandes empresas do setor.

  Segundo os organizadores, a CONESCAP 2019 trará uma nova concepção em sua apresentação, extremamente técnica 

e moderna na sua construção logística, privilegiando principalmente seus patrocinadores, fazendo com que a participação 

dos mesmos seja plena e interativa, com apresentações rotativas em arena própria, exposição na mídia radiofônica em tempo 

integral, com auditório principal aberto, tudo isto e muito mais durante aproximadamente 55 horas de evento.

  Entre os palestrantes convidados, nomes de peso, como: Alfredo Soares (Head Global SMB – VTEX), Bruno Nardo (sócio 

e cofundador – Gestão 4.0, Rappi e Kanui), Ian Khan (futurista, escritor e apresentador – CNN), Leandro Carnal (historiador, 

professor e escritor), Murilo Bongara (Digital Cliente Representativa – IBM), Paulo Alvarenga (sócio fundador, vice-presidente, 

coach e palestrante – Crescimentum), Pedro Mello (empreendedor de startups, franquias e negócios digitais), Ricardo Amorim 

(empreendedor, jornalista e apresentador) e Sérgio Furio (CEO – Creditas). Para saber mais e conferir a programação completa, 

acesse: https://conescap.com.br/

  Facilidades para participar

 Associados do Sescon Campinas contam com valores e condições de inscrição diferenciadas para participar da CONES-

CAP 2019. O Sescon Campinas reservou por tempo limitado, algumas opções de hospedagem com preços diferenciados, vale 

a pena conferir. Além disso, o sindicato fez uma parceria com a agência Altoé Turismo, que oferece facilidades em relação a 

compra de passagens e passeios para quem deseja aproveitar a CONESCAP 2019, de forma econômica, sem abrir mão da 

qualidade.

Informações:

• Inscrições Sescon Campinas – WhatsApp: (19) 99687-2865, fone (19) 3239-1845 ou e-mail: assistente@sesconcampinas.

org.br;

• Passagens, hospedagens e passeios Altoé Turismo – fones: (27) 3223-1233 ou (27) 99271-5209;

• Informações sobre o evento: https://conescap.com.br/ .

SESCONCAMPINAS notícias

CONESCAP ACONTECERÁ EM NOVEMBRO NA 

CIDADE DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO

ASSOCIADO DO SESCON CAMPINAS CONTA COM VALORES DE INSCRIÇÃO 

DIFERENCIADOS PARA PARTICIPAR DA CONESCAP 2019
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Por: Rodrigo de Abreu Gonzales, 
Advogado e contador, cofundador da DSG Sociedade 

de Advogados e presidente do Sescon Campinas 
Ernesto Brisolla Manzur,

Sócio na Articular Produção de Eventos, especialista 
em Gestão Cultural e Incentivos Fiscais, executando 

todas as etapas necessárias para o bom andamento de 
um Projeto Cultural

Legislações específicas de incentivo à cultura 
por meio de renúncia fiscal (ProAC, em São 
Paulo e Rouanet, na esfera Federal, dentre 

outras), têm conquistado evidência nos últimos anos, 
fomentando debates entre a sociedade civil, empre-
sas incentivadoras e a classe artística. O fato é que 
nem sempre essas discussões abordam o processo e 
os requisitos fiscais necessários para que uma empresa 
possa usar desse incentivo, transformando-se em uma 
empresa incentivadora. 

LEIS DE INCENTIVO À 
CULTURA, BENEFÍCIOS 
E OPORTUNIDADES 
AOS ESCRITÓRIOS DE 
CONTABILIDADE

DIREITO NA CONTABILIDADE

Inicialmente, destaca-se que não são todas as em-
presas que se enquadram como possíveis incentivado-
ras. No caso das 
leis relacionadas a 
cultura, tema prin-
cipal desta coluna, 
para usufruir do 
Programa Estadual 
Paulista de Ação 
Cultural (ProAC), o 
incentivador deve ser contribuinte de ICMS ativo, sem 
créditos ou dívidas e estar cadastrado no sistema Se-
faz, da Secretaria da Fazenda Estadual. Já para a Lei 
Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), a renúncia 
fiscal é calculada sobre a parcela do Imposto de Renda 
anual, sendo requisito a opção pelo Regime Tributário 
do Lucro Real.

  No caso da Lei Federal, empresas podem destinar 
até 4% do Imposto de Renda devido para ações cultu-
rais e, no caso da Lei de São Paulo, a própria Secretaria 
da Fazenda é quem calcula o valor mensal que pode ser 
destinado aos projetos culturais.

  Além das citadas, há outras legislações de incentivos 
à cultura, porém com destinação de recursos a setores 
específicos, como: Fundo do Idoso, Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Lei de 
Incentivo ao Esporte. 

  Dúvidas recorrentes entre escritórios de contabilida-

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

de e controllers são geralmente sobre a possibilidade de 
se apoiar várias dessas leis simultaneamente. Uma vez que 
nenhuma das leis de incentivo concorre com as outras, é 
possível apoiar diferentes projetos e causas, revertendo 
parte do tributo que seria destinado ao Ente arrecadador 
(sujeito ativo da relação jurídica tributária), como inves-
timento efetivo à projetos da sociedade civil organizada.

  Além de poder optar pelo direcionamento do tributo, 
as pessoas jurídicas incentivadoras podem se beneficiar 
de outras contrapartidas, como por exemplo, a exposição 
de marca, ações de relacionamento com colaboradores, 
clientes e fornecedores e até mesmo posicionamento em 

relação a responsa-
bilidade social.

  Não obstante as 
vantagens diretas e 
indiretas às empre-
sas que participam 
de programas de in-
centivo em geral, é 

importante lembrar que, em regra, tais legislações já des-
tinam em seu bojo, verbas pré-definidas e transparentes 
de captação, destinadas a aquele que indicar a empresa 
incentivadora. Uma excelente oportunidade aos escritó-
rios de contabilidade, que ao mesmo tempo possuem 
capacidade técnica para identificar empresas elegíveis 
em sua carteira de clientes, conhecem o perfil de cada 
empresário, podendo promover um link entre cliente e 
programas, beneficiando iniciativas da sociedade civil, sa-
bidamente sérias e idôneas. 

 Quer saber mais sobre o assunto?
 Acesse: https://www.articular.art.br/
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

CONTABILIDADE PÚBLICA 

PECULIARIDADES E 

OPORTUNIDADES

CONTABILIDADE EM FOCO

A 
contabilidade pública é um ramo específico da 
contabilidade aplicada ao setor público, com o 
objetivo de fornecer aos usuários informações 

sobre a entidade do setor público, para a prestação de 
contas, responsabilização e para a tomada de decisões. 
Diante do processo de convergência das Normas Bra-
sileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os 
municípios terão de adotar uma nova contabilidade em 
seu dia a dia, com mudanças significativas nos seus pro-
cedimentos, criando uma nova base de informações que 
gerarão dados para todos os setores da administração, 

assim como, melhores informações aos cidadãos.

Essa atualização da estrutura conceitual está intima-
mente relacionada ao pronunciamento intitulado The 
Conceptual Framework for General Purpose Financial 
Reporting by Public Sector Entities, emitido pelo Inter-
national Public Sector Accounting Standards Board da 
International Federation of Accountants (IPSASB/IFAC).

  A legislação brasileira adotou, a partir da Lei nº. 
4320/64 normas gerais de direito financeiro para a ela-
boração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, re-
gendo a destinação e aplicação do dinheiro público por 
parte dos poderes constituídos. O sistema orçamentário 
brasileiro está diretamente vinculado em três instrumen-
tos legais: o plano plurianual (PPA: declara as políticas e 
metas previstas para um período de quatro anos, assim 
como os caminhos para alcança-las); a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO: determina quais metas e priorida-
des do plano plurianual serão tratados no ano seguinte, 
dando subsídio para a elaboração da lei orçamentária); 
e a Lei Orçamentária (LOA: estima as receitas e fixa as 
despesas, detalhando todos os gastos e receitas do ano 
seguinte). É através desses instrumentos que o Governo 
utiliza do dinheiro arrecadado com os tributos, sendo es-
sencial para que o ente possa oferecer serviços públicos 
adequados, além de especificar gastos e investimentos 
que foram priorizados pelos poderes. Como toda lei, es-
ses três instrumentos, após serem propostos pelo Poder 
Executivo, depende da aprovação do Legislativo para 
entrar em vigor.

  Com a promulgação da Lei nº. 101/00, conhecida 

 Por: Marcelo Viaro Berloffa
Contador, empresário contábil, Mestre em contabilidade 

pela PUC-SP, conselheiro do CRC-SP, professor universitá-
rio, perito contábil judicial e diretor do Sescon Campinas

como Lei de Responsabilidade Fiscal, foram estabeleci-
dos limites e metas de uma gestão administrativa. Com 
esse advento a contabilidade pública alçou uma maior 
importância e valorização que a possibilitou chegar à fer-
ramenta essencial de controle e da fiscalização da trans-
parência fiscal e financeiras dos órgãos públicos. Recém 
completado 19 anos da sua publicação, essa lei trouxe 
muita inovação à forma de ver e de trabalhar na adminis-
tração pública. Têm resistido aos gestores públicos e de-
verá contribuir ainda mais para a consolidação da gestão 
pública responsável e estratégica. Outra inovação é que 
a LRF passou a exigir que as receitas vinculadas sejam 
contabilizadas de forma a evidenciar a origem dos recur-
sos e a sua aplicação específica em determinado projeto. 
Enquanto a contabilidade societária foca no patrimônio e 
no resultado, a contabilidade pública visa a gestão.

  De fato, é notório que a contabilidade pública é bem 
diferente daquela que o contador faz em uma empresa. 
Com a internacionalização das normas aplicadas ao setor 
público essa diferença tende a diminuir. Contudo o pro-
fissional da contabilidade que desejar iniciar ou atuar na 
área pública precisa ser diversificado, já que deve possuir 
conhecimento de diversas áreas, tais como, tributária, de 
pessoal, políticas públicas e direito público. O leque de 
opções para atuação na área pública é bastante gran-
de (contador, auditor, perito, analista previdenciário e/
ou de finanças, etc.), porém, o seu acesso é restrito, uma 
vez que a forma legal de atuação é por aprovação em 
concurso público. Entretanto, atualmente, existem várias 
empresas especializadas em diversos nichos da área pú-
blica que necessita do profissional da contabilidade para 
prestar serviços de assessoria aos gestores e aos órgãos 
públicos.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

CCAA
Pelo convênio com o CCAA, associados Sescon Campi-

nas e seus funcionários têm 30% de desconto nos cursos 
de idiomas oferecidos. Atuando há 58 anos nesse segmen-
to, o CCAA conta hoje com 210 mil alunos no Brasil e no 
mundo aprendendo inglês e espanhol em suas 800 fran-
quias e em mais sete países. 

  Em relação as turmas oferecidas, há desde opções para 
os mais novinhos com o Baby Class (a partir de três anos) a 
turmas de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adul-
tos. Para adolescentes e adultos, as opções são: Adult Cou-
rse (a partir de 16 anos), indicado para quem deseja apren-
der inglês para seu desenvolvimento pessoal, acadêmico 
ou profissional; o Writing, um curso de inglês rápido para 
quem já domina o idioma e quer aperfeiçoar sua produção 
textual; o Teacher’s Course, curso de formação, indicado 
para quem deseja trabalhar como professor de inglês; e o 
Business English (a partir de 18 anos), curso de inglês exclu-
sivo voltado para o uso na vida profissional.

  O CCAA também oferece cursos para empresas, incluin-
do a modalidade in company e cursos no exterior. Além 
disso ao final do curso, o aluno tem a chance de fazer o 
teste TOEFL®ITP gratuitamente.

  Ensino
  O CCAA utiliza um método de ensino exclusivo e ino-

vador, contando com estúdios de áudio e vídeo, estações 
completas de computação para a criação de desenhos ani-
mados e um parque gráfico que produz, anualmente, mais 
de 2 milhões de livros. O centro editorial realiza constan-
temente o aperfeiçoamento e inovações no material didá-
tico e na metodologia e está localizado na sede do Grupo 
CCAA, no Rio de Janeiro. Além disso, o CCAA desenvolve 
seus próprios produtos multimídia e conta com aplicativo 
que facilita o dia a dia dos alunos.

   No CCAA, todo o processo de criação é baseado em 
qualidade, dinamismo e criatividade, e há uma constante 
atualização do conteúdo de nosso material didático. O 
ponto de partida é o trabalho dos escritores, em sua maio-
ria provenientes de países de língua inglesa ou espanhola, 
que formulam o conteúdo intelectual das obras.

  No centro editorial, os escritores fazem um amplo tra-
balho de investigação voltado para a frequência do uso das 
palavras em inglês e em espanhol. São muitas horas dedi-
cadas à pesquisa das melhores técnicas de aprendizagem 
de idiomas e à análise de revistas, programas de TV, sites e 
matérias de jornal, entre outros, em busca do vocabulário 
mais utilizado. 

  Todo o material concebido é ilustrado por uma equipe 
de desenhistas. A programação visual é feita por profissio-
nais especializados, e todo o áudio usado nos materiais é 

Parcerias & Convênios

gravado, nos estúdios do CCAA, por falantes de 
língua inglesa e espanhola, o que possibilita ao 
aluno se habituar, desde cedo, à pronúncia cor-
reta da língua que estiver estudando. Além disso, 
no CCAA produz animações, vídeos, CD-ROMs e 
DVDs, sonorizados e finalizados em seus moder-
nos estúdios de áudio e vídeo, ilhas de edição di-
gital e salas de masterização.

 Para saber mais, acesse: https://www.ccaa.com.
br/

  Convênios
Para conhecer mais sobre os nossos con-

vênios, acesse: www.sesconcampinas.org.br/
convenios
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
Synthesis Assessoria e Consultoria Ltda. 
Av. Barão de Itapura, 1518
Botafogo, Campinas (SP) 
mara@e-synthesis.com.br 
Fones: (19) 3231-5551, 3234-4228

Lopes & Martin Organização Contábil 
Rua Serra Azul, 117, Jardim Nova Europa, 
Campinas (SP)
ariana@lopesemartincontabilidade.com.
br 
Fones: (19) 3203-6440, 3738-7777

Contplan Contabilidade Ltda.  
Rua Plínio Aveniente, 78
Jd. Sta. Genebra II, Campinas (SP) 
contplan@contplancontabil.com.br 
Fones: (19) 3289-0800, 3289-0811

Ozaki Contabilidade Ltda.  
Rua Therezinha Navarro da Silva, 45 
Jardim do Bosque, Hortolândia (SP) 
ozaki@ozaki.com.br 
Fones: (19) 3809-6969, 3887-2091

Logística Sumaré Ltda. 
Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777
Nova Veneza, Sumaré (SP)
aislan_leporoni@lslgr.com.br 
Fones: (19) 3116-6727, (19) 98103-1691

Escritório Paraná Contabilidade S/S 
Ltda.  
Rua Luiz Camilo de Camargo, 930, 
Hortolândia (SP) 
thiago@escritorioparana.com.br 
Fone: (19) 3897-2744 

Dagoberto Silvério e Gonzales, Socieda-
de  
Rua Manoel Erbolato, 32
Jardim Paraíso, Campinas (SP)
financeiro@dsgadvogados.com.br 
Fone: (19) 3251-9558 

Corsi Contabilidade e Assessoria Ltda.
Rua Pedro Antônio Pierro, 128 
Vila Sônia (Sousas), Campinas (SP)
fabiana@corsi.com.br
Fones: (19) 3258-1003, 3758-5888

FCA - Fransal Contabilidade e Assesso-
ria  
Rua Saint Hilaire, 283
Vila Jequitibás, Campinas (SP)
alfransal@fransal.com.br 
Fones: (19) 3751-1090, 3751-1091

Ômega Contabilidade Ltda.
Rua Barão de Jaguara, 655
Centro, Campinas (SP) 
contador@omegacontabilidade.com.br
(19) 3734-1260, 99157-3787

Escritório Técnico e Contábil São Bene-
dito  
Rua Raul Grosso, 593
Jd. Ricardo Duzzi, Artur Nogueira (SP)
financeiro@etcsaobenedito.com.br 
Fone: (19) 3877-1991, (19) 99377-7638 

Isael - Assessoria Contabil Ltda.  
Rua Celso Egídio Sousa Santos, 509
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
soraia@isaelcontabilidade.com.br 
Fones: (19) 3242-6009, (19) 99115-1508

G.C.Y. - Assessoria Contabil/Fiscal Ltda. 
Av. XV de Novembro, 349
Centro, Artur Nogueira (SP) 
gcycontabil@uol.com.br 
Fone: (19) 3877-1339 

Campcont Assessoria Contábil Ltda. 
Rua Coelho Neto, 311
Vila Itapura, Campinas (SP)
janete_adm@campcont.com.br 
Fones: (19) 3232-5062, (19) 99772-7083 
 

Lógica Assessoria Contábil Ltda. - EPP 
Av. Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, 
1942, Jardim Esplanada, Indaiatuba (SP)
aline.financeiro@escritoriologica.com.br 
Fone: (19) 3825-5196
 

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

VC CONTABILIDADE
  A VC Contabilidade acabou de completar, no dia primeiro de julho, 34 anos de história e muita experiência e 

quem conta um pouco desta trajetória é o seu fundador e técnico em Contabilidade, José Carlos Duarte Leardine: 
“Eu já trabalhava na área há alguns anos, quando incentivado por meu amigo e cliente Mario Pitante, adquiri um 
pequeno escritório, na época com o nome de Escritório Santana,  que tinha pouco mais de 15 clientes, com o tempo, 
mudamos a denominação para Escritório Vinhedo e mais tarde, precisamente em julho de 2004, passamos a utilizar 
a marca VC Contabilidade”.

  Hoje a VC conta com 30 colaboradoras e uma sede de aproximadamente 600 m², localizada bem no Centro de 
Vinhedo (SP), na Rua Presidente John Kennedy, 11. Entre os 300 clientes atendidos estão empresas do Lucro Real, 
Presumido e Simples Nacional, dos mais variados portes, como indústrias, comércios, serviços e empreendimentos 
imobiliários.

  A VC entende que “contabilidade” é sempre “contabilidade”, por isso, atua em praticamente todas as suas áreas, 
com exceção da área de auditoria. “Estamos sempre adquirindo novos conhecimentos com atualizações constantes 
em qualquer área da contabilidade, não terceirizamos nenhum serviço, pois tudo é feito pela nossa equipe, inclusive 
legalização e reorganização societária,” diz Leardine, 
que acrescenta: “Devemos nos dedicar as atividades 
contábeis agindo com ética, sabedoria e muito conhe-
cimento, pois o cliente não pode se sentir inseguro, o 
profissional deve estar sempre alinhado à legislação e 
aos conhecimentos contábeis de pronto atendimento 
para dar aos clientes o conforto e segurança necessá-
rias. Sempre friso bem, que nossa mercadoria é o co-
nhecimento, e isso em nossa área faz toda a diferença, 
” explica Leardine.

  Leardine considera a associação com o Sescon 
Campinas muito importante: “sozinhos não somos 
nada, ser associado ao Sescon Campinas é uma forma 
de ter oportunidades, de participar de palestras, cur-
sos, treinamentos, poder reciclar e atualizar conheci-
mentos, contar com o apoio da categoria profissional 
para esclarecer dúvidas e principalmente reivindicar 
junto aos órgãos de governos. Eu acho que a associa-
ção profissional pode e deve ter um papel muito im-
portante na vida das empresas do setor, principalmen-
te na defesa da classe”.
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(19) 3239-1845
ATENDIMENTO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR


