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Contabilidade nas novas 
regras de prestação

de contas dos partidos 

Os partidos políticos 

deverão se preparar 

para obedecer às 

Normas Eleitorais 

Brasileiras, atreladas 

às Normas Brasileiras 

de Contabilidade,  que 

fará com que os órgãos 

de controle tenham 

pleno registro dos fatos 

eleitorais

Esta medida que tem 
como objetivo combater 
o caixa dois, a corrup-

ção e, principalmente, fazer 
com que a sociedade esteja a 
par de todas as informações 
eleitorais, atribui uma gran-
de responsabilidade à classe 
contábil, cujos profi ssionais 
fi cam encarregados de fazer a 
prestação de contas dos par-
tidos políticos. Esta mudança 
está em vigor desde o dia 1º 
de junho, determinando que 
para o exercício fi nanceiro de 
2017 a emissão de recibos de 
doação de verbas na prestação 
de contas à Justiça Eleitoral 
passa a ser feita pelo Sistema 
de Prestação de Contas Anuais. 

Até então, esses comprovan-
tes eram expedidos pelo Siste-
ma de Requisição de Recibos 
Anuais. Com isso torna-se mui-
to mais rígido o controle dos 
recibos gerados e emitidos nas 
eleições. Outro benefício desta 
medida é o fi m do retrabalho, 
o que gerava desperdício de 
tempo, diminuição de produ-
ção e perda de qualidade. Es-
clarecendo melhor: de acordo 
com a legislação eleitoral, as 
contas partidárias devem ser 
apresentadas anualmente por 
todos os partidos políticos 
e entregues até o dia 30 de 
abril do exercício seguinte. 
A prestação de contas de to-
dos os partidos políticos está 
prevista na Constituição, na 
Lei dos Partidos Políticos, e é 
normatizada pela Resolução nº 
23.464, de 17 de dezembro de 
2015, do TSE.

Neste novo cenário, o profi s-
sional da Contabilidade assume 
fundamental destaque já que 
fi ca responsável por unir as se-
guintes peças: comprovante de 
remessa, à Receita, da escritu-
ração contábil digital; relação 
das contas bancárias abertas; 

extratos bancários, fornecidos 
pela instituição financeira, 
relativos ao período ao qual 
se refi ram as contas prestadas; 
conciliação bancária; cópia da 
Guia de Recolhimento a União 
dos valores de origem de fonte 
vedada recolhidos ao Tesouro 
Nacional; parecer da Comissão 
Executiva ou do Conselho 
Fiscal do partido se houver, 
sobre as contas. 

Além disso, documentos 
fi scais que comprovem a efe-
tivação dos gastos realizados 
com recursos oriundos do Fun-
do Partidário; e os seguintes 
demonstrativos: de recursos 
recebidos e distribuídos do 
Fundo Partidário, de doações 
e contribuições recebidas, dos 
fl uxos de caixa, obrigações a 
pagar, receitas, gastos, dívi-
das de campanha, de sobras 
de campanha (discriminando 
os valores recebidos e os a 
receber), de transferência de 
recursos para campanhas elei-
torais efetuados a candidatos 
e diretórios partidários.

Além disso, o profi ssional da 
Contabilidade deve providen-
ciar a certidão de regularidade 
do CRC do Profi ssional de Con-
tabilidade habilitado; relação 
identifi cando o presidente, o 
tesoureiro e os responsáveis 
pela movimentação fi nanceira 
do partido, bem como os seus 
substitutos; entre outros. Nes-
te sentido, podemos concluir 
que o profi ssional da Contabi-
lidade, que já exerce papel de 
incontestável valorização nas 
empresas, nos governos e no 
terceiro setor, assume agora 
maior relevância no que diz 
respeito à prestação de contas 
eleitorais e partidárias. 

Ele atuará no controle dos 
gastos, das receitas, na trans-
parência do controle das 
verbas para as campanhas e 
registro adequado do dinheiro 
arrecadado pelos candidatos. 
Sem dúvida, essa medida do 
TSE irá contribuir de ma-
neira extraordinária para a 
fi scalização das candidaturas, 
enquanto os profi ssionais da 
Contabilidade exercerão, den-
tre outros,  o papel de agentes 
controladores do bem público 
e dos interesses da sociedade.  

 
(*) - É presidente do Sindicato 

dos Contabilistas de São Paulo – 
Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

A - Berço do Golfe 
A Confederação Brasileira de Golfe acaba de lançar a Golf Tour Experien-
ce 2017, a primeira viagem ofi cial de uma delegação brasileira, formada 
por pessoas que atuam em diversos segmentos de golfe no País, rumo 
ao berço do esporte, na Escócia e na Irlanda. O evento acontece de 1º 
a 12 de setembro. A iniciativa é fruto de uma parceria com a agência 
Gondwana e o Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, e seu ‘Programa 
Gols Pela Vida’. É o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil e 
sem fi ns lucrativos. A ideia da parceria é oferecer e promover iniciativas 
socioesportivas do golfe às mais de 300 mil crianças e adolescentes 
atendidos todos os anos. Quem tiver interessepode solicitar uma apre-
sentação completa pelo email (faleconosco@cbg.com.br). 

B - Lixo Eletrônico
O Greenk Tech Show, maior evento de tecnologia e sustentabilidade do 
país, reunirá os apaixonados por tecnologia de todas as idades em torno 
de questões como o descarte correto do lixo eletrônico, o uso consciente 
da tecnologia e as novidades do mercado. Greenk é a junção das palavras 
geek e green. Campeonatos de games ao vivo, incluindo o Triple C com 
craques do futebol em prol de causas sociais, apresentações dinâmicas 
sobre tecnologia, educação e meio ambiente com líderes de empresas 
de ponta e startups, corrida cosplay e a presença de youtubers como 
RezendeEvil, Bruno Clash, gORDOx, Drezzy e Patife fazem parte das 
atrações especiais, que acontecem na Bienal do Ibirapuera, entre os 
próximos dias 23 e 25. Mais informações: (www.greenk.com.br). 

C - Dúvidas Sobre Processos
A Tikal Tech desenvolveu um sistema chamado “SeuProcesso”, plataforma 
que tem chamado atenção por permitir, primeiro, que qualquer pessoa 
tenha condições de descobrir se está envolvida em algum processo, 
permitindo uma localização por nome. E para quem já sabe e tem o 
número, de acompanhar tudo de maneira independente e organizada, 
resolvendo o gap de informações comum na relação cliente/advogado, 
incluindo sistema de alerta. A ferramenta ajuda na identifi cação, acom-
panhamento e esclarecimento de dúvidas sobre processos em poucos 
cliques. Existe a facilidade para o usuário enviar suas dúvidas sobre o 
conteúdo do processo para um advogado conveniado responder com 
esclarecimentos. Saiba mais em (www.seuprocesso.com).

D - Mobilidade não Motorizada
Pensar em mobilidade urbana nas cidades deve ir além do planejamento. 
O Connected Smart Cities 2017, que acontece nos próximos dias 21 e 
22, no Centro de Convenções Frei Caneca, objetiva debater iniciativas 
para tornar as nossas cidades mais inteligentes e conectadas. Diversos 
painéis serão focados em discussões sobre os desafi os e as oportunida-
des que as cidades possuem quando o objetivo é se tornarem cidades 
cada vez mais conectadas e inteligentes. O comércio também passa a 
ser realizado de forma mais dinâmica, pois as pessoas circulando pelo 
espaço tem mais oportunidades de realizar negócios e de se relacionar, 
além de aumentar fortemente a segurança devido à ocupação adequada. 
Outras informações no site: (www.connectedsmartcities.com.br).

E - Estatística e Probabilidade
Proporcionar maior interação entre pesquisadores, docentes, estudantes 
de graduação e pós, de instituições brasileiras e do exterior. Esse é um 
dos objetivos do 37° International Workshop on Bayesian Inference 
and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering (MaxEnt), 
que acontece de 9 a 14 de julho em Jarinu. O evento contribui para o 
desenvolvimento das pesquisas na área, apresentando novas técnicas 
e aplicações dos métodos Bayesianos e de Máxima Entropia. São nove 
palestras, quatro tutorias, oito sessões de apresentação oral de traba-
lhos e uma sessão de pôster. Esta é a segunda vez que o Brasil sedia a 
iniciativa, que ocorreu no país em 2008. Mais informações  no site do 
evento: (www.gis.des.ufscar.br/meetings/2017maxent).

F - Resolução de Confl itos
Nos dias 10 e 11 de agosto, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitra-
gem  realiza a segunda edição do Congresso Internacional CBMA de 
Arbitragem, no Museu do Amanhã, no Rio. A arbitragem é uma forma 
litigiosa de resolução de confl itos, com vantagens que vão desde a 
rapidez com que transcorre, até a escolha por  árbitros especialistas 
na matéria objeto do litígio. Entre os assuntos estão: A arbitragem e 
seus custos; O devido processo legal na prática arbitral; Os desafi os 
procedimentais na arbitragem envolvendo a administração pública; A 
prova na arbitragem; A prática arbitral na perspectiva dos advogados; 
Os impactos da mediação; Dispute Board e outros temas. Contará com 
a participação de importantes juristas, advogados e ministros. Saiba 
mais em (www.cbma.com.br).

G - Setor Imobiliário
Estão abertas as inscrições para a Convenção Secovi 2017. O evento 
ocorre de 26 a 29 de agosto, com a presença de palestrantes e profi s-
sionais do Brasil e do Exterior. Em debate, temas como a recuperação 
econômica, com palestra do economista Marcos Lisboa; e o impacto de 
novas tecnologias no mercado de imóveis, com Fábio Gandour, cientista-
-chefe da IBM, e Ricardo Guerra, diretor de tecnologia do Itaú-Unibanco. 
Marja Elsinga, professora da Delft University of Technology, e Luis Lima, 
da Cimlop, debatem como as mudanças tecnológicas estão mudando 
as políticas de habitação no mundo. No campo da insegurança jurídica, 
Marcelo Terra, membro do Conselho Jurídico do Secovi-SP, fala sobre 
distratos. Mais informações (www.convencaosecovi.com.br).

H - Desenvolvimento e Cidadania
A Caixa, por meio do seu Fundo Socioambiental, lançou o edital para 
seleção de projetos voltados à erradicação da pobreza, inclusão social e 
econômica, promoção da justiça da dignidade e da qualidade de vida de 
comunidades carentes. O objetivo da seleção é investir em projetos que 
fomentem a inovação e o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas 
e promotoras do desenvolvimento local com sustentabilidade. Para cada 
projeto serão investidos até R$ 200 mil para execução em 12 meses.

I - Master em Portugal
A FGV lança em agosto um programa que abre portas no Brasil e no 
exterior — o Pré-Master Internacional, uma preparação para o mestrado. 
No Rio de Janeiro, são oferecidos os cursos de Gestão de Saúde; Gestão 
de Serviços e Operações; e Gestão de Hotelaria e Turismo. Já em São 
Paulo, a formação será em Economia Monetária e Financeira; Gestão 
de Saúde; e Gestão de Serviços e Operações. O curso, que conta com o 
apoio da Diretoria Internacional da FGV, promove uma formação com 
conteúdos globais, em parceria com o ISCTE Business School (Portu-
gal). Compreende dez disciplinas (280 horas/aulas), sendo sete delas 
ensinadas no Brasil e três em Portugal. Mais informações e inscrições: 
(fgv.br/premaster-rio).

J - Ideias Transformadoras 
O Instituto 3M está com inscrições abertas para o 7º Prêmio para Estu-
dantes Universitários. O prêmio busca reconhecer e apoiar tecnicamente 
a implantação de um projeto inovador voltado para a Tecnologia Social, 
com estímulo ao desenvolvimento tecnológico e na busca por soluções 
aos problemas da sociedade. Destinada a estudantes universitários de 
graduação, a premiação recebe projetos inovadores nas áreas de saúde, 
educação e meio ambiente. A edição de 2017 reconhece o projeto ven-
cedor com o valor de R$ 50 mil, que deverá ser integralmente utilizado 
na sua execução. Inscrições em:  (http://www.3minovacao.com.br/blog/7-
-premio-instituto-3m-para-estudantes-universitarios-abre-inscricoes). 
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Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária - Cooperativa de Crédito e Investimento
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COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA
SICOOB INDEPENDÊNCIA - CNPJ n.º 04.306.351/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Independência – Sicoob Independência, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam
4.351 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA,
a ser realizada no dia 27 de junho de 2017, às 18 (dezoito) horas no edifício Reynaldo Raucci no auditório, por
absoluta falta de espaço em sua sede social, localizado na avenida Angélica, 2.530, nesta cidade, em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 19 (dezenove) horas,
com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20 (vinte) horas, com
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA - EM REGIME
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma ampla e consolidação geral do Estatuto Social da
Cooperativa, em cumprimento àsdeterminações objeto do parágrafo 2º do ofício 17.590/2016-BCB/Deorf/GTBHO
e do Processo BCB n. 1601626109; 2. Prestação de Contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2016, compreendendo
o Relatório Anual, Balanços Gerais, Demonstração da Conta de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho
Fiscal e da Auditoria Independente; 3. Destinação das sobras líquidas e a sua fórmula de cálculo; 4. Fixação do valor
dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presenças dos
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 5. Destinação e Ratificação dos recursos advindos do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7.Ajuste de Provisão,
conforme Exigência do Banco Central do Brasil – Oficio n. 7583/2017- BCB; 8. Outros assuntos de interesse do
quadro social (sem caráter deliberativo). São Paulo, 15 de junho de 2017. Paulo Cezar Fernandes David –
Presidente. NOTA 1: A proposta do novo Estatuto Social encontra-se à disposição dos associados na
sede da Cooperativa. NOTA 2: Cumprindo o determinado no artigo 46 da Resolução do C.M.N. n. 4.434/
15, o Sicoob Independência informa que as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do respectivo
parecer da auditoria externa do exercício de 2016, encontram-se disponíveis aos associados. OBS.: A
Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

Os ministros da Defesa 
do Brasil, Raul Jungmann, e 
da Suécia, Peter Hultqvist, 
reuniram-se em Estocolmo, 
para discutir as oportunidades 
crescentes de cooperação bi-
lateral em defesa, a exemplo 
do projeto Gripen NG, e de-
mais contribuições em outros 
setores da economia de ambos 
os países. “Estamos avançan-
do na parceria entre o Brasil e 
a Suécia. E o Gripen NG é uma 
colaboração importante, pois 
permitirá que o Brasil tenha 
autonomia para construir avi-
ões de caça no futuro”, afi rmou 
o ministro Jungmann. 

Até 2024, 350 profi ssionais 
participarão de cursos e 
treinamentos no centro de 
pesquisa nórdico. Ao final 
do programa, eles deverão 
dominar todo o conhecimento 
crítico necessário para o de-
senvolvimento das aeronaves. 
Em abril, a empresa sueca 
fabricante do novo caça, a 
SAAB, garantiu que todos as 

aeronaves do modelo recebe-
rão peças brasileiras a partir 
do acordo de transferência 
de tecnologia com o Brasil. O 
avanço na cooperação com a 
Suécia deverá garantir que não 
somente as bases industriais 
aeronáuticas serão benefi cia-
das, mas também outras áreas 
das economias dos dois países.

Após o encontro, os dois 
ministros seguiram até a Base 
Aérea de Uppsala, cidade a 80 
km da capital. No local, assis-
tiram a uma demonstração es-
tática da aeronave de multiuso 
KC-390, planejada pela FAB 
e produzida pela Embraer. 
Durante a apresentação, o 
ministro Jungmann afi rmou 
que “o KC 390 é um projeto 
estratégico, prioritário para 
o Ministério da Defesa, e que 
foi concebido para atender às 
necessidades operacionais da 
FAB. Mas, também atenderá 
às necessidades de outras for-
ças aéreas de países amigos”
(AC/MD).

O acordo permite que a empresa volte a participar de licitações na estatal.

O documento prevê um 
conjunto de obrigações 
de integridade permitin-

do que a empresa volte a par-
ticipar de licitações na estatal. 
Segundo a Petrobras, entre as 
obrigações e compromissos 
assumidos está a manutenção, 
por parte da Andrade Gutierrez, 
de um programa de integridade 
efetivo, em conformidade com a 
legislação anticorrupção e cons-
tituído de pontos de melhoria 
específi cos estabelecidos pela 
petrolífera. 

A Andrade Gutierrez tornou-
-se elegível para a assinatura 
do termo de compromisso por 
ter fi rmado acordo de leniência 
com o Ministério Público Fede-
ral (MPF) e adotado medidas 

Dentre os setores, o de Móveis e Eletrodomésticos apresentou 

alta de 5,2% entre abril e maio.

Informações do varejo apu-
radas pela Boa Vista SCPC 
apontam que o Movimento 
do Comércio subiu 2,7% em 
maio, considerando os dados 
mensais com ajuste sazonal. 
Na avaliação acumulada em 
12 meses (junho de 2016 até 
maio de 2017) houve queda 
de 3,0% frente aos 12 meses 
antecedentes. Já na compa-
ração mensal contra o mesmo 
mês do ano anterior, houve 
diminuição de 1,1%.

Desde novembro de 2016 
o indicador do varejo vem 
gradualmente se recuperando 
quando observado na aferição 
acumulada em 12 meses, ain-
da que apresente um ritmo 
menor do que o esperado no 
início do ano. Contudo, para as 
próximas aferições aguardam-
-se resultados mais otimistas, 
uma vez que os efeitos da 
redução de juros, iniciada no 
terceiro trimestre de 2016, de-
vem ser observados com mais 

intensidade, assim como uma 
melhoria dos níveis de renda, 
continuidade da redução do 
nível de preços, entre outros 
fatores.

Na análise mensal, dentre 
os principais setores, o de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou alta de 5,2% 
entre abril e maio, desconta-
dos os efeitos sazonais. Nos 
dados sem ajuste sazonal, a 
variação acumulada em 12 
meses foi negativa em 2,8%. 
A categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” subiu 
0,4% no mês, expurgados 
os efeitos sazonais. Já na 
comparação da série sazonal, 
nos dados acumulados em 
12 meses houve recuo de 
7,8%. A atividade do setor de 
“Supermercados, Alimentos 
e Bebidas” subiu 0,7% no mês 
na série dessazonalizada. Na 
série sem ajuste, a variação 
acumulada em 12 meses 
recuou 1,8% (SCPC).
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Empresa assinará acordo para 
voltar a participar de licitações
A diretoria executiva da Petrobras autorizou assinatura de termo de compromisso com a empreiteira 
Andrade Gutierrez

para corrigir e sanear irregu-
laridades praticadas por seus 
representantes. O bloqueio que 
atingiu a Andrade Gutierrez e 

outras 20 empresas citadas na 
Operação Lava Jato foi ado-
tado pela Petrobras em 29 de 
dezembro de 2014. Essas com-

panhias estão temporariamente 
impedidas de ser contratadas e 
de participar de licitações pro-
movidas pela da estatal (ABr).

Movimento do Comércio 
subiu 2,7% em maio

Brasil avança na parceria 
com a Suécia


