
 

 

BOLETIM Nº 257 – ANO VI  

 05 de Maio  de 2016 

Decreto presidencial cria o Conselho Nacional do Trabalho 

         Foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto 8.732/2016, da Presidência da 

República, que cria o Conselho Nacional do Trabalho - CNT, órgão colegiado de natureza 

consultiva, composto de forma tripartite e paritária, integrante da estrutura básica do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social. 

         Tem por finalidade promover primado da justiça social e o tripartismo no âmbito da 

legislação trabalhista, com vistas à democratização das relações de trabalho e também fomentar 

a negociação coletiva e o diálogo social como mecanismos de solução de conflitos. 

         Também cabe promover o entendimento entre trabalhadores, empregadores e Governo 

federal e buscar soluções acordadas sobre temas estratégicos relativos às relações de trabalho 

e propor diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos, dos programas e das normas 

sobre políticas públicas voltadas ao mundo do trabalho, de competência do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, com base em informações conjunturais e prospectivas das 

situações política, econômica e social do País, dentre outras competências. 

         O conselho será composto por trinta membros titulares e igual número de suplentes. Além 

de integrado pelos ministérios participa as confederações patronais e centrais sindicais com 

registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. 

         Para ler a íntegra: 

         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8732.htm 

 

FONTE : Noticias Ernesto Germano 03/05/2016 e Diap 02/05/2016  

 

Diretores da Federação presentes à Homenagem do Dia do 

Contabilista realizada no Sindicont-rio. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8732.htm


 
Estiveram presentes no último dia 29 de abril de 2016 , à comemoração do Dia do Contabilista , 

realizada no Sindicato dos Contabilistas do Municipio do Rio de Janeiro em parceria com o 

CRC/RJ , os Diretores da Federação dos Contabilistas nos Estados do RJ, ES e Ba ; Presidente 

-Luiz Sergio da Rosa Lopes e 2º Secretário Egberto de Jesus Bastos .   Presente também 

homenageando a classe dos contabilistas do Estado do Rio de Janeiro, o Presidente da 

Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo  Sr. José de Souza . 

Na oportunidade , foram homenageados pelo CRC/RJ, com a Medalha Prof.  Orlando Martins 

Pinto as Contadoras Araceli Cristina de Sousa Ferreira e Diva Maria de Oliveira Gesualdi.  

Vários associados do Sindicato, autoridades locais como :deputados e vereadores prestigiaram 

as comemorações e essa data especial, comemorada nos 100 anos do Sindicont-rio , com vários 

pronunciamentos . 

 

FONTE:  Fedcont  29/04/2016   

 
Novo piso regional entra em vigor no Rio de Janeiro 

Pisos regionais foram aprovados na Alerj Foto: Márcio Alves / Extra 

 

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decretou e o governador em exercício, 

Francisco Dornelles, sancionou os novos pisos salariais dos empregados do Rio de Janeiro. Os 

salários vão de R$ 1.052,34 a R$ 2.684,99. A lei já está em vigor e tem efeito retroativo a 1º de 

janeiro. 

O piso salarial vale para as categorias enunciadas que não o tenham definido em lei federal, 

convenção ou acordo coletivo. 

Confira as faixas: 

Faixa I - R$ 1.052,34 Trabalhadores agropecuários e florestais; empregados domésticos; 

serventes; trabalhadores de serviços de conservação; manutenção; empresas comerciais; 

contínuo e mensageiro; auxiliar de serviços gerais e de escritório; auxiliares de garçom, 

lavadores e guardadores de carro e trabalhadores de pet shops; entre outros 

Faixa II - R$ 1.091,12 Para carteiros; maqueiros; auxiliar de massagista; trabalhadores em 

serviços administrativos; cozinheiros; operadores de caixa, barbeiros; cabeleireiros; manicures e 

pedicures; cuidadores de idosos, motoboys, esteticistas, maquiadores, depiladores, 

trabalhadores em loterias e vendedores e comerciários; trabalhadores da construção civil; 



despachantes; fiscais; cobradores de transporte coletivo (exceto cobradores de transporte 

ferroviário); pedreiros e garçons; entre outros. 

Faixa III - R$ 1.168,70 - Para administradores; telefonistas e operadores de telefone e de 

telemarketing; trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos;montadores e mecânicos de máquinas, 

veículos e instrumentos de precisão; eletricistas; eletrônicos; joalheiros e ourives; marceneiros; 

bombeiros civis nível básico; técnicos de administração; doulas, auxiliares de enfermagem; entre 

outros. 

Faixa IV - R$ 1.415,98 Para trabalhadores de serviço de contabilidade de nível técnico; técnicos 

em enfermagem; técnicos em farmácia; técnicos em laboratório; entre outras. 

Faixa V - R 2.135,60 Para os professores de Ensino Fundamental, com regime de 40 horas 

semanais; técnicos de eletrônica, técnico de eletrotécnica e telecomunicações; técnicos em 

mecatrônica; tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; técnicos de 

segurança do trabalho; motoristas de ambulância e taxistas profissionais; entre outros. 

Faixa VI - R$ 2.684,99 Para administradores de empresas; arquivistas de nível superior; 

advogados; contadores; psicólogos; fonoaudiólogos; fisioterapeutas; terapeutas ocupacionais; 

arquitetos; estatísticos; profissionais de educação física; sociólogo; assistentes sociais; biólogos; 

nutricionistas; biomédicos; bibliotecários de nível superior; farmacêuticos; enfermeiros; 

turismólogo, secretários executivos; entre outras. 

 

FONTE: Jornal Extra de 27/04/2016 
 

OBS.:  Lei nº 7. 267  , no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro- Ano XLII – Poder executivo 

– pág. 01 , assinada em   26/04/2016 pelo Governador Francisco Dornelles. 

   A Defesa dos Profissionais é constante pelas entidades e  foram estipulados os PISOS – 

PARA CONTADOR de R$ 2.684,99 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos) e para o TECNICO EM CONTABILIDADE  R$  1.415,98 (hum mil , quatrocentos 

e quinze reais e noventa e oito centavos) , com a obtenção de aumento de 10,37%.   

Ainda não é o que as Entidades desejam, mas continuamos na luta por melhores salários e vida 

digna para todos. 

  

FEDCONT presente em Homenagem a CSB Nacional realizada 

na ALERJ 

 



No dia 27 de abril de 2016 , às 18 horas  a ALERJ – Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, homenageou a CSB Nacional , com Moção de Aplausos e Louvor , apresentada pelo 

Deputado Estadual Paulo Ramos – Presidente da Comissão de Trabalho , Legislação e 

Seguridade Social da ALERJ . 

 

Na homenagem oferecida pela ALERJ , à CSB Nacional , esteve presente representando o 

Presidente da CSB Nacional Antonio Francisco .Neto, a Diretora da Secretaria de Saúde da CSB 

Executiva – ,  Sra. Maria Barbara  da Costa , também Presidente da CSB – Regional Rio de 

Janeiro , que agradeceu em nome do Presidente da Central de Sindicatos Brasileiros a 

homenagem oferecida. 

Prestigiou a homenagem a CSB Nacional , o 2º Secretário -Egberto de Jesus Bastos , 

representando a Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro Espirito Santo e 

Bahia.  

 
CSB – Regional Rio de Janeiro, realiza Homenagens a mulheres 

do Estado , pela passagem do DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER 2016  

 



CSB – Regional Rio de Janeiro, realizou no dia 29/02/2016  homenagem as mulheres pelo Dia 

Internacional da Mulher ocorrido em 08 de abril, com um dia de palestras e debates a respeito do 

empoderamento e autonomia feminina.   O evento que aconteceu na Sede da CSB-REGIONAL 

Rio de Janeiro , também relembrou a trajetória de uma das principais figuras do movimento 

social do País, a enfermeira e líder feminista Jerônima Mesquita.  

Na ocasião mulheres do Estado do Rio de Janeiro foram homenageadas. 

 

Na foto , Mario Jorge –CSB Executiva , Egberto –Fedcont, Lygia –Sindicont-rio  e Maria Barbara – CSB /RJ . 

Presente prestigiando à comemoração no Estado , representando  à Federação dos 

Contabilistas nos Estados do RJ, ES e BA ,o 2º Secretário  Egberto de Jesus Bastos .  Uma das 

mulheres homenageadas , foi a Contadora Lygia Maria Vieira Sampaio – Presidente do Sindicato 

dos Contabilistas do Municipio do Rio de Janeiro.   

 

Secretaria da Receita Federal do Brasil   

Altera instrução normativa que dispõe sobre a escrituração 

contábil fiscal  

INSTRUÇÃO NORMATIVA No - 1.633, DE 3 DE MAIO DE 2016 Altera a Instrução Normativa 

RFB no - 1.422, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal 

(ECF). 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem 

os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, aprovado pela Portaria MF no - 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto 

no art. 16 da Lei no - 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: Art. 1o - O art. 3o - da Instrução 

Normativa RFB no - 1.422, de 19 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte 

redação: "Art. 3o - A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se 

refira. ................................................................................................. § 2o - Nos casos de 

extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF deverá ser entregue pelas 

pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras, até o último dia 

útil do 3o - (terceiro) mês subsequente ao do evento. 

................................................................................................. § 4o - Nos casos de extinção, cisão 



parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos de janeiro a abril do ano-calendário, o prazo 

de que trata o § 2o - será até o último dia útil do mês de julho do referido ano, mesmo prazo da 

ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior. 

….................................................................................." (NR) Art. 2o - Esta Instrução Normativa 

entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.  

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

FONTE :  PUBLICAÇÃO DO DOU DE Nº 84 DE 04/05/2016 – SEÇÃO 1 – PAG. 25.  

 

Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campos recebe 

honraria conferida exclusivamente a Contadores da Cidade de 

Campos dos Goitacazes 

 

A direita - Jose Ornis Rosa recebendo a homenagem na Câmara  

A Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes , agraciou no dia 03 de maio de 2016 , em 

sessão solene de homenagem a quem se destacou nas ciências contáveis , petróleo , gás e 

energia , com a ORDEM DO MERITO ANTONIO NASCIMENTO FERREIRA , com honraria 

conferida exclusivamente a contadores e que leva o nome de um dos fundadores e ex-

presidente do SINCCA- Sindicato dos Contabilistas de Campos. 

Um dos homenageados com a Ordem do Mérito Antonio Nascimento Ferreira , foi o Presidente 

do Sindicato dos Contabilistas de Campos  JOSE ORNIS ROSA – Projeto do Presidente do 

Legislativo Edson Batista. Também foram homenageados com trabalhos reconhecidos no 

município, bem como na área do petróleo , gás e energia : Rodrigo Resende Ramos- Projeto do 

Vereador Jose Carlos Monteiro , Antonio Cesar Pinheiro de Queiroz -Projeto da Mesa Executiva 

; Urobson Pereira Gomes – Projeto de vereador Abdu Neme. 

Representando a Federação dos Contabilistas nos Estados do RJ, ES e BA , esteve a 1ª Vice-

Presidente Sandra Regina Rodrigues Tavares Maciel , também diretora do Sindicato dos 

Contabilistas de Campos. 



Dentre vários participantes , destacamos também a presença da Presidente do Sindicato dos 

Contabilistas do Municipio do Rio de Janeiro- Lygia Maria Vieira Sampaio prestigiando a 

homenagem e também homenageando José Ornis. 

 

MOVIMENTO SINDICAL E CLASSE TRABALHADORA 

A CNPL (Confederação Nacional das Profissões Liberais) informa mudança de horários do 

evento que estará realizando nos próximos dias 06 e 07 de maio de 2016 , na cidade do Rio de 

Janeiro, na sede da SINDSPREV/RJ – Rua Joaquim Silva , n 98 – Bairro Lapa , em seu 

Programa de Formação Sindical , Debate –Movimento Sindical e Classe Trabalhadora – A 

Reconstrução do Dialogo Político,  vagas limitadas.  

Inscrição poderá ser feita no link  :  

http://www.tcsdigital.com.br/clientes/CNPL2/inscricao/evento3.aspx?evento=2016.3&idativa=1 

 



 

 

CNPL divulga mais um de seus Cursos de aprimoramento Sindical 
-  agora na Cidade de SALVADOR /BA 

Confederação Nacional das Profissões Liberais , estará realizando no período de    19 e 20 de 
maio de 2016,  agora em Salvador /BA , mais um de evento do Programa de Formação – Forum 
Sindicalismo ,Politica e Cidadania – Edição 2016, os dirigentes sindicais e demais interessados 

poderão contactar a CNPL , para maiores informações , pelo telefone (61) 2103-1683. 

INSCRIÇÕES: 
com direito a almoço coffee break..........R$ 120,00  
com direito a almoço , hospedagem  e coffee break ..........R$ 250,00 



 

Começa processo de revisão da NBC para pequenas e médias 
empresas 

Por Maristela Girotto 

Comunicação CFC 

A NBC TG 1000 é norma de grande abrangência, uma vez que as MPEs representam 95% das empresas 

brasileiras 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) iniciou, nesta segunda-feira (2), o processo que vai 

resultar na revisão da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG) 1000 – 



Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), aprovada pela Resolução CFC nº 

1.255/2009. Essa norma foi convergida, para aplicação no Brasil, a partir do IFRS for 

SMEs, pronunciamento internacional que passou por revisão, pelo International Accounting 

Standards Board (Iasb), em 2015. 

Em função da revisão realizada pelo Iasb, concluída em maio de 2015, o CFC instituiu um Grupo 

de Estudos (GE) para analisar os aspectos relacionados à aplicação na norma brasileira. De 

acordo com a conselheira do CFC e coordenadora do GE, Regina Nascimento Vilanova, os 

membros do Grupo analisaram, durante reunião realizada no CFC, as alterações realizadas pelo 

Iasb e discutiram a aplicação dessas mudanças na NBC TG 1000. 

A expectativa do GE é que a minuta da norma revisada, após passar pelo processo ordinário no 

âmbito do CFC – que incluem a Câmara Técnica e o Plenário –, seja disponibilizada para 

audiência pública no próximo mês de junho. Os membros do Grupo esperam uma grande 

participação dos profissionais da área durante o período de consulta pública. 

 

Da esq. para a dir.: Hélio Corazza (CFC), Márcia Ferreira, Regina Vilanova, Fábio Moraes e 
Paulo Schnorr (à frente) 

O Grupo de Estudos foi instituído pela Portaria CFC nº 098/2015 e é composto pelos 

conselheiros do CFC Regina Nascimento Vilanova e Paulo Walter Schnorr e pelos membros 

Fábio Moraes da Costa, Mônica Foerster e Márcia Ferreira Neves Tavares. 

“Todas as normas precisam passar por revisões periodicamente, uma vez que, no mundo 

corporativo, a dinâmica é grande”, destaca o conselheiro Paulo Schnorr, lembrando que a 

contabilidade é uma ciência social e, portanto, deve acompanhar as mudanças, traduzindo isso 

em relatórios confiáveis. 

A publicação da NBC TG 1000, pelo CFC, em dezembro de 2009, com adoção obrigatória a 

partir dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2010, levou à edição de atos normativos 

posteriores. Segundo Paulo Schnorr, essas normas tiveram a finalidade de contemplar 

peculiaridades das pequenas e médias empresas brasileiras. As PMEs correspondem a 95% do 

total de empresas do País. 

Schnorr citou como exemplo a edição da ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.418/12, em dezembro de 2012. 

A ITG tornou-se aplicável para os exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2012, visando 

http://novoportal.cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/05/GE-IFRS.jpg


“beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo que estas possam 

adotar seus requisitos de forma alternativa aos estabelecidos pela NBC TG 1000”. 

Membro do Grupo Consultivo do International Accounting Education Standards Board (Iaesb), 

organismo vinculado à International Federation of Accountants (Ifac), e professor da Fucape, Fábio 

Moraes da Costa chama a atenção para a importância do processo de revisão da NBC TG 1000 

em função da abrangência das MPEs na economia brasileira. 

“Esta será a primeira atualização abrangente da norma brasileira”, explica Fábio Moraes, citando 

que, no Iasb, o IFRS passa por revisão em ciclos, que se iniciam a cada três anos. 

Já a auditora e professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Márcia Ferreira, 

destaca que a audiência pública será uma grande oportunidade para que os profissionais da 

área se pronunciem sobre a revisão. 

Fonte : CFC  

 

Filiado a : 

http://www.fedcont.org.br/

