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CONTADOR CARRIJO LANÇA LIVRO

O contador e professor Henrique Carrijo, militante do
SINDICONTÁBIL desde sua criação, lançou livro sobre perícia contábil juntamente com outros dois ilustres
professores. O livro é importante para qualquer profissional que queira seguir carreira no segmento de perícia
contábil judicial ou extrajudicial. Henrique Carrijo é
professor titular da faculdade Fabec Brasil.
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NOVOS MEMBROS TOMAM
POSSE NA DIRETORIA

N

SINDICATO CONTINUA, E FORTE!

o último 20
de dezembro,
aconteceu a
Assembléia Geral Extraordinária, em que
tomaram posse os contadores Raimundo Nonato, José Pedro da

Silva, Rogger Said, Henrique Ricardo Batista,
Weberth Fernandes e
Maria Eleuza de Oliveira, para exercerem
o mandato 2018/ 2019
no SINDICONTÁBIL.
Neste dia também fo-

ram definidos os calendário de atividades
e planos de ação para
o ano de 2018. Além
de traçadas metas para
projetos em execução,
como o da rádio contábil que já está no ar em

forma de testes “www.
radiocontabil.com.br”.
“A nova diretoria está
concentrada em realizar
as melhorias que a classe contábil tanto anseia.”
disse Leonardo Lobo,
presidente do sindicato.

SESCON É PARCEIRO DO SINDICONTÁBIL

O SESCON-GO,
importante entidade representativa
no cenário contábil do estado, se
torna parceiro do
S I N D I C O N TÁBIL. O Ofício enviado pela presidência
do SINDICONTÁBIL para o presidente da referida entidade, Dr. Francisco
Canindê Lopes, oficializou a parceria.
Em breve serão anunciados benefícios
para os associados de ambas entidades.
SITE OFICIAL DO SINDICATO ESTA ATIVO!

CRC-GO RENOVARÁ CONVÊNIO DO
ATENDE FÁCIL COM PREFEITURA

D
O site oficial do SINDICONTÁBIL está
novamente ativo. Desde novembro, do
ano passado, é possível acessar o www.
sindicontabil.org.br e obter todas as informações pertinentes e atualizadas sobre a
classe. Além de acontecimentos relevantes
e notícias atualizadas. O site foi criado em
2015, e agora está com um formato mais
moderno e responsivo.
www. s i n d i c o n t a b i l . o r g . b r

ando
continuidade ao trabalho de excelência
do CRC-GO, a entidade
manterá o convênio com
a prefeitura de Goiânia
sobre a permanência do
posto do ATENDE FÁCIL,
em sua sede, localizada na
Rua 107, 151 - St. Sul, em
Goiânia. Esta conquista
foi obtida graças a união
e esforços do CRC-GO e
do
SINDICONTÁBIL,
em 2016. Desde então, o
contabilista é beneficiado
com um atendimento de
alto padrão de qualidade,
disponibilizados pela pre-

feitura de Goiânia. Segundo o presidente do SINDICONTÁBIL Leonardo
Lobo este benefício é muito
importante para toda a classe. “Ajudar a disponibilizar
serviços que desburocratizam a vida do contabilista,
e que é o principal objetivo
das entidades representativas diante os órgãos governamentais, facilitar é o foco,
facilitar é a evolução” frisou.
Esta é mais uma maneira
de evidenciar que ambas
as entidades demonstram
que são entidades que preocupam com o bem estar do
contabilista Goiano.

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE ELEITORAL

Extraído material do CFC - Aspectos Contábeis e Jurídicos das Prestações de Contas - http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Contabilidade_Eleitoral_web.pdf

A Contabilidade Eleitoral é mais uma área da Ciência Contábil que se constitui pela necessidade de se adequar a evolução da norma à
aplicabilidade dos princípios fundamentais da contabilidade. Os partidos políticos historicamente e por sua própria constituição, como
entidades sem finalidade de lucro e, enquadradas como associações de partido político, são considerados entidades contábeis sujeitas à
obrigatoriedade da aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade,editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). É bem verdade que ainda existem partidos políticos devidamente constituídos na Justiça Eleitoral e que ainda não possuem o seu Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica. Falamos aqui dos que são constituídos como Comissões Provisórias, porém, o modelo de gestão, seja ela temporária,
interina ou efetiva, não afasta a obrigatoriedade de respeitar a sua constituição patrimonial. Esse cenário já se propaga, por determinação da
Justiça Eleitoral, para que até o final do ano de 2016, todos os partidos políticos, independente de suas jurisdições, seja no âmbito Nacional,
estadual ou municipal estejam devidamente constituídos e com a regularidade jurídica em dia, sob pena de extinção. A Lei n.º 9.504/1996
e a Lei n.º 9096/1995 regulamentam a estruturação das finanças, da contabilidade e do patrimônio dos partidos políticos. O Conselho
Federal de Contabilidade já estuda a edição de uma norma específica sobre a matéria, com o intuito de tratar de situações 19 singulares
sobre o patrimônio e a contabilidade dos partidos políticos,não abordadas pela regra geral. O intuito é evoluir enquanto ciência até chegarmos ao processo de implantação e adequação das normas internacionais de contabilidade, inclusive na construção da consolidação dos
balanços partidários. Porém, este movimento é pari passu à evolução da norma discutida com o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

