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Caros Leitores, 
O início de segundo semestre 

para nós contadores marca o final 
do ciclo de todas as obrigações do 
ano de 2018, mês de prazo final 
da entrega da ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal, momento em que 
muitos de nós estamos dedicados 
ao encerramento dessa complexa 
obrigação. Mas nem por isso pode-
mos desatentar aos demais fatores 
que afetam o seguimento contábil 
e o setor do serviço como um todo.

Estou falando da PEC/45, o pro-
jeto de reforma tributária apresen-
tado pelo Deputado Baleia Rossi, 
que apesar de conter muitos pon-
tos positivos e cumprir o seu papel 
de redução tributária para alguns 
setores produtivos, na prática deve 
resultar em aumento ao redor de 
33% da atual carga tributária para 
o setor de serviços, conforme ma-
téria divulgada recentemente em 
um estudo detalhado feito pelo 
SESCON-SP. É claro que somos fa-
voráveis a uma Reforma Tributária 
que traga simplificação e eficiência, 
mas o pleito da entidade é que os 
parlamentares analisem o estudo 
feito e ouçam as solicitações de 
aprimoramento do setor de servi-
ços, então olho vivo. 

Agradeço agora em nome da 
Casa do Contabilista e da APAE a 

todos os organizadores, colabora-
dores, voluntários, doadores, pa-
trocinadores e associados que con-
tribuíram para realização do nosso 
15º Arraiá do Contadô, evento que 
foi um grande sucesso e pode con-
tar com a participação de mais 
de 500 pessoas nesse último dia 
19/07, evento feito com muito ca-
rinho e dedicação.

Por último, mas não menos im-
portante, deixo aqui o convite a to-
dos os leitores para o 8.º GESCON 
- Seminário de Gestão de Empresas 
de Serviços do SESCON-SP evento 
magnifico que acontecerá nos dias 
14 e 15 de agosto, e propõe colocar 
em debate temas técnicos e concei-
tuais, além de apresentar práticas 
e estratégias de melhoria da qua-
lidade para o aumento da competi-
tividade das organizações do setor 
perante o mercado local e global. 
Com o tema “Gestão em Transfor-
mação”, o evento, em sua 8ª edição, 
apresentará uma reflexão sobre o 
futuro da contabilidade, novas fer-
ramentas de gestão e as oportuni-
dades no setor. 

Se ainda não conhece a Casa do 
Contabilista (Sescon-SP, Aescon-RP 
e Sicorp) venha nos fazer uma visi-
ta e descubra todos os benefícios 
que podemos lhe oferecer.

Que Deus abençoe a todos.

Luis Augusto Yamada
Diretor Regional em 

Ribeirão Preto do Sescon-SP
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Capa
REFORMA TRIBUTÁRIA

A reforma político-econômica 
que tem como objetivo alterar a 
estrutura legislativa de impostos, 
taxas e outras contribuições, é um 
dos temas em alta no país. Com a ex-
pectativa de garantir um sistema de 
tributação moderno e igualitário, a 
proposta de reforma, que é conduzi-
da pelos governos estaduais foi con-
cluída no dia 22 de julho, pelo grupo 
de trabalho coordenado pelo secre-
tário da Fazenda de Pernambuco, 
Décio Padilha. 

O documento será debatido pe-
los secretários estaduais e após a 
conclusão do texto final ser aprova-
da, todos os governadores do país 
estarão reunidos para a definição de 
possíveis ajustes finais. Desta forma, 
encaminharão a proposta para a Câ-
mara dos Deputados. 

Entendendo a importância da Re-
forma Tributária, não somente para 
os profissionais contábeis, mas para 
a população como um todo, a Enfo-
que Contábil trará a opinião de espe-
cialistas e matérias sobre o tema. O 
advogado e especialista na área Tri-
butária da Pereira Advogados, Edu-
ardo Galvão, destaca o atual cenário 
e impactos da proposta. 

REFORMA TRIBUTÁRIA:
A proposta de simpli�icação do 

sistema tributário da PEC 45/09

Ressurge no cenário político o de-
bate sobre a importância e relevân-
cia da reforma do sistema tributário 
nacional. A discussão é retomada em 
paralelo à reforma da Previdência, 
evidenciando o anseio da sociedade 
por mudanças que colaborem para a 
retomada do crescimento da econo-
mia. 

Entre as propostas de alteração, 
destaca-se a da emenda à Constitui-
ção Federal (PEC) 45/19, de autoria 
do deputado federal Baleia Rossi. 
Referida proposta tem como obje-
tivo viabilizar uma reforma do mo-
delo brasileiro de tributação sobre 

bens e serviços.
Propõe-se a fusão do IPI, ICMS, 

ISS, PIS e Cofins num único Imposto. 
Ele seria chamado de Imposto sobre 
Bens e Serviços (IBS) e composto 
por três alíquotas – federal, estadual 
e municipal; e União, Estados e Mu-
nicípios poderão fixar diferentes alí-
quotas para esse imposto. 

A PEC 45/19 têm como referên-
cia o trabalho desenvolvido pelo 
Centro de Cidadania Fiscal (CCif), 
instituição independente constitu-
ída para pensar melhorias do siste-
ma tributário brasileiro. 

Diante do atual cenário político-
-econômico do País, podemos espe-
rar agilidade no processo legislativo, 
visto que a denominada pauta eco-
nômica, onde se inclui a reforma tri-
butária, se apresenta como uma das 
principais armas para a economia 
retomar o crescimento sustentado.

Prova disso é o fato de que a Câ-
mara dos Deputados, no último dia 
10 de julho, instalou a comissão 
especial que vai analisar o méri-
to da PEC 45/19, e o presidente do 
colegiado, deputado Hildo Rocha, 

afirmou que a Câmara deve “se con-
centrar nessa proposta do Baleia 
[Rossi]”, pois, segundo ele, a revisão 
do imposto sobre consumo deman-
da urgência.

A urgência se confirma quando 
nos aprofundamos sobre a indubi-
tável simplificação que o modelo 
proposto pela PEC 45/2019 poderá 
trazer ao sistema tributário brasilei-
ro, como, por exemplo, minimizando 
a burocracia envolvida no recolhi-
mento dos tributos, principalmente 
no que diz respeito ao ICMS.

Em matéria publicada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo em 08 de abril 
de 2019, ganhou notoriedade o es-
tudo realizado pela FIESP demons-
trando que o custo da burocracia tri-
butária para a indústria chegou, em 
2018, a R$ 37 bilhões, valor equiva-
lente a 1,2% do PIB do setor. 

A PEC 45/2019, ao contrário do 
que alguns sustentam, não propõe 
reduzir a autonomia dos Estados e 
Municípios, pois estes poderão gerir 
suas receitas por meio de alteração 
da alíquota do IBS.

Outro ponto importante diz res-
peito ao tempo de transição. A subs-
tituição dos tributos atuais pelo 
IBS será feita em dez anos, sendo 
os dois primeiros anos destinados 
a testes e os seguintes à transição 
propriamente dita. O extenso perí-
odo se justifica quando pensamos 
nos investimentos já realizados com 
base no sistema tributário atual e 
todas suas distorções. Uma mudan-
ça muito rápida poderia inviabilizar 
competitivamente algumas empre-
sas, ou levar a uma forte redução de 
margens, com consequentemente 
perda de capital. 

O processo legislativo resultará, 
certamente, em alterações ao texto 
base, de qualquer modo, sai na fren-
te quem se antecipa e, com auxílio 
especializado, entendendo as carac-
terísticas do Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS), se prepara para as 
modificações pretendidas. 
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PARTICIPE DO MAIOR EVENTO DISRUPTIVO
DO SETOR CONTÁBIL

ESOCIAL: VERDADES QUE PRECISAM SER DITAS
Textos: assessoria de Imprensa CRC

Acessória, conforme explica o 
dicionário, é secundária, menos im-
portante. Curiosamente, obrigação 
acessória, para o Código Tributário 
Nacional, é uma obrigação não patri-
monial. Hoje, só no âmbito federal, 
existem mais de trinta obrigações 
acessórias.

Para o profissional da contabili-
dade não é uma tarefa fácil atender 
a cada uma dessas obrigações, pois 
tem de investir pesadamente no de-
senvolvimento e na adaptação dos 
seus sistemas e processos internos, 
adequá-los às exigências de cada 
obrigação, não podendo haver erro 
ou mesmo atraso na entrega, pois 
acarretará pesadas multas.

Chegamos ao Big Brother Fiscal: 
o Fisco nos espia com o olho do sof-
tware Harpia e aponta quando cada 

Inscreva-se para a 26ª Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade do 
Estado de São Paulo (CONVECON) e par-
ticipe da discussão dos seguintes temas:
- A Contabilidade no Mundo Exponencial

- Blockchain, Inteligência Artificial e 
Legislação Aplicável na Contabilidade

- Contador Empreendedor
- Desafios da Inovação em Organizações 

Contábeis Familiares
- Ética Empresarial: Dilemas Éticos na 

Gestão 4.0
- Impactos das Tecnologias Disruptivas 

na Perícia Contábil
- Inovação dos Relatórios Contábeis na 

Gestão Pública
- Melhores Práticas de Governança nas 

Demonstrações Contábeis
Uso de Inteligência Artificial Aplica-

do à Contabilidade e Controladoria
A Convenção acontecerá entre os 

dias 4 e 6 de novembro de 2019 no Expo 
Center Norte, Pavilhão Azul, situado na 
Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Gui-
lherme em São Paulo.

A CONVECON também traz aos pro-
fissionais a comunidade CRCSP Razão 
de Ser. Lançada em 12 de dezembro de 
2018, a comunidade visa aproximar a 
entidade dos profissionais da contabi-
lidade, promovendo um espaço para o 
compartilhamento de informação, troca 
de experiências e networking. Ela pode 
ser acessada por meio do aplicativo

CONVECON, disponível gratuitamen-
te para as plataformas iOS e Android.

“Queremos inovar! Por isso, estamos 
trabalhando para oferecer ao profissio-
nal da contabilidade eventos modernos 
e em consonância com o que o mercado 
demanda”, declarou a presidente da Co-
missão Organizadora da CONVECON e 
do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.

Mais informações sobre a 26ª CON-
VECON estão disponíveis no site www.
convecon.com.br.

PARTICIPE DO MAIOR EVENTO DIS-
RUPTIVO DO SETOR CONTÁBIL

Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo

obrigação acessória deve ser enviada 
e penaliza se houver atraso ou inexa-
tidão na informação.

O Big Brother Fiscal é uma injus-
tiça, pois trabalhamos com uma caixa 
preta e apenas o governo tem acesso 
ao detalhamento das inconsistências. 
Isso deveria ser transparente para 
que o próprio contribuinte pudesse 
autorregularizar as eventuais incon-
sistências.

Manter uma empresa regulariza-
da é essencial para a saúde do negó-
cio. Para isso, trabalham os profissio-
nais da contabilidade, organizando e 
fazendo a declaração das obrigações 
acessórias das empresas.

Por essa razão, não aceitamos o 
ônus de suportar sozinhos a imple-
mentação do eSocial com os proble-
mas que tem apresentado.

É inadmissível que o investimen-
to de R$ 100 milhões, aplicado no 
desenvolvimento da plataforma, não 
contemple uma pronta intervenção 
em eventos como lentidão nos dias 
próximos ao prazo final, falta de co-
municação à sociedade, correto esca-
lonamento das empresas do Simples 
Nacional e a melhoria da divulgação, 
quando há qualquer erro no progra-
ma.

CONTINUE A LER ESTE ARTI-
GO DA PRESIDENTE MARCIA RUIZ 
ALCAZAR NO PORTAL DO CRCSP – 
www.crcsp.org.br

* Artigo publicado no jornal Diário 
do Comércio e Indústria (DCI) de 16 
de julho de 2019.
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Sescon
Setor de serviços apoia reforma tributária 
que contemple desoneração total da folha
Postergada há mais de trinta anos, a 

reformulação do sistema tributário bra-
sileiro finalmente encontra terreno fértil 
para o debate com o compromisso do 
Executivo e do Legislativo em avançar nas 
importantes reformas.

 Demanda da sociedade e pleito per-
manente do SESCON-SP, a reforma tribu-
tária é fator primordial para a retomada 
econômica, com correções de distorções 
legislativas, redução expressiva do núme-
ro de obrigações acessórias e simplifica-
ção de um sistema altamente complexo, 
oneroso e ineficiente. 

 Sempre atento aos debates e dispos-
to a contribuir, o SESCON-SP realizou um 
estudo sobre a PEC 45/19, de autoria 
do deputado Baleia Rossi, que já tramita 
no Congresso Nacional. Sabemos que há 
mais quatro propostas em andamento, 
cada um trazendo peculiaridades em 
suas redações e, assim que surgirem mais 
dados concretos, também realizaremos 
análises para verificar o impacto delas.

Nosso estudo constatou que a PEC 
45, apesar de conter diversos pontos po-
sitivos, sinaliza com aumento da carga 
tributária para o setor de serviços, o que 
tem nos levado a buscar diálogo com par-
lamentares, autoridades e entidades com 
a intenção de mudar a sua redação. Esse 
esforço, além de um dever com nossa 
base de representação, que é composta 
por empresas de serviços, também é um 
compromisso da Entidade com a socieda-
de, já que conhecemos profundamente o 
papel fundamental do setor para o País.

O segmento de serviços representa 
mais de 60% do PIB e foi o que mais for-
malizou empregos no acumulado de 12 
meses até maio de 2019, com cerca de 
7,6 milhões de postos de trabalho. Dessa 
forma, para que o Brasil trace a rota cor-
reta para a indução efetiva da recupera-
ção econômica, o segmento deve ser visto 
com os mesmos cuidados que a indústria 
e o comércio. Não queremos benesses ou 
redução da carga tributária, porém, não 
admitiremos o aumento dela.

Para essa análise, o estudo teve como 
premissa trazer números para o debate. 
Foram feitas simulações entre empre-
sas do Lucro Real, contemplando PIS, 
COFINS, IPI, ICMS e ISS, que compõem o 
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), e 
desconsiderando o IRPJ e a CSLL para o 

cálculo, tal qual a PEC. Devemos salientar 
que esta variação não é homogênea para 
todos os serviços e o aumento poderá 
alterar para mais ou para menos depen-
dendo das variáveis que impactam direta-
mente no cálculo.

Ao contrário da indústria e do comér-
cio, os serviços não possuem na composi-
ção do seu preço os benefícios do credi-
tamento universal de tributos pagos ao 
longo da cadeia produtiva, em vista do 
alto custo que este segmento possui em 
sua folha de salários. Assim, há uma base 
de composição do preço que não poderá 
se valer de nenhum creditamento, a tri-
butação incidente sobre folha de salários 
(INSS, Sistema S, INCRA, Salário Educa-
ção, RAT/FAP e outros encargos).

O grupo de tributos abrangidos pelo 
IBS na proposta não inclui nenhuma tri-
butação incidente sobre a folha, dessa 
forma, o estudo demonstra que o impacto 
sobre a receita continuará existindo, mes-
mo com a possibilidade de créditos e dé-
bitos sem travas trazidas pelo IBS. Assim, 
considerando o creditamento limitado do 
setor de serviços, haverá um aumento em 
média de 8,72 pontos percentuais, o que 
representa um aumento real de 33% da 
carga tributária, saindo de uma carga atu-
al de 25,67% para 34,39%.

O ponto crucial para os serviços, por-
tanto, é a folha de pagamento, que não é 
considerada no IBS. O setor agrega mão 
de obra expressiva, em muitas áreas ultra-
passando a barreira dos 50% da receita 
bruta. Por isso, a proposta do SESCON-SP 
é que os projetos de reforma tributária 
contemplem a desoneração total da tri-
butação incidente sobre dos salários para 
o segmento, com a exclusão do INSS e das 
demais tributações.

Outro ponto de alerta na PEC é o lon-
go período de transição de dez anos, que 
pode trazer confusão e não permitir o 
impulso necessário ao desenvolvimento. 
Além disso, pode prejudicar o Brasil no 
Doing Business, já que o país pode perder 
posições no quesito burocracia ao criar, 
no mínimo, uma obrigação acessória para 
controlar o novo tributo durante este pra-
zo.

Acreditamos e apoiamos a simplifica-
ção trazida pelas propostas de reforma 
tributária, porém, a desoneração da folha 
de pagamento se faz necessária para eli-

minar esse impacto tão negativo na car-
ga de um dos setores que mais contribui 
com o PIB e o grande empregador do País.

Devemos ressaltar que esta entidade 
é apartidária, portanto, nossos argumen-
tos são técnicos e visam a plenitude dos 
objetivos da reforma. Não visamos a defe-
sa de privilégios para determinado setor, 
apenas demonstramos com números que 
haverá um aumento de carga, seja ele no 
meio da cadeia produtiva ou no consumi-
dor final. Estamos inclusive à disposição 
para colaborar com novos estudos e pes-
quisas visando a busca de soluções para 
esse tão necessário redesenho tributário.

Caso esse cenário de efetive, o preço 
final no setor de serviços será maior do 
que é hoje. Aceitamos em parte o argu-
mento que não será o empresário que 
irá sofrer tais consequências em relação 
a tributação (uma vez que o tributo será 
não cumulativo), mas o consumidor final 
será afetado no seu preço, seja ele rico ou 
pobre. Portanto, não há como negar que 
há um ponto de atenção que deverá ser 
debatido, seja pelo legislativo, seja pelo 
executivo.

 A reforma precisa sair, com o debate 
por toda a sociedade e o SESCON-SP está 
a postos para contribuir para que isso 
aconteça. Caso outras entidade e insti-
tuições tenham outros estudos e núme-
ros sobre as propostas nos colocamos à 
disposição para juntar esforços e pensar 
juntos em soluções para a construção de 
uma reforma justa e equânime.

Com o intuito de fomentar o debate, o 
SESCON-SP criou uma página na internet 
(www.sescon.org.br/site/reforma)  para 
reunir reportagens sobre a tramitação da 
reforma tributária e para monitorar  as 
tendências de voto dos parlamentares e a 
aprovação dos cidadãos.

Neste esforço coletivo, certamente 
avançaremos para um sistema tributário 
eficiente, simples, indutor da competiti-
vidade brasileira e facilitador do cresci-
mento.

 Reynaldo Lima Jr. 
Presidente do SESCON-SP e AESCON-SP

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto



8

Artigo Contabilidade

Creio que podemos observar 
que muitas pessoas, famílias e ne-
gócios passam por dificuldades 
relacionadas ao caixa ou ao orça-
mento domiciliar e empresarial, 
tendo problemas em realizar pa-
gamentos em dia e guardar algum 
dinheiro no final, recorrendo mui-
tas vezes a empréstimos ou outros 
produtos bancários, geralmente 
caros, gerando ainda mais dificul-
dades e dívidas. Não obstante, a 
educação financeira se faz neces-
sária para sabermos colocar em 
prática um controle mais efetivo 
dos recebimentos e dispêndios.

Neste texto irei abordar uma 
ferramenta simples, de uso ge-
rencial e disponível para qualquer 
pessoa ou empresa, o uso e con-
trole do fluxo de caixa. Perceberá 
que pode parecer algo descom-
plicado e óbvio, mas colocar em 
prática pode ser muitas vezes um 

O uso do �luxo de caixa no dia a dia

desafio e necessita de tempo e um 
rígido acompanhamento para se 
tornar eficaz, mas também pode 
ser tornar um hábito produtivo e 
assim trará maior visão dos dados 
colocados, o que possibilita infor-
mações para decisões e alcance de 
resultados.

De uma maneira mais prática, 
procure primeiro levantar todos 
os recebimentos e pagamentos 
que possui hoje e no futuro (ao 
menos para até daqui um mês), 
anotando principalmente valores, 
destinos e origens, datas de en-
trada e de vencimentos, nome do 
cliente ou de quem está receben-
do e também para quem irá pagar, 
além de outros dados pertinen-
tes a cada situação particular ou 
conforme sua necessidade. Caso 
surja, por exemplo, um gasto ou 
recebimento não previsto ou não 
planejado, inclua também no fluxo 

de caixa.
Depois monte uma planilha 

simples, em programas de compu-
tador, no celular ou mesmo numa 
folha de papel, pedindo ajuda se 
preciso, e organize os dados levan-
tados. Pode montar um calendário 
ou cronograma, prevendo um ho-
rizonte de tempo diário, semanal, 
mensal e etc. para poder visuali-
zar com antecedência as obriga-
ções e entradas de valores. Colo-
que e some todos os recebimentos 
(entradas de caixa) nesta planilha, 
faça o mesmo com as saídas (paga-
mentos); no final saberá se haverá 
sobra ou falta de caixa. Faça isso 
no dia a dia, pois assim verificará 
se em cada dia estará com caixa 
gerado (positivo) ou consumido 
(negativo); o saldo que ficar do dia 
anterior será o montante inicial no 
dia seguinte; então também colo-
que na planilha o saldo inicial e o 
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final, sempre transpondo para o 
período posterior.

Dessa maneira já consegue vi-
sualizar com maior propriedade 
os pagamentos e os recebimentos, 
sempre se atentando que, por ser 
fluxo de caixa, é considerado de 
fato o que entra e sai do seu cai-
xa, em dinheiro, cheque, cartão, 
transferências, depósitos e outros 
que representa o seu disponível. 
É claro que para períodos futuros 
colocará as projeções das entra-
das e saídas, mas que terão efeito 
no caixa, e assim poderá fazer pre-
visões e tomar decisões de forma 
antecipada. Assim já consegue ter 
um maior controle e poderá evitar 
ser pego de surpresa.

Se verificar o saldo negativo 
de caixa, poderá tomar decisões 
como prorrogar pagamentos, re-
ver datas de vencimentos, anteci-
par recebimentos, negociar par-
celas e prazos, aumentar vendas 
à vista, além de outras decisões, 
para evitar piora neste saldo e a 
não cobertura dos pagamentos. Se 
sobrar caixa, poderá alocar em op-
ções que façam este dinheiro ren-
der, como aplicações financeiras, 
investir no negócio, negociar pre-
ços à vista para compras, poupar 
ou tomar outra decisão pessoal ou 
empresarial mais pertinente.

Além de verificar cada paga-
mento, cada recebimento e os res-
pectivos saldos, tenha objetivos. 
Saiba o quanto pretende economi-
zar, o que fará com o dinheiro que 
sobrar no caixa, qual a sua meta 
em relação ao dinheiro ali infor-
mado, pois o controle de caixa é 
um meio para se chegar a algum 
fim, e este destino é você quem irá 
definir; seja uma viagem, compra 
de um bem novo, quitar uma dívi-
da, investir no negócio, trocar um 
equipamento e etc. Defina seus 
objetivos e procure alcançá-los.

O Caixa muitas vezes é a pre-
ocupação central de famílias e 
negócios, por isso é importante 
controlar a renda e também tais 
entradas e saídas. Pessoas de con-
fiança são importantes, princi-
palmente em pequenas e médias 

empresas, para acessarem contas 
bancárias, ficarem no caixa dos 
estabelecimentos comerciais e re-
alizarem os recebimentos e paga-
mentos; por isso a pessoa respon-
sável pelo setor financeiro ou pelo 
caixa, deve ser zelosa e deve saber 
lidar com os fluxos de caixa, pas-
sando informações necessárias e 
de forma correta, saber  controlar 
e tomar decisões.

No âmbito empresarial sugiro 
aos gestores, aos donos do negó-
cio, que saibam analisar uma de-
monstração dos fluxos de caixa de 
forma mais elaborada, pois as nor-
mas contábeis trazem este relató-
rio que pode ser usado de maneira 
prática e usual. Neste demonstra-
tivo, os pagamentos e recebimen-
tos são divididos e classificados 
em três atividades:

• Operacionais, que obvia-
mente tratam da operação princi-
pal da empresa, como por exem-
plo, recebimentos a prazo, vendas 
à vista, pagamentos de impostos, 
de contas e de fornecedores e etc.

• De Investimentos, sendo 
mais voltada para compra e venda 
de ativos de longo prazo à vista, 
pois gera impacto no caixa, como 

por exemplo, de imobilizados 
(máquinas, veículos e outros).

• De Financiamento, que 
considera os recursos recebidos 
e pagos aos sócios e terceiros que 
fornecem capital para a empresa, 
como financiamentos e emprésti-
mos, e os pagamentos referentes a 
tais financiadores da empresa.

Assim é possível saber a varia-
ção do saldo de caixa e equivalen-
tes de caixa (Caixa, Banco e apli-
cações financeiras de curto prazo 
que apresenta alta liquidez e que 
são rapidamente baixadas para 
uso da empresa quando necessá-
rio, sem alterações significativas 
de valores). 

Também possibilita saber se 
estas atividades estão gerando 
ou consumindo caixa, se a opera-
ção da empresa tem apresentado 
recursos para realização de in-
vestimentos, para pagamento de 
empréstimos; se é necessário um 
aporte de capital dos sócios para 
manter a atividade, além de outras 
análises sobre a liquidez e solvên-
cia de um empreendimento.

Para conhecer melhor sobre 
esta demonstração dos fluxos de 
caixa mais discriminada, que in-
clusive pode ser analisada junta-
mente com o Balanço Patrimonial 
e com a Demonstração do Resul-
tado, procure um profissional da 
contabilidade, pois saberá orien-
tar melhor a respeito e ajudar no 
melhor controle financeiro do seu 
negócio.

Enfim, espero que com o assun-
to aqui abordado desperte uma 
maior consciência sobre a impor-
tância de se administrar os recebi-
mentos e pagamentos para evitar 
um descontrole de recursos, neste 
caso o dinheiro, o que gera des-
gastes, problemas, crises e outros 
transtornos para pessoas, famílias 
e empresas. O controle do caixa no 
dia a dia requer intensa dedicação 
e comprometimento, porém é algo 
salutar e trás mais tranquilidade 
aos negócios e para os gastos pes-
soais. Pense nisso, controle seu 
caixa e atinja seus objetivos e re-
sultados.

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de 

Empresas | Casa do Contabilista
CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891

Diretor Educacional Suplente - 
AESCON

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com
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Notícias da Casa

Realizado pela Casa do Contabi-
lista, o Arraiá do Contadô chega a sua 
15ª edição. O evento aconteceu na úl-
tima sexta-feira, dia 19, no salão so-
cial da Apae e contou com um grande 
público, que prestigiou uma ampla 
estrutura: comida típica, atividades 
para crianças e bingo com diversos 
prêmios.

Como em anos anteriores, parte 
da renda arrecadada será destina-
da para as atividades desenvolvidas 
pela Apae em prol a mais de 400 

15º Arraiá do Contadô é sucesso de público
assistidos no município de Ribeirão 
Preto. Para o presidente do SICORP – 
Sindicato dos Contabilistas de Ribei-
rão Preto, Valdir Zamoner, o evento é 
um dos mais tradicionais da cidade, 
mantendo as características “caipi-
ras” e, além de reunir profissionais 
do segmento contábil, autoridades e 
parceiros, tem objetivo social: uma 
das preocupações da Casa do Conta-
bilista, organizadora do evento.

“Há 15 anos realizamos o Arraiá 
em parceria com a APAE, que de-

senvolve um importante trabalho 
de transformação da vida da pessoa 
com deficiência intelectual. Espera-
mos fortalecer essa parceria a cada 
ano, destaca Zamoner.

Para o presidente da APAE Ribei-
rão Preto, Celso Fujioka, o evento é 
uma demonstração de solidariedade. 
“Gestos como esse são fundamentais 
para que possamos dar continuidade 
ao atendimento que oferecemos para 
mais de 400 assistidos e suas famí-
lias”, diz.

A Casa do Contabilista agradece 
a todos os parceiros que possibilita-
ram o sucesso de mais uma edição 
do Arraiá do Contadô

Andrade Contabil Empresarial
Apta Consultoria Juridica
Audi Contabilidade
Bverde Ambiental
Campez Contabilidade
Carvalho Contabilidade
Cert Express Certificadora Digital
Cofilex Contabilidade
Contábil Agricola S/S

Denis Contabilidade
Escritório Contábil Gumiero
Etica Contabilidade
Expanseg Seguros
Granados Contabilidade
Inovseg Corretora de Seguros
Intesys Sistemas Ltda
JMC Contabilidade
Krauss Ribeiro Contabilidade
Lider Contabilidade
Lince Contabilidade
Martins Contabilidade - Bonfim 
Paulista
Mauricio Contabilidade

Nova Informe Serviços Contábeis
NR S/C Contabilidade
Organização Contábil São Pedro
Orlando Leite Contabilidade
Pina & Barboza Contabilidade
Santos Contabilidade
Sincomerciários - Sindicato do co-
mercio de Ribeirão Preto
Sincovarp - Sindicato do Comércio 
Varejista de Ribeirão Preto
Souza & Santana Contabilidade
Valorup Contabilidade
VZ - Assessoria Contabil S Ltda
Yamada Contabilidade
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Fotos: Carlos Natal

Notícias da Casa

Ribeirão Preto recebeu nos dias 
24 e 25 de julho, o 8º Seminário de 
Gestão Pública Fazendária – SGESP, 
que teve como tema principal, a Re-
forma Tributária.  O evento, sediado 
na Universidade Estácio, é tradicio-
nalmente realizado pela Secretaria 
da Fazenda de Ribeirão Preto e pela 
Associação das Secretarias Muni-
cipais de Finanças do Estado de SP 

Com a chegada do inverno, a 
Casa do Contabilista, Sincovarp e 
CDL se uniram para uma ação so-
lidária, visando amenizar o frio de 
pessoas de extrema baixa renda, 
no município. A Casa do Contabilis-
ta contribuiu com a doação de co-
bertores, doados ao Fundo Social 
de Solidariedade, entidade ligada a 
Prefeitura Municipal. 

O órgão repassa os itens a en-
tidades cadastradas, como casas 
de repouso, creches, abordagens a 
moradores de rua, além de famílias 
que se encontram em situação de 
extrema pobreza. Trata-se de uma 
iniciativa que vem ao encontro dos 
valores da Casa do Contabilista, 
que preza pelas ações sociais no 
município.  

Joel Mamede (diretor da Casa do Contabilista), Paulo César Lopes (presidente 
do Sincovarp), Samanta Duarte Nogueira (presidente do Fundo Social de 

Solidariedade) e Fernando Junqueira (presidente do Sinduscon)
Foto: Felipe Teruel

Seminário em Ribeirão Preto discute a 
Reforma Tributária

Campanha do Agasalho conta com apoio 
da Casa do Contabilista

– ASSEFIN. Os diretores da Casa do 
Contabilista representaram a enti-
dade, que participa ativamente nas 
edições do encontro.  

O objetivo do encontro é apre-
sentar as inovações e os passos da 
implantação dos controles e das no-
vas regras da contabilidade pública 
e das prestações de contas obrigató-
rias, inclusive com as exigências dos 

órgãos fiscalizadores, como a Secre-
taria do Tesouro Nacional e Tribu-
nal de Contas do Estado de SP (Au-
desp). Também contou com espaço 
para estudos e avanços nos tributos 
municipais, caso do difícil sistema 
de valoração dos imóveis no IPTU e 
a disposição de um sistema de nota 
fiscal de serviço eletrônica em de-
senvolvimento pela Receita Federal. 
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O painel Cenários Tributários e 
Compliance Fiscal reuniu na sexta-
-feira, 05 de julho, profissionais 
contábeis que puderam conhecer e 
tirar dúvidas sobre o tema. O pro-
fessor e coordenador da BSSP Cen-
tro Educacional, Edgar Madruga e o 
professor, Luiz Fernando Nóbrega, 
destacaram o panorama completo 
sobre o atual cenário tributário e 
as inovações fiscais, seus riscos e 
oportunidades.

O encontro aconteceu na sede da 
ACI Ribeirão Preto e os participan-
tes puderam participar, ao final da 
palestra, de uma Rodada de Negó-
cios, durante um Happy Hour, rea-
lizado pela Casa do Contabilista. A 
participação no evento contou pon-
tos para educação continuada.

“O evento demonstrou todo o 
cenário tributário em nosso país e, 
agregado a esse cenário, todas as 
ameaças que estão envolvidas. O 
professor Edgar apresentou várias 
tendências para que os profissio-
nais possam se preparar para ter 
atitudes preventivas e não reati-
vas. Eu complementei esse cenário, 
também apresentando algumas ou-
tras ameaças e destaquei algumas 
ferramentas práticas para que os 
profissionais possam se blindar no 
dia a dia, para precaver essas situ-
ações e também na relação que tem 
com seus clientes, visando mitigar 
os riscos da atividade profissional”, 
destaca o professor Luiz Fernando.    

Casa do Contabilista abre novos 
cursos para o 2º semestre

Fomentando o conhecimento e 
qualificação contínua na área con-
tábil, a Casa do Contabilista, dará 
início a novas turmas dos cursos: 
Contabilidade Básica, Departamen-
to Pessoal, Fiscal Básico e Fiscal 
Avançado. As aulas serão realizadas 
das 8h às 12h, aos sábados, com iní-

Painel Cenários Tributários e Compliance Fiscal 
reuniu pro�issionais contábeis na ACIRP

Notícias do Setor

cio em 10 de agosto. A carga horária 
será de 60 horas. 

Os valores para não sócios é de 
R$ 900, podendo ser dividido em 
uma entrada e mais três parcelas 
no valor de R$ 225. No pagamento 
à vista será concedido um desconto 
de 10%. Para os associados, o valor 
do curso é de R$ 600, podendo ser 

dividido em uma entrada e mais 
três parcelas R$ 150. O pagamento 
à vista também terá o desconto de 
10%. Todos os pagamentos pode-
rão ser feitos no boleto ou cheque. 

As inscrições podem ser feitas 
na Casa do Contabilista, na rua Ca-
pitão Salomão, 280 – Campos Elíse-
os. Informações: (16) 3625-7159.
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Aniversariantes de Agosto

Cultura e Educação
1) À vista  ou  A vista ???
À vista:  inidica que algo está ao alcance da nossa visão ou, quando se 
relaciona a pagamento, que algo é pago no ato da compra.
Ex.:  Comprei meus livros à vista.

A vista:  pode significar tanto o sentido da visão quanto o ato/modo 
de ver algo.
Ex.: Daqui, da orla da praia, a vista do pôr do sol é linda.

2) Saudade  ou Saudades ???
Podemos escolher, querido leitor!!!
Podemos empregá-la no singular ou no plural: saudades ou sauda-
des.
Só não pode deixar de fazer a concordância correta com o verbo, o 
adjetivo e o artigo.
Ex.: Senti muita saudade ou muitas saudades de você.
As saudades me deixam triste...

3) Melhor prevenir do que remediar, certo???
Certo!!!
Isso quer dizer que quem previne, não remedeia!!!
O mesmo vale para o verbo intermediar: 
Ex.: Eu intermedeio a conversa.
        Ela intermedeia os processos.

...sou um ser inconcluso.Vivo 
a me concluir.Nada findado...
tudo um vir a ser.Sou o verbo 

no gerúndio.O passado e o 
futuro??? Sou o presente.O 

momento é o sempre.Qual a 
certeza???O inexorável e temido 

ponto final. Enquanto isto??? 
Vivo a me concluir vivendo 

em uma vida. trecho -crônica 
Desconstrução-publicada—

Trechos Tecidos com Palavras, 
Sentimentos,afins...sem fim...

- Madras Editora-Renata 
Carone Sborgia

PARA VOCÊ PENSAR: 

  

Renata Carone Sborgia
# Falar Bem Que Mal Tem!!!

Renata Carone Sborgia—Direitos 
Autorais Reservados a 

Renata Carone Sborgia (proibida 
qualquer tipo de reprodução)

03 APPARECIDO DOMINGUES 
DE OLIVEIRA
03 JOSE CARLOS PARIGIO 
03 CARLOS ALEXANDRE 
RODRIGUES SEIXAS
03 APPARECIDO DOMINGUES 
DE OLIVEIRA
05 APARECIDA MARIA LEMOS 
CARRASCOZA
09 SHIRLEY APARECIDA 
NOCENTE GABRIEL 
10 FERNANDO ANTONIO 
RAMALHEIRO
10 LUÍS ALEXANDRE SILVEIRA 

GRANADOS 
11 ANTONIO CARLOS PIÑA
12 FLAVIO SMIGUEL PIMENTA 
12 LAUDES DAL BELLO JUNIOR 
13 SINESIO APARECIDO DA SILVA
14 ROBERTO CORSI 
15 ANA LUCIA CORSINO PICÃO
15 FLORIVAL JOAQUIM MARTINS
15 ANA LUCIA CORSINO PICAO 
17 LILIAN MARA GUEDES 
PELLEGRINO 
17 SANDRA REGINA LEONEL 
SILVA
17 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

ZUBIOLO
18 LUIS CARLOS FERRACINI
19 PAULO CESAR LIMA
20 LENICIO JOAO GRATON 
21 ANDRE LUIZ CORREA
24 AURELUCE APARECIDA 
BONATTO 
25 HENRIQUE TONZAR
26 JOSE CESAR RICCI
26 GIOVANI LUIZETE
27 RODRIGO JOSE ALVES
29 MARCELO AUGUSTO 
CRIVELENTI BORELLI
31 CARLA MARIA SVERZUT  
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.
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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios
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