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Apresentação

No próximo dia 31 de dezembro, encerra-se o nosso mandato de quatros anos,
correspondente ao período 2002/2005, no qual tivemos a grata satisfação de presidir o
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul.

Nestes últimos dias, temos pensado o quão rápido se passaram estes quatro
anos. Talvez a razão maior de não sentirmos o decurso deste período deveu-se justamente
pela motivação que tivemos na condução dos trabalhos no CRCRS.

Durante esses quatro anos em que nos dedicamos com afinco na defesa dos
interesses da Profissão Contábil, procuramo-nos manter atentos a tudo, para que ações
externas que viessem a prejudicar a Classe Contábil e os seus profissionais fossem
combatidas de forma intransigente. Buscamos, também, ir um pouco além, participando de
atos organizados pela sociedade, como aquele em que aderimos ao movimento nacional
pela derrubada da MP 232, pois temos a convicção de que os interesses profissionais estão
lado a lado dos interesses da sociedade.

A Ciência Contábil é uma ciência social e, sendo social, não pode o profissional
que a integra, a nosso ver, ser mero espectador, sem exprimir algum tipo de manifestação
crítica, muito menos as entidades que a representam. Por isso, manifestamos nossa
opinião em relação, entre outros, à prática burocrática em nosso País – na verdade, mais
um entrave para o desenvolvimento nacional –; à excessiva carga tributária – um fardo que
nós e nossos clientes carregamos –; à necessidade de uma reforma tributária, inclusive
com a instalação de uma constituinte exclusiva; à necessidade de uma educação fiscal,
para que os contribuintes sejam mais respeitados pelo Estado/Nação.

E todas estas manifestações tiveram um respaldo importante – o da Classe
Contábil, que aprovou e aplaudiu a todas as interferências feitas nestes quatro anos.

Nossas ações institucionais tiveram por base a orientação aos profissionais e o
estímulo à educação continuada, para que, no exercício de suas atividades profissionais,
se evitassem as infrações técnicas e éticas. Esforçamo-nos para estarmos presentes em
todas as atividades a que fomos convidados, em instituições de ensino, em entidades da
Classe Contábil, em órgãos públicos, em entidades representativas de outras categorias
ou segmentos, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

Mas o ponto que queremos destacar – norte na condução dos trabalhos – foi a
UNIÃO de todos. Uma profissão forte precisa de entidades sólidas e unidas, que trabalhem
pelo bem comum, preservando nossos interesses maiores, sem qualquer tipo de rusgas,
não se atendo a detalhes que não agregam valor. Mantivemo-nos nestes quatro anos –
todos, sem exceção – ligados tão-somente ao propósito de somar e de multiplicar, visando
ao fortalecimento da Classe.

Esta publicação tem a finalidade de apresentar, de forma resumida, as principais
atividades implementadas pelo Plenário do CRCRS, para o necessário conhecimento e
prestação de contas.

Estamos, pois, dando por encerrados os nossos trabalhos, com a certeza de que
fizemos o melhor que podíamos e com a ciência de que as metas traçadas no início de
nossa gestão foram cumpridas e até mesmo superadas.

Queremos, assim, agradecer a todos que permitiram que isso acontecesse: o
Plenário, o Conselho Diretor, os Delegados Regionais, os membros das Comissões de
Estudos e Grupos de Trabalho, os dirigentes de nossas entidades, os nossos parceiros, os
funcionários do CRCRS. Além disso, tivemos sempre o respaldo, para o cumprimento de
nossos projetos, do Conselho Federal de Contabilidade e da Fundação Brasileira de
Contabilidade, aliada na execução de muitos deles. Todos foram fundamentais para a
consecução de nossos objetivos. MUITO OBRIGADO.

Contador ENORY LUIZ SPINELLI,
Presidente do CRCRS.
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Ao longo destes quatro anos, a administração do CRCRS, por várias vezes,

tomou posições fortes em defesa dos interesses da profissão contábil, assim como de
assuntos que, de uma forma ou outra, influenciavam diretamente o trabalho dos Contadores

e Técnicos em Contabilidade. Cabe, pois, destacar algumas delas:

• Perícia Contábil: a fiscalização do CRCRS esteve atenta na defesa das

prerrogativas dos Contadores no âmbito da atividade pericial. Campanhas de

esclarecimentos foram feitas com o Judiciário, informando as atribuições que
são exclusivas de Contadores portadores de registro profissional ativo. Ao mesmo

tempo, diversas ações judiciais foram impetradas, sempre com o intuito de

resguardar o exercício desta atividade por Contador. Todas exitosas.

• Cursos de pós-graduação: foi sempre negado o apoio na divulgação de

programas de pós-graduação a entidades de ensino que ou abriam a inscrição

a profissionais de outras áreas ou que diziam “habilitar” profissionais de diversos
setores a atuarem com maior eficácia na área contábil-financeira. No

entendimento do CRCRS, as prerrogativas devem ser sempre preservadas,

inclusive na esfera do ensino contábil.

• Simples: intensa mobilização foi realizada com os parlamentares gaúchos, em

Brasília, pela inclusão dos escritórios contábeis no Simples. Por diversas vezes,

o Presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz Spinelli, esteve em Brasília
buscando o apoio a essa reivindicação.

• A Classe Contábil e a Lei de Falências: em junho de 2003, o CRCRS

recebeu a visita do Deputado Federal Osvaldo Biolchi, então relator da Lei de

Falências. Na oportunidade, foram apresentadas propostas de alterações e

adequações de termos e expressões utilizados. Com
a aprovação, em 2005, da Lei nº 11.101, que regula

a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do

empresário e da sociedade empresária, o profissional

contábil saiu fortalecido, pela exigência da elaboração

das demonstrações contábeis por profissional

devidamente habilitado em CRC.
• Concursos públicos: o CRCRS se manteve

atento nos editais de concursos públicos, contestando

judicialmente aqueles abriam as suas inscrições a

profissionais de outras áreas quando as atividades

eram de natureza estritamente contábil.

• INSS e Receita Estadual: por diversas vezes, foram
encaminhadas sugestões e/ou reivindicações a

órgãos públicos, como o INSS e Secretaria da Fazenda do RS, sempre visando

a assegurar benefícios aos profissionais contábeis na execução de suas atividades.

• Sufoco tributário: inúmeras manifestações de apoio e concordância foram

recebidas pelo Presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz Spinelli, com seu
posicionamento explicitado no artigo “Sufoco Tributário”, publicado no Jornal do

Comércio, em fevereiro de 2004.

• Obrigações acessórias e suas penalizações: o CRCRS promoveu um

estudo inventariando o que existe em termos de obrigações acessórias e suas

pesadas multas, que podem inviabilizar muitas pequenas e médias empresas.

Este levantamento foi encaminhado a diversos órgãos, com o pleito de revisão
dessas penalizações absurdas.

Posicionamentos e ações

Deputado Biolchi visitou o CRCRS
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• Palocci e a Classe Contábil: em agosto de 2004, o Presidente do CRCRS,

Enory Spinelli, participou de um encontro entre o Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e

a Classe Contábil brasileira. Neste encontro foi entregue ao Ministro Palocci um documento

que elencava pontos-chave que dificultam a dinâmica tributária no Brasil. A elaboração
desta pauta teve a participação da Presidência do CRCRS.

• Vigilância às prerrogativas profissionais:em junho de 2004, o CRCRS

realizou ampla mobilização, no âmbito do Estado do RS, contrária ao projeto de lei nº

7.166-02, de autoria da Deputada Yeda Crusius. As disposições que concederiam ao

economista a atribuição de desempenhar atividades que hoje são de exclusiva competência

dos profissionais da Contabilidade foram contestadas e ao pleito se somou o Sistema
CFC/CRCs, culminando na sua rejeição na Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania, da Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2005.

• Sintegra: o CRCRS promoveu diversos encontros com a Receita Estadual,

objetivando discutir assuntos pertinentes à legislação e ao cumprimento das obrigações

tributárias referentes ao ICMS, bem como para encaminhamento de reivindicações,

especialmente as relacionadas ao Sintegra, que mereceram o atendimento dos pedidos.
• MP 232: o CRCRS engajou-se ao movimento, de âmbito nacional, no início de

2005, contra a aprovação da Medida Provisória 232, mediante ampla mobilização envolvendo

a Classe Contábil gaúcha, com a presença de lideranças de diversos segmentos. A

pressão imposta pela sociedade brasileira culminou com a retirada de sua votação.

Apoio institucional
contra a MP 232
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Fiscalização do
exercício profissional

Frota de veículos

No quadriênio 2002/2005, as ações da Fiscalização se desenvolveram com
ênfase em um trabalho preventivo e educativo em relação aos profissionais contábeis, mas

intransigente e punitivo em relação às transgressões de ordem profissional, aos desvios

éticos e ao exercício ilegal da profissão. O objetivo foi o de orientar os profissionais registrados

quanto à legislação vigente, em especial quanto à necessidade da escrituração contábil, do

corpo das demonstrações contábeis e da importância do contrato de prestação de serviços.

As ações fiscalizadoras envolvendo situações e entidades a destacar neste período
são:

• escritórios/organizações contábeis, visando a detectar possíveis leigos, alvará de

funcionamento fornecido pela Prefeitura Municipal e cadastro de escritório individual ou de

sociedade;

•  escrituração dos livros contábeis e fiscais;
•  Resoluções CFC nºs 648-89 e 650-89;

•  contrato de prestação de serviços;

•  escrituração contábil;

•  cumprimento do Código de Ética Profissional;

•  observância das Normas Brasileiras de Contabilidade;

•  Prefeituras e Câmaras Municipais;
•  Fóruns da Justiça Estadual e Federal e Varas do Trabalho;

•  empresas em geral;

•  órgãos públicos;

•  faculdades de Ciências Contábeis e escolas técnicas de Contabilidade;

•  cooperativas de crédito;

•  instituições financeiras;
•  condomínios;

•  pedidos de redução de anuidades;

•  profissionais suspensos ou com registro baixado ex officio;



R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s
G E S T Ã O  2 0 0 2  -  2 0 0 5

7

As atividades das Câmaras de Recursos, instituídas para a reapreciação dos

processos em grau de recurso, tiveram as seguintes decisões:

No julgamento dos processos, as decisões foram as seguintes:

A proposta de uma ação fiscalizadora mais transparente também ficou evidenciada
pela informação, por meio da página do CRCRS, com antecedência, dos roteiros na

Capital e no interior do Estado.

•  empresas com registro baixado ex officio;
•  declarações de rendimentos.

O Departamento de Fiscalização também se incumbiu das seguintes atividades:

• atendimento de denúncias;

•  plantão fiscal nos Escritórios Regionais;

•  pesquisas em jornais;
•  exame das publicações de demonstrações contábeis e pareceres de auditoria;

•  atendimento aos profissionais por telefone, pela Internet e pessoalmente, respondendo

às consultas formuladas;

•  verificação de perícias contábeis;

•  plantão na Junta Comercial do Estado do RS (Jucergs).

QUADRO DE FISCAIS
O Departamento de Fiscalização conta com 17 fiscais, e dispõe de 10 veículos,

para uso o desenvolvimento das ações fiscalizatórias.

Atividades Fiscalização e das Câmaras de Julgamento de Processos do CRCRS:

DILIGÊNCIAS EFETUADAS 50.651 68.109
PROCESSOS INSTAURADOS 1.594 2.054
PROCESSOS JULGADOS 1.653 1.439
MUNICÍPIOS VISITADOS 968 993

PROCEDIMENTOS 2002/2003 2004/2005 (até 30-11-05)

ARQUIVAMENTOS 598 749
SUSPENSÕES 80 52
MULTAS 459 680
ADVERTÊNCIA RESERVADA 303 540
CENSURA RESERVADA 97 70
CENSURA PÚBLICA 128 45

DECISÕES 2002/2003 2004/2005 (até 30-11-05)

QUANTIDADE DE PROCESSOS 319 279
PROCESSOS ARQUIVADOS 71 30
MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES 248 247

DECISÕES 2002/2003 2004/2005 (até 30-11-05)
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Durante o quadriênio 2002/2005, o Fiscalização Preventiva – Programa de

Educação Continuada  mereceu especial destaque entre as ações do CRCRS.

No momento em que o CRCRS se propôs a buscar o aprimoramento de
habilidades e competências – atributos indispensáveis para o dia-a-dia do exercício da

profissão e para atendimento das exigências do mercado –, esforços foram intensificados

para que as metas propostas lograssem o êxito programado.

Integram este Programa a realização de cursos e eventos, as publicações, as

informações impressas e eletrônicas, a internet, a integração com as instituições de ensino,

dentre outros.
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul sempre ocupou

posição de destaque, em âmbito nacional, na execução de sua proposta neste Programa,

o que lhe rendeu o reconhecimento como um dos CRCs mais atuantes do País.

Apresentamos, a seguir, os principais tópicos deste Programa efetivados nestes

quatro anos.

Fiscalização Preventiva -
Educação Continuada

EDUCAÇÃO CONTINUADA: PROMOÇÃO DE 1.781 EVENTOS
O trabalho preventivo e educativo do CRCRS com seus profissionais registrados

teve sua execução plena mediante a realização de cursos e eventos de interesse direto dos

profissionais da Contabilidade, com o intuito de proporcionar o necessário aprimoramento
para o desempenho de suas atividades e para atendimento das exigências, cada vez

maiores, do mercado de trabalho.

Tendo presentes estas diretrizes, no período 2002/2005, foram promovidos

1.781 eventos, na Capital e no interior do Estado, chancelados pela participação média

anual de 34.350 profissionais.

Abaixo apresentamos quadro sintético dos eventos promovidos entre 2002 e
2005, até o mês de novembro:

Os auditórios sempre
estiveram lotados

Nº DE Nº DE
APRESENTAÇÕES PARTICIPANTES

2002 572 33.253
2003 385 38.711
2004 481 33.169
2005 (até novembro) 343 32.267
TOTAL 1.781 137.400
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Com o intuito de valorizar os profissionais da Contabilidade que buscam,

espontaneamente, a sua atualização, o CRCRS, de forma pioneira no âmbito dos CRCs,

por meio da Resolução nº 428-04, regulamentou a concessão de certificação aos profissionais
registrados no CRCRS que participam do Programa de Educação Continuada desenvolvido

pelo CRCRS, CFC, FBC e por entidades capacitadoras, devidamente credenciadas, que

cumprirem 40 horas no respectivo ano-calendário.

Esta Resolução foi referendada pelo Plenário do Conselho Federal de

Contabilidade, em junho de 2005.

SEMINÁRIOS REGIONAIS E OUTROS EVENTOS
PROMOVIDOS: TEMAS ATUAIS EM DISCUSSÃO
Além dos cursos e palestras, o CRCRS promoveu, nestes quatro anos, eventos

que abordavam temas específicos ou dirigidos a determinados segmentos da profissão

contábil, sempre com a finalidade de propiciar a aquisição de novos conhecimentos.
Destacam-se os seguintes:

• Encontro de Coordenadores dos Cursos de Ciências Contábeis do RS, em abril

de 2002;

• Ciclo de Debates Temáticos – Repensando Sistemas de Controle Interno, em

maio de 2002;

• Ciclo de Estudos e Atualização em Auditoria Independente, de maio a julho de
2002;

• Ciclo de Debates de Contabilidade Pública, em maio, junho e agosto de 2002;

• Ciclo de Debates – Prestação de Contas Eleições, em setembro de 2002;

• VIII Encontro dos Contabilistas do Litoral Sul, em setembro de 2002;

• Ciclo de Palestras de Atualização para Profissionais das Organizações Contábeis,
em setembro e outubro de 2002;

• 1º Fórum de Mediação e Arbitragem, em outubro de 2002;

• Responsabilidade Social – Modelos de Construção de Balanço Social, em outubro

de 2002;

• 2º Ciclo de Debates Temáticos – O Novo Perfil do Auditor Interno, em novembro

de 2003;
• Seminário sobre Procedimentos Técnicos: Organizações Contábeis x Órgãos

Públicos, em outubro de 2003;

• Encontro Estadual de Coordenadores dos Cursos de Ciências Contábeis de

Instituições de Ensino Superior do RS, em abril e em julho de 2003;

• Encontro de Perícia Contábil do Vale dos Sinos e Paranhama, em maio de

2003;
• II Ciclo de Estudos e Atualização em Auditoria Independente (em parceria com

o Ibracon), de julho a novembro de 2003;

• I Ciclo de Debates Temáticos em Auditoria Independente (em parceria com o

 Ibracon), de setembro a novembro de 2003;

• 1º Encontro do Estado do RS – A Mulher na Profissão Contábil, em outubro de
2003;

• II Ciclo de Debates Temáticos em Auditoria Independente (em parceria com o

 Ibracon), em dezembro de 2003;

• XVI Encontro dos Contabilistas da Região Sul, em janeiro de 2004;

• 2º Encontro do Estado do RS – a Mulher na Profissão Contábil, em maio de 2004;

EDUCAÇÃO CONTINUADA VOLUNTÁRIA:
ESTÍMULO À ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
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• II Fórum de Mediação e Arbitragem, em junho de 2004;

• Fórum sobre Normas, Fiscalização e Procedimentos Contábeis, em julho de

2004;

• Ciclo de Palestras – Auditoria em Debates, em agosto de 2004;

• VI Encontro Estadual de Professores de Ciências Contábeis do RS, em agosto
de 2004;

• II Fórum de Responsabilidade Social do CRCRS, em setembro de 2004;

• Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis – Espaço Aberto Fala

Acadêmico, em novembro de 2004;

• A Qualidade como Ferramenta nas Empresas de Serviços Contábeis, em

novembro de 2004;
• Balanço da Gestão Social nos Setores Público e Privado, em dezembro de

2004;

• Incentivos Fiscais Aplicados na Cultura e no Social, em dezembro de 2004;

• Receita Estadual e Sociedade Civil – Projeto Brasil/Canadá, em março de

2005;
• Lei de Falências, em maio de 2005;

• Temas Atuais da Tributação das Empresas, em junho de 2005;

• Patrimônio de Afetação, em julho de 2005;

• Fórum de Auditoria – A Formação Acadêmica e as Realidades do Mercado, em

julho de 2005;

• VII Encontro Estadual de Professores de Ciências Contábeis do RS,
em agosto de 2005;

• 3º Encontro do Estado do RS – A Mulher na Profissão Contábil, em outubro de

2005;

• Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis – Espaço Aberto Fala

Acadêmico, em novembro de 2005;

• III Fórum de Mediação e Arbitragem, em novembro de 2005;
• Seminário de Avaliação do Novo Plano de Contas da Administração Pública,

em dezembro de 2005; e

• Planejamento de Tributos e seus Reflexos na Contabilidade, em dezembro de

2005.

SEMINÁRIOS DE ASSUNTOS CONTÁBEIS
Com o objetivo de debater assuntos de interesse dos profissionais da

Contabilidade, o CRCRS realizou, no quadriênio, 23 Seminários de Assuntos Contábeis,

atingindo, assim, a todas as regiões do Estado:

• Santa Cruz do Sul, em abril de 2002 e em março de 2004;

• Lajeado, em junho de 2002 e em novembro de 2004;
• São Leopoldo, em julho de 2002 e em julho de 2004;

• Caxias do Sul, em agosto de 2002 e em agosto de 2004;

• Santa Maria, em setembro de 2002 e em maio de 2004;

• Erechim, em outubro de 2002;

• Pelotas, em novembro de 2002 e em junho de 2004;

• Panambi, em dezembro de 2002 e em dezembro de 2004;
• Frederico Westphalen, em abril de 2004;

• Uruguaiana, em agosto de 2004;

• Santana do Livramento, em setembro de 2004;

• Bagé, em setembro de 2004;
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• Passo Fundo, em outubro de 2004;
• Rio Grande, em novembro de 2004;

• Santo Ângelo, em novembro de 2004; e

• Novo Hamburgo, em dezembro de 2004.

IX CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE
DO SUL: PRESENÇA DO GOVERNADOR
Mais de 1.500 profissionais estiveram presentes na nona edição da Convenção

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, realizada nos dias 13 a 15 de agosto de 2003, em

Gramado, cuja diversificada programação esteve ligada ao lema “Novos Conhecimentos –

Novos Espaços”.

O evento foi prestigiado pelo Governador do Estado do RS, Germano Rigotto,
que deixou sua mensagem na abertura da Convenção.

Público recorde compareceu
na X Convenção

Participação intensa na
IX Convenção

X CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE
DO SUL: PÚBLICO RECORDE COMPARECEU NO EVENTO
Realizada em Bento Gonçalves, nos dias 17 a 19 de agosto de 2005, a X

Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul reuniu um público recorde, mais de

1.800 pessoas, entre profissionais da Contabilidade, estudantes, acompanhantes e
expositores. A participação na programação foi intensa, dividida entre palestras, painéis e

apresentação de trabalhos ligados ao lema “Estratégias para Obter Resultados”.
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PUBLICAÇÕES:
206 MIL PUBLICAÇÕES IMPRESSAS

Preocupado com o aprimoramento dos profissionais da Contabilidade, durante o
período 2002/2005, o CRCRS editou 206.000 exemplares de publicações. Além disso,

proporcionou o seu acesso, na íntegra, pela página do Conselho, tanto para consulta como

para download.

As publicações editadas foram:

• Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas
Brasileiras de Contabilidade

• Normas Brasileiras de Contabilidade – Auditoria Independente

– Auditoria Interna – Perícia Contábil

• O CRCRS e a Legislação da Profissão Contábil

• Demonstrações Contábeis – Aspectos Práticos e Conceitos Técnicos

• ICMS – Manual de Rotinas – Plantão Fiscal
• Rotinas Aplicadas ao Departamento de Pessoal das Empresas

• Simples – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

• Exame de Suficiência

• Inventários nos Entes Públicos e Temas Conexos

• Imposto de Renda e Contribuições Federais – Incidências e Bases de Cálculo

• Código de Ética Profissional
• Licitação – Modalidade Convite – Tipo Menor Preço – Passo a Passo

• Manual Prático do ICMS – Principais Operações e Prestações

• A Contabilidade e os Contadores a Serviço do Judiciário

• A Organização do Sistema de Controle Interno Municipal

• Lavagem de Dinheiro – Um Problema Mundial – Legislação Brasileira
• A Empresa no Novo Código Civil

• Manual de Orientação e de Procedimentos para as Organizações Contábeis

• Imposto de Renda, Contribuições Administradas pela Secretaria da Receita

Federal e Sistema Simples

• Manual de Atos de Registro do Comércio

• Anais do III Seminário de Trabalhos Científicos em Contabilidade da UNISC
• DECORE – DHP – Etiqueta de Identificação

• A Contabilidade e a Controladoria – Tema Atual e de Alta Relevância para a

Profissão Contábil

• As Organizações Contábeis e o Contrato de Prestação de Serviços

• Mediação e Arbitragem: a Decisão por Especialistas da Contabilidade

• Manual de Incentivos Fiscais – para Investimentos Sociais e Culturais
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PUBLICAÇÕES EM CD
Fazendo uso da mídia eletrônica também foram editadas em CD:

• IX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul – Trabalhos Classificados;

• Legislação e Normas da Profissão Contábil;
• X Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul – Trabalhos Classificados;

• Coletânea de Publicações editadas pelo CRCRS.

REVISTA DO CRCRS:
 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS TÉCNICAS E CIENTÍFICAS
Desde 1972, o CRCRS edita a sua revista técnica. A Revista do CRCRS tem por

linha editorial a publicação de trabalhos estritamente técnicos e científicos, servindo como

fórum para o debate de idéias sobre a Contabilidade como Conhecimento e Profissão, sob

a égide da liberdade de opinião, sem qualquer tipo de dirigismo político, filosófico, doutrinário
e técnico, e sem qualquer tipo de culto pessoal.

No quadriênio 2002/2005, a meta de publicar quatro números por ano foi cumprida.

ISSN
A partir edição nº 118, a Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio

Grande do Sul recebeu o código ISSN (International Standard Serial Number, ou seja,

Número Internacional Padronizado para Publicações Seriadas). O código estabelecido
para esta Revista é ISSN 1806-9924.

Em 2005, o CRCRS encaminhou à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (CAPES) solicitação de credenciamento da  Revista do Conselho Regional

de Contabilidade do Rio Grande do Sul naquele órgão. Isso poderá conferir pontuação aos

docentes que tiverem trabalho nela publicado junto ao referido órgão.

CRCRS NOTÍCIAS: CIRCULARAM 501 MIL EXEMPLARES
O CRCRS Notícias é um dos veículos de comunicação do CRCRS com a Classe

Contábil. Nele constam informações de especial interesse para os profissionais. No período

2002/2005, 501 mil exemplares circularam, veiculando sobre os principais acontecimentos

relacionados à área contábil.

BOLETIM ELETRÔNICO: INFORMAÇÃO INSTANTÂNEA
DIRIGIDA AOS PROFISSIONAIS
O CRCRS, afinado com as tendências tecnológicas e buscando, sempre,

proporcionar aos seus registrados, informações úteis, tem feito uso desta modalidade de

comunicação – CRCRS On-line – em que são divulgadas, a todos que cadastraram seu
endereço, informações tais como: eventos, novas legislações, comunicados, entre outros.

Na gestão 2002/2005, até o mês de outubro, foram enviados 238 boletins

eletrônicos, assim distribuídos: em 2002, 52; em 2003, 44; em 2004, 80; e, em 2005, 70.

INTERNET: SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
No quadriênio 2002/2005, o CRCRS ampliou os serviços postos à disposição

dos profissionais na sua página: www.crcrs.org.br. Entre os novos serviços estão as ofertas

de emprego, em que profissionais têm a possibilidade de cadastrar seu currículo e as

empresas de divulgarem as suas necessidades de contratação, assim como dos concursos

públicos da área contábil; a biblioteca virtual, com consulta à base de dados do acervo da
biblioteca Contador Albino Mathias Steinstrasser, situada no Centro de Cultura, em Porto

Alegre; o encaminhamento do pedido de registro, mediante o preenchimento e

encaminhamento do formulário de inscrição; os roteiros da equipe de fiscalização; a Tabela
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COMISSÕES DE ESTUDOS E GRUPOS DE TRABALHO
As Comissões de Estudos têm o objetivo de estudar matérias pertinentes à sua

área de atuação, bem como propor a estruturação, do ponto de vista técnico, de cursos,

seminários e palestras; de colaborar como instrutores e palestrantes nos eventos; de

indicar instrutores e palestrantes para os eventos do Projeto de Educação Continuada do

CRCRS; de elaborar trabalhos técnico-científicos para eventos e publicações; de revisar e

opinar sobre o conteúdo técnico do material destinado a publicações; de elaborar comentários
sobre as normas da profissão; de assessorar o Conselho Diretor e o Plenário do CRCRS,

quando solicitado; e de analisar e emitir opinião sobre normas emitidas pelo CFC.

Os Grupos de Trabalho, por sua vez, têm o objetivo de examinar matérias

específicas, visando à apresentação de sugestões e/ou recomendações que poderão ser

adotadas pelo CRCRS.

As Comissões de Estudos e Grupos de Trabalho que atuaram no quadriênio
2002/2005 e as suas principais ações foram:

Auditoria Independente
• Preparação dos seguintes eventos: I, II e III Ciclo de Estudos e Atualização em

Auditoria Independente, ocorridos nos anos de 2002, 2003 e 2004; do I e II

Ciclo de debates Temáticos em Auditoria Independente, em 2003; Ciclo de

Palestras sobre auditoria independente, em 2005; painel sobre Patrimônio de
afetação, em 2005.

• Preparação do Ciclo de Palestras – Auditoria em Debates e do Fórum de

Auditoria – A Formação Acadêmica e as Realidades do Mercado, em parceria

com a Comissão de Estudos de Auditoria Interna.

• Realização de 18 Encontros Mensais de Auditoria Independente, no período de
2002 a 2005.

Auditoria Interna
• Preparação do 1º e 2º Ciclo de Debates Temáticos, o primeiro: Repensando

Social do INSS; a emissão de certidão de regularidade profissional; além da

programação de cursos e eventos, legislação, publicações, instruções e formulários para
encaminhamento da DECORE/DHP, entre outros.

Pelo site, de forma pioneira, foram também realizadas as eleições de 2/3 do

Plenário do CRCRS de 2005, fato que agilizou e facilitou a participação dos profissionais da

Contabilidade neste processo.

ATUAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CONTÁBIL:
FUTUROS PROFISSIONAIS RECEBERAM ESPECIAL
ATENÇÃO
Preocupados em manter um estreito relacionamento com os futuros profissionais,

o CRCRS esteve presente nos estabelecimentos de ensino contábil, ministrando palestras

sobre temas como: mercado de trabalho, áreas de atuação, legislação e ética profissional,
dentre outros.

O quadro a seguir apresenta o desenvolvimento desta atividade de 2002 até

novembro de 2005:

Estudantes em visita ao CRCRS

Instituições de ensino (apresentações) 31 26 15 32 104
Nº de estudantes 3.810 3.953 2.197 5.328 15.288

2002 2003 2004 2005 (até novembro) TOTAL
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Sistemas de Controle Interno e o segundo: O Novo Perfil do Auditor Interno, em

2002 e 2003; do curso de Auditoria Interna (módulos I e II), em 2003.

• Elaboração de artigos para o caderno “Contabilidade”, encartado no Jornal do
Comércio.

Contabilidade Pública
• Preparação do Ciclo de Debates de Contabilidade Pública, nas cidades de

Caxias do Sul e São Gabriel; do Ciclo de Debates – Prestação de Contas

Eleições 2002 e do Ciclo de Debates – Responsabilidade Fiscal, em 2002; e do

de curso de Contabilidade Pública, em 2004.
• Elaboração de artigos para o caderno “Contabilidade”, encartado no Jornal do

Comércio.

• Realização de palestras em Instituições de Ensino Superior.

• Elaboração e preparação do Seminário Balanço da Gestão social nos Setores

Público e Privado e do Seminário de Avaliação do Novo Plano de Contas da
Administração Pública, em 2005.

Acompanhamento da Área do Ensino Superior
• Preparação dos seguintes eventos: Encontro de Coordenadores do Curso de

Ciências Contábeis, realizado em 2002, 2003, 2004 e 2005; Encontro de

Professores dos Cursos de Ciências Contábeis, anualmente, também de 2002

a 2005; 2 edições do Encontro de Estudantes – Espaço Aberto Fala Acadêmico,
em 2004 na FAPA, e em 2005 na ULBRA.

• Elaboração da Carta Acadêmica de Bento Gonçalves, relativa às áreas de

Conhecimento constantes no CNPq. Proposta de passar a área de Ciências

Contábeis para área de conhecimento. O documento foi entregue a professora

Rosali Fernandes, representante do CNPq, no Encontro de Professores

realizado em 2005. O CNPq aceitou a sugestão e colocou em sua proposta de
reformulação a Contabilidade como área de conhecimento específico.

• Realização do evento Encontro de Professores da área contábil do RS em

homenagem ao dia do professor, em 2005.

Mediação e Arbitragem
• Preparação do I, II e III Fórum de Mediação e Arbitragem, realizados nos anos

de 2002, 2004 e 2005.

• Elaboração do livro Mediação e Arbitragem: a Decisão por especialistas da
Contabilidade, lançado na X Convenção de Contabilidade do RS.

• Estudo e proposta de um projeto de criação de uma Câmara de Arbitragem na

JUCERGS.

Organizações Contábeis
• Realização de reunião para tratar dos assuntos: “Guia do usuário de serviços

contábeis e Selo de Qualidade”.

• Elaboração de artigos para o caderno “Contabilidade”, encartado no Jornal do

Comércio.

• Elaboração dos livros: “Manual de Orientação e Procedimentos para as

Organizações Contábeis” e “Orientações para negociação de honorários” (no
prelo).

• Preparação do Seminário sobre Sintegra, em 2004, em conjunto com a Cmissão

de Estudos de Tecnologia.

• Elaboração e preparação do Fórum de Normas, Fiscalização e Procedimentos

Contábeis e do Fórum sobre Formas de Fiscalização e Cruzamento de Dados
– Secretaria da Receita Estadual e Receita Federal, em 2005.
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Perícia Contábil
• Apoio para a elaboração do livro “A Contabilidade e os Contadores a serviço do

Judiciário” e encaminhamento do referido livro aos Juízes da Justiça do Trabalho,

Varas Federais e Justiça Estadual.
• Elaboração de artigos para o caderno “Contabilidade”, encartado no Jornal do

Comércio.

• Preparação do Ciclo de Debates de Perícia Contábil, em 2004; e do Seminário

de Lei de Falências, em 2005.

Responsabilidade Social
• Preparação e elaboração dos seguintes eventos: Seminário de Responsabi-

lidade Social – Modelos de Construção de balanço social, Fórum de

Responsabilidade Social do CRCRS, Balanço da Gestão social nos Setores

Público e Privado, Incentivos Fiscais aplicados na Cultura e no Social.

• Elaboração do livro Manual de Incentivos Fiscais.

Tecnologia da Informação
• Realização de reunião para tratar dos assuntos: “Guia do usuário de serviços

contábeis e Selo de Qualidade”.

• Reuniões com o INSS e Secretaria da Fazenda Estadual, buscando uma maior

integração entre os profissionais da contabilidade e os referidos Órgãos.

• Elaboração de pesquisa para conhecer o perfil do profissional e do estudante

relativo à área de tecnologia.
• Publicação de matéria sobre Tecnologia da Informação no Caderno

Contabilidade, encartado no Jornal do Comércio.

• Realização de palestra sobre Sintegra – A Fiscalização Digital, em Seminários

Regionais.

• Realização de seminário sobre Sintegra, em conjunto com a Comissão de

Estudos de Organizações contábeis e Tecnologia.

Grupos de Trabalho
Aprimoramento da Atuação das Profissionais
da Contabilidade do RS

• Preparação de evento, no dia 08 de março de 2005, em homenagem ao dia da

Mulher.

• Preparação dos 1º, 2º e 3º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A

Mulher na Profissão Contábil.

Programa CRCRS – Jovem
• Participação com um painel no Encontro de Estudantes – Espaço Aberto Fala

Acadêmico. O Grupo foi constituído no início de 2005.

IMPRESSOS: CAMPANHAS VALORIZAM
O TRABALHO CONTÁBIL
A elaboração de impressos integraram as ações do CRCRS neste período,

tanto para munir os profissionais da Contabilidade de informações relacionadas ao exercício

da profissão quanto para a sociedade, em especial órgãos do Judiciário e empresas em

geral, sempre em defesa das prerrogativas e para valorizar o trabalho realizado pelos

profissionais contábeis.

- Requerimento de Empresário e Procedimentos para Registro
dos Atos Constitutivos: informações importantes para os profissionais da

Contabilidade sobre a Junta Comercial do Estado do RS;
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- A Contabilidade funciona e é indispensável: campanha desenvolvida
junto à comunidade empresarial, alertando sobre as disposições do novo Código Civil, no

tocante às novas obrigações, e como o profissional contábil pode auxiliar a empresa para

alcançar melhores resultados;

- Portfolio Institucional: campanha desenvolvida junto a diversos órgãos –

públicos e privados –, informando sobre as atividades contábeis: contrato de prestação de

serviços contábeis, a contabilidade funciona e é indispensável, Junta Comercial: informações
importantes, por que a contabilidade é obrigatória em todas as empresas?, e por que a

perícia contábil é privativa dos contadores?

BIBLIOTECAS E MINIBIBLIOTECAS: MAIS UM SERVIÇO
GRATUITO AOS PROFISSIONAIS
O CRCRS manteve à disposição dos profissionais e da comunidade estudantil a

sua rede de bibliotecas – a central, situada no Centro de Cultura, e as minibibliotecas,

situadas nas Delegacias e Escritórios Regionais – compostas com acervos especializados

na área contábil – mais de 19 mil suportes físicos – e de assinatura de boletins atualizáveis.

Centro de Cultura
A Biblioteca Albino Mathias Steinstrasser fica localizada no Centro de Cultura

Contador Dr. Olivio Koliver, em Porto Alegre. Os seus usuários, além de poderem consultar

o seu acervo, podem fazer uso de computadores, com impressoras, ligados à Internet,

para realizarem as suas pesquisas.

Biblioteca Virtual
A partir de 2004, a base de dados do acervo da biblioteca situada no Centro de

Cultura pode ser consultada na página do CRCRS: www.crcrs.org.br.
A Biblioteca Virtual foi mais um serviço criado para oportunizar o aprimoramento

dos profissionais contábeis. Atualmente, a base de dados possui 15.284 registros.

Estatística de Consultas

Biblioteca com acervo
especializado

Centro de Cultura

O quadro mostra que, neste período, mais de 20 mil profissionais e estudantes

da área contábil se beneficiaram com os serviços postos à disposição pela Biblioteca.

Nº DE Nº DE
USUÁRIOS CONSULTAS

2002 4.857 14.382
2003 4.107 12.643
2004 5.057 16.246
2005 (até novembro) 6.011 22.085
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Entre 2002 e 2005, a movimentação dos registros – de profissionais e de

organizações contábeis – apresentou a seguinte configuração:

REGISTROS DE PROFISSIONAIS ATIVOS

Registros

Contadores 9.292 9.007 9.001 9.889
Contadoras 5.664 5.590 5.709 6.961
Técnicos em Contabilidade 10.360 9.092 8.618 9.013
Técnicas em Contabilidade 4.989 4.431 4.289 5.028
Total 30.305 28.120 27.617 30.891

2002 2003 2004 2005 (até nov.)

EXAME DE SUFICIÊNCIA
Instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade mediante a Resolução CFC

nº 853, de 1999, o Exame de Suficiência foi aplicado em 2002, 2003 e 2004, registrando-

se, no Rio Grande do Sul, os seguintes números:

REGISTROS CADASTRAIS ATIVOS

2002 2003 2004 2005 (até nov.)

Escritórios Individuais 7.411 7.625 7.575 7.707
Sociedades 1.406 1.499 1.499 1.515
Organizações Contábeis 8.817 9.124 9.074 9.222

604

Exame 1/2003
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6045004003002001000
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O Exame de Qualificação Técnica foi instituído pelo Conselho Federal de

Contabilidade por meio da Resolução nº 1002-2004, posteriormente revogada pela
Resolução 1.031-2005.

A aprovação permite que o Contador registre-se no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes (CNAI) com vista à atuação no mercado de valores mobiliários e/ou financeiro.

Em 2004, foi realizado o 1º Exame de Qualificação Técnica que aconteceu em
novembro, no dia 26, simultaneamente em todo o território nacional.

No Rio Grande do Sul, inscreveram-se 28 Contadores para a prova de qualificação
técnica geral, sendo que 19 obtiveram a aprovação; e 49 para Prova Específica para
atuação na área de auditoria nas instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, tendo
sido aprovados 35 candidatos.

O segundo exame ocorreu no dia 31 de maio de 2005 e teve 69 inscritos: 19 para
a prova de qualificação técnica geral, 20 para o Bacen e 30 para ambas. Foram aprovados
41 candidatos na prova geral, e 15 para o Bacen.

Para o terceiro exame, realizado em novembro de 2005, inscreveram-se 49
candidatos: 20 para geral, 14 para o Bacen, e 15 para ambas as provas.

REGISTROS: SERVIÇOS CONSENTÂNEOS
AOS NOVOS TEMPOS
Importantes avanços foram feitos nesta área, durante a gestão 2002/2005, que

favoreceram diretamente os profissionais da Contabilidade:
• emissão de certidão de regularidade: implantada em 2002, por meio da

página do CRCRS é possível obter a certidão de regularidade profissional, evitando,
assim, que o profissional tenha de se deslocar para conseguir este documento, podendo
fazê-lo em sua casa ou local de trabalho;

• digitalização de documentos: desde 2004, os dados dos novos registros
estão sendo armazenados digitalmente, possibilitando, assim, o acesso aos dados do
processo de forma rápida;

• registro profissional: os interessados em obter registro profissional inicial já
podem providenciar o seu encaminhamento pela Internet. Este procedimento, implantado
em 2005, agiliza o processo de concessão do registro e emissão da carteira.
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Delegados receberam
homenagem

DELEGACIAS REGIONAIS:
INTERAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DO INTERIOR

Para melhor atender os profissionais registrados no CRCRS residentes no interior

do Estado, o CRCRS manteve em funcionamento 115 Delegacias e Escritórios Regionais.

Cada Delegacia ou Escritório Regional tem a sua frente um Delegado, eleito pelos próprios

Colegas, responsável pela interação com o Regional, bem como pela representação junto

à autoridades, Contadores, Técnicos em Contabilidade e estudantes.
Em abril de 2002, em atendimento às solicitações de profissionais da Contabilidade,

foi aprovada a criação da Delegacia Regional em Barra do Ribeiro.

ESCRITÓRIOS REGIONAIS:
SOMANDO ESFORÇOS COM AS ENTIDADES DA CLASSE CONTÁBIL

Os Escritórios Regionais foram criados para atender uma demanda maior de
atendimentos em regiões do Estado com expressiva concentração de profissionais da

Contabilidade registrados. Eles funcionam mediante acordos operacionais firmados com

as entidades da Classe Contábil local.

Em 2002, foi criado o Escritório Regional em Bagé, para atendimento dos

profissionais da fronteira-sudoeste do Estado do RS. São, no total, 16 Escritórios em
funcionamento: Bagé, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado,

Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre (zona norte), Santa Cruz do Sul,

Santa Maria, Santa Rosa, São Leopoldo e Uruguaiana.

ENCONTROS DE DELEGADOS
Os Encontros de Delegados Regionais sempre se constituíram em oportunidade

singular para a administração do CRCRS tomar ciência dos problemas enfrentados pelos

profissionais da Contabilidade do interior, assim como para saber sobre suas necessidades.

No quadriênio 2002/2005, foram realizados os seguintes encontros: em 2002,

nas cidades de Santa Cruz do Sul, Ijuí, Lajeado, São Leopoldo, Caxias do Sul, Santa Maria,

Porto Alegre, Erechim e Pelotas; em 2003, nas cidades de Gramado, Pelotas e Porto

Alegre; em 2004, em Santa Cruz do Sul, Frederico Westphalen, Porto Alegre, Santa
Maria, Pelotas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Santana do Livramento, Passo Fundo,

Lajeado e Santo Ângelo; e, em 2005, em Bento Gonçalves e Porto Alegre.

Interiorização
das Atividades

Presidente do CRCRS, Contador Enory
Luiz Spinelli, e a Contadora Tanha Maria

Lauermann Schneider, Presidente da
Associação dos Contabilistas

de Novo Hamburgo
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NOVO REGULAMENTO DAS DELEGACIAS REGIONAIS
 Na reunião Plenária de 31-03-2005, foi aprovada a Resolução CRCRS nº 429,

que dispõe sobre o novo Regulamento das Delegacias Regionais.

Este Regulamento teve por base as conclusões do Grupo de Trabalho

especialmente instituído para rever este documento, que vigorava desde 1980, integrado
por representantes de 10 Delegacias Regionais e 2 membros do Conselho Diretor.

Estas sugestões foram apresentadas aos Delegados, em encontro realizado em

18-02-05, na cidade de Bento Gonçalves. As novas regras propostas tiveram, na ocasião,

a aprovação dos presentes.

Dentre as alterações aprovadas, consta a do estabelecimento de um mandato
de Delegado por prazo determinado.

TREINAMENTO DE DELEGADOS
Visando a conhecer o funcionamento dos setores do CRCRS e dos seus serviços,

foi cumprido um plano para orientação e treinamento de todos os Delegados Regionais.

Assim, os Delegados puderam inteirar-se mais sobre as atividades do Conselho para

melhor atender os profissionais de suas jurisdições.

INFORMATIZAÇÃO
A partir de 2003, as Delegacias e Escritórios Regionais foram autorizados a

fornecer etiquetas de Declaração de Habilitação Profissional (DHP) aos seus jurisdicionados.

A medida foi implantada como um facilitador, já que visa a evitar o deslocamento dos

profissionais do interior até a Capital para solicitar o serviço.

A aquisição de novos equipamentos e tecnologias incrementou a comunicação
on-line entre as Delegacias e Escritórios e o CRCRS, resultando na melhoria do atendimento

prestado aos profissionais, em todo o Estado.

Os Delegados Regionais
aprovaram o novo
regulamento
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CONVÊNIOS: UNIÃO DE ESFORÇOS PARA SOMAR
No período 2002/2005, foram promovidas diversas parcerias, sempre voltadas a

criar novos serviços aos profissionais registrados no CRCRS. Algumas delas foram
importantes para o melhor cumprimento das ações fiscalizatórias do Regional.

• Fundação Brasileira de Contabilidade: firmado no início de 2005, o convênio

de cooperação técnica e cultural firmado entre o CRCRS e a Fundação Brasileira de

Contabilidade tem por objetivo a promoção de eventos do projeto de Fiscalização Preventiva

– Educação Continuada, buscando o aprimoramento dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade, visando à melhoria de seus serviços à sociedade.

• Educação Continuada: para alcançar as metas do Programa de Fiscalização

Preventiva – Educação Continuada, o CRCRS contou com o apoio de diversas entidades:

INFORMARE, Grupo IOB, Ibracon – 6ª Regional, Instituto Indicare, Centro Universitário

Univates e Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari,
Universidade de Passo Fundo e Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e Contadores de

Passo Fundo, numa conjugação de esforços para a realização de cursos, palestras, mesas-

redondas, etc.

• Afisvec: mediante o convênio estabelecido com a Associação dos Fiscais de
Tributos Estaduais do RS (Afisvec), os profissionais registrados no CRCRS puderam

usufruir de descontos especiais na inscrição dos cursos promovidos por aquela entidade.

• Pós-graduação: a disponibilização de serviços para qualificar e valorizar a

Profissão Contábil também foram implementados mediante convênios para concessão de

apoio institucional e financeiro a instituições de ensino, na realização de cursos destinados
exclusivamente a profissionais da Contabilidade. Assim, convênios foram feitos com a PUC/

RS (Auditoria e Perícia); UNIJUÍ – Campus Ijuí (Contabilidade Gerencial); Universidade de

Santa Cruz do Sul (Gestão Contábil); Faculdades Rio-Grandenses (Auditoria e Mediação

e Arbitragem); e Faculdade São Francisco (Contabilidade Societária Nacional e

Internacional).

• Instituições de ensino: por iniciativa do CRCRS, também foram firmados

convênios com instituições de ensino superior, com o intuito de facilitar o acesso aos cursos

de Ciências Contábeis aos Técnicos em Contabilidade em situação regular. Os convênios

realizados foram com a UNIFIN (Faculdade São Francisco de Assis), de Porto Alegre;

Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, de Santa Maria; URI – Campus Santo Ângelo;
URI – Campus Frederico Westphalen; e Faculdades Dom Bosco, de Porto Alegre.

• Caixa Econômica Federal: a parceria com a CEF permitiu que profissionais

da Contabilidade tivessem acesso a financiamentos para investimentos em seus escritórios.

• Ministério Público: com a finalidade de proporcionar a troca de informações
e a realização de investigações conjuntas sobre irregularidades praticadas em relação ao

exercício da profissão contábil, em especial à emissão de Declarações Comprobatórias de

Percepção de Rendimentos (DECOREs) que, utilizadas para a prática de crimes ou

apresentem irregularidades quanto à habilitação legal do emitente ou quanto à veracidade

dos valores declarados, o CRCRS firmou convênio com o Ministério Público. O ato aconteceu

Outras atividades

Contadora  Maria Clara
Bugarim, Presidente da FBC

Convênio com o
Ministério Público
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dia 26 de julho e foi assinado pelo presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz Spinelli e

pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cláudio Barros Silva.

• Junta Comercial: em maio de 2003, o Presidente do Conselho Regional de

Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Enory Spinelli; o Presidente da Junta

Comercial do RS (Jucergs), José João Appel Mattos e o Secretário do Desenvolvimento e

dos Assuntos Internacionais (Sedai), Luis Roberto Ponte, assinaram um acordo de

cooperação, com o objetivo de desenvolver ações conjuntas, de interesse recíproco. Pelo

acordo foram previstos: dar cumprimento da atuação fiscalizadora contábil que a lei atribui
ao CRCRS; propiciar aos profissionais da Contabilidade orientação técnica sobre os

procedimentos relativos aos documentos apresentados para arquivamento, averbação e

autenticação na Jucergs, considerando as inovações do novo Código Civil brasileiro e

reduzindo os índices dos processos convertidos em “exigência”, em benefício dos

empresários do RS; dar maior segurança aos documentos contábeis apresentados a

autenticação na Jucergs; e dar orientação e esclarecimento aos profissionais da
Contabilidade, mediante palestras e edição de publicações, relativas à legislação vigente,

em atos praticados no âmbito dos serviços de registros públicos de empresas e a otimização

do cadastramento informatizado das empresas gaúchas.

• Receita Estadual:no dia 13 de maio de 2004, o CRCRS assinou um protocolo
com o Departamento da Receita Pública Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado do

Rio Grande do Sul, estabelecendo a criação de fórum de debates acerca da legislação e do

cumprimento das obrigações tributárias referentes ao ICMS, com o objetivo de trocar

experiências e informações, visando a uniformizar o entendimento, buscando o

aperfeiçoamento, a simplificação e o cumprimento da legislação tributária, bem como das

normas pertinentes à contabilidade fiscal das empresas.

• Tribunal de Contas do Estado do RS : O CRCRS e o Tribunal de Contas do

Estado do RS mantiveram um convênio que estabelece que as todas as peças contábeis

encaminhadas àquele órgão, principalmente as prestações de contas dos responsáveis

pela Contabilidade das Prefeituras Municipais e demais entidades sob a jurisdição do TCE/

RS, sejam averiguadas se foram elaboradas por profissionais da Contabilidade em situação
regular perante o Conselho. Esta operacionalização foi aperfeiçoada por meio da Internet,

Convênio com a
Junta Comercial

Bins e Spinelli assinam
protocolo
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tornando as comunicações mais ágeis. O convênio também previu a troca mútua de

informações, nos casos de conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, para

apuração de responsabilidades, no âmbito de cada competência.

• Secretaria da Fazenda: em setembro de 2004, o Presidente do CRCRS,

Contador Enory Luiz Spinelli, e o Secretário de Estado da Fazenda Substituto, Ario

Zimmermann e o Contador e Auditor-Geral do Estado, Pedro Gabril Kenne da Silva,

assinaram um convênio com o intuito de promover o intercâmbio de informações referentes

às Demonstrações Contábeis apresentadas em licitações à Secretaria da Fazenda, por
fornecedores de bens e serviços com vista à obtenção do Certificado de Capacidade

Financeira. Por meio desse intercâmbio, a Secretaria da Fazenda do Estado solicitou

informações ao CRCRS sobre a situação do registro do responsável técnico pelas

demonstrações contábeis prestadas e, assim, assegurou-se de que o profissional encontra-

se em pleno gozo de suas prerrogativas; bem como contou com a análise técnica dessas

peças contábeis, no caso de indícios de irregularidades.

• Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos: firmado Termo

de Acordo entre a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos e o CRCRS

com o objetivo de proporcionar aos estudantes de nível médio, pós-médio, ensino especial

e ensino superior, oportunidade para o exercício e aperfeiçoamento de seus conhecimentos,
mediante estágio, entendido este como uma estratégia de profissionalização que integra o

processo de ensino-aprendizagem, devendo ser o referido estágio de interesse curricular

e pedagogicamente proveitoso.

• Fiat Automóveis: constituiu objeto desta parceria a promoção conjunta para

propiciar atendimento e condições diferenciadas às empresas registradas no CRCRS com
vista à aquisição dos produtos, serviços e renovação da frota de automóveis fornecidos

pela Fiat.

• Jornal do Comércio: Nas quartas-feiras, circula no Jornal do Comércio, um

caderno destinado exclusivamente a área contábil – Jornal da Contabilidade, no qual é

possÍvel conhecer a história da Contabilidade gaúcha, seus personagens e fatos marcantes.
O Jornal do Comércio concedeu desconto especial aos Contadores e Técnicos em

Contabilidade na sua assinatura.

ALUNO-DESTAQUE
A concessão de diploma de mérito contábil ao aluno-destaque aos formandos

dos cursos de Ciências Contábeis e dos cursos de Técnico de Contabilidade visaram à

integração do CRCRS com as instituições de ensino, para estimular os alunos a buscarem

a excelência desejada no processo ensino-aprendizagem.

Na gestão 2002/2005, foram concedidos 166 diplomas a formandos dos cursos

de Ciências Contábeis, e 97 a alunos egressos dos cursos de Técnico de Contabilidade,

por ocasião da solenidade de formatura, em que estiveram presentes Conselheiros ou
Delegados Regionais do CRCRS, para efetuar a entrega.

EMÉRITOS
Instituída para homenagear profissionais da Contabilidade que se destacaram no

exercício de suas atividades profissionais, a láurea “Contabilista Emérito”, em 2002, foi entregue

ao Contador Alberto Rodolpho Bay ( in memoriam) e ao Técn. Cont. Raimundo Nora Neto.

Convênio com a
Fazenda Estadual
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Em 2003, por meio da Resolução CRCRS nº 411, foi criada a distinção “Mérito
Contábil Contador Ivan Carlos Gatti”, em homenagem ao grande líder da Classe Contábil

brasileira, falecido em abril de 2002. Esta Resolução estabelece a homenagem, por ocasião

das Convenções de Contabilidade, de um Contador e de um Técnico em Contabilidade,

alternadamente, que tenham se distinguido perante a Classe Contábil.

Em 2003, o Contador José João Appel Mattos, ex-Presidente do CRCRS, foi
destacado com o recebimento desta láurea e, em 2005, recebeu esta homenagem o Técn.

Cont. Jaime Gründler Sobrinho, ex-Conselheiro do CRCRS.

DIA DO CONTABILISTA, DIA DO CONTADOR,
DIA DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Sempre com o intuito de consolidar a imagem do profissional da Contabilidade,

nas datas mais expressivas da Profissão – 25 de abril, Dia do Contabilista; 22 de setembro,

Dia do Contador; e 20 de novembro, Dia do Técnico em Contabilidade – o CRCRS

promoveu eventos e/ou veiculou mensagens em jornais e rádio, para evidenciar a importância

da atuação dos profissionais contábeis perante a sociedade.

OUVIDORIA
A Ouvidoria do CRCRS foi instituída com a finalidade de receber, processar,

instruir e encaminhar à Presidência, após análise e parecer, as sugestões e/ou reclamações

enviadas pelos profissionais da Contabilidade. Este trabalho foi conduzido pelo Contador

José Flávio de Oliveira.

No quadriênio 2002/2005, a Ouvidoria atendeu a 127 solicitações de profissionais
da Contabilidade, todas elas atendidas ou respondidas, evidenciando a importância deste

serviço para a Classe Contábil.

Para facilitar o contato com a Ouvidoria, foi estabelecido um endereço eletrônico

próprio: ouvidoria@crcrs.org.br.

FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHOS
REGIONAIS PROFISSIONAIS
A criação do Fórum Permanente de Conselhos, em 2002, foi mais uma iniciativa

da Administração do CRCRS, com o objetivo de agregar esforços na busca dos interesses

de cada profissão e no trabalho conjunto em torno de vários pontos da legislação, no

sentido de propor, equacionar, encaminhar e acompanhar a tramitação de leis, nas esferas

estadual e federal. O Presidente do Conselho, Contador Enory Luiz Spinelli presidiu o
Fórum nestes 4 anos, para prestígio da Classe Contábil, e as reuniões aconteceram na

sede do CRCRS.

Reunião do Fórum contou
com a presença do Senador

Sérgio Zambiasi

Governador Rigotto fez a entrega da
distinção ao Contador Appel
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Contador Alcedino Barbosa,
Presidente do CFC em 2003,
Presidente Spinelli, Iara Gatti

e o Secretário Alberto Oliveira

INAUGURAÇÃO DO PLENÁRIO CONTADOR
IVAN CARLOS GATTI: HOMENAGEM A UM DOS
GRANDES NOMES DA PROFISSÃO CONTÁBIL
No dia 30 de abril de 2002, falecia o Contador Ivan Carlos Gatti, ex-Presidente do

CRCRS e do CFC, sem dúvida alguma, um dos grandes nomes da Contabilidade brasileira.

Como forma de reconhecimento por todo o seu trabalho, o Plenário do CRCRS
passou a designar-se “Plenário Contador Ivan Carlos Gatti”, em solenidade ocorrida em

março de 2003.

AÇÕES SOCIAIS
As ações do CRCRS, durante o período 2002/2005, também estiveram voltadas

ao social. Campanhas foram realizadas, na Capital e no interior do Estado, para arrecadação

de alimentos, em datas como a Páscoa e o Natal. Além disso, nos eventos do Programa de

Fiscalização Preventiva– Educação Continuada  foram arrecadados alimentos não-perecíveis.

A Classe Contábil correspondeu e, com isso, diversas entidades foram beneficiadas.

No período 2002/2005, foram arrecadados mais de 16,5 toneladas de alimentos.

Conselheira Ana Tércia Rodrigues e
Ricardo Kerkhoff da Comissão de

Tecnologia fizeram a entrega de
doações no Lar do Cego Idoso, de

Porto Alegre
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VISITA DO CHEFE DA CASA CIVIL
No mês de janeiro de 2003, o Chefe da Casa Civil, Contador Alberto Walter de

Oliveira, esteve presente em reunião Plenária do CRCRS. Na oportunidade, solicitou o

apoio da Classe Contábil para o grande desafio de buscar um Estado melhor para todos.

RUAS DE PORTO ALEGRE COM NOMES DE EMÉRITOS
DA CLASSE CONTÁBIL
Por solicitação do CRCRS, o Vereador e Contador João Carlos Nedel apresentou

projeto de lei que dá novas designações de ruas e logradouros de Porto Alegre com nomes

de Contadores que se destacaram em âmbito regional e nacional.

O Plenário da Câmara Municipal aprovou o projeto e entre os logradouros

públicos cadastrados, três receberam nomes de contadores laureados pelo CRCRS: Rua
Alberto Bay (bairro Mário Quintana), Rua José Olavo do Nascimento (bairro Sarandi), Rua

Ivan Carlos Gatti (bairro Sarandi) e Rua Sadi Nejar (bairro Sarandi)

No dia 13 de setembro de 2003, foram inauguradas as ruas Ivan Carlos Gatti e

Carlos Nejar.

Iara Gatti, Enory Spinelli,
Maurício Gatti e Vereador
Nedel na inauguração da Rua
Ivan Carlos Gatti
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BANCO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS
O CRCRS, cônscio do seu papel social na comunidade e dentro dos mecanismos

que os profissionais da Contabilidade dispõem, engajou-se no Banco de Projetos

Comunitários, que faz parte do Conselho de Cidadania da Federação das Indústrias do RS
(Fiergs). O objetivo é despertar na comunidade industrial e colaboradores dos instrumentos

legais vigentes a responsabilidade social, viabilizando orientar aplicações de recursos em

projetos de atendimento às necessidades das crianças e adolescentes em situação de risco

social, aos portadores de necessidades especiais e idosos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Prêmio de Responsabilidade Social, instituído pela Assembléia Legislativa do

RS, foi criado para reconhecer e destacar as empresas e demais entidades que atuam na

promoção do bem-estar da sociedade e para a preservação do meio ambiente.

Assim com base na Lei nº 11.440, de 18 de janeiro de 2000, é concedido

anualmente o Certificado de Responsabilidade Social a todas as organizações que publicam
um balanço social contendo as ações cidadãs realizadas durante um ano. O Prêmio também

distingue aquelas que atuam de forma mais diferenciada e comprometida, destacando-as

com o Troféu de Responsabilidade Social – Destaque RS. Os profissionais da Contabilidade

responsáveis pelos dados apresentados no balanço social são condecorados com o Diploma
Mérito Social.

Presidente Spinelli reuiniu-se
com o Governador Rigotto

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
No dia 17 de julho de 2003, o Presidente do CRCRS, Enory Luiz Spinelli esteve

reunido com o então Prefeito de Porto Alegre, João Verle, ocasião em que registrou o

apoio à implementação da Lei Municipal nº 8.118-98, que criou o balanço social das

empresas em Porto Alegre. Também foi apresentada colaboração aos projetos sociais e

na edição e difusão das normas vigentes da legislação, que prevê a destinação de recursos

para projetos envolvendo crianças e adolescentes.

ENCONTROS COM O GOVERNADOR RIGOTTO
A administração do CRCRS, no biênio 2002/2005, buscou a aproximação com o

Governo do Estado do RS, com o intuito de mostrar a intenção de participação da Classe

nos processos de desenvolvimento.
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O CRCRS esteve sempre representado na Comissão Julgadora.

Esta premiação teve origem no projeto de lei de autoria do Dep. Cézar Busatto,

posteriormente transformada na Lei 11.440-00. Quando ainda em fase de projeto de lei, o

CRCRS encaminhou sugestões, que foram incorporadas ao seu texto final.

18º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE: RS
ELEITO PARA SEDIAR O MAIOR EVENTO DA CLASSE
CONTÁBIL BRASILEIRA
De 24 a 28 de outubro, a cidade de Santos sediou o maior evento da classe contábil

brasileira, o 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que acolheu mais de quatro mil
profissionais da área. Durante os quatro dias, os congressistas tiveram a oportunidade de

assistir palestras, fóruns e painéis, acompanhar a explanação de trabalhos, além de visitar a

Feira de Exposições de produtos e negócios direcionadas ao setor contábil.

O RS juntamente com o Rio de Janeiro e o Paraná participaram do 17º CBC com

um objetivo a mais: conquistar a oportunidade de realizar o próximo Congresso, em 2008.

A expectativa dos concorrentes e apoiadores durou até o último dia do evento,
quando na cerimônia de encerramento foi anunciado que o próximo Congresso Brasileiro

de Contabilidade se realizará em Gramado-RS. Pela segunda vez o Estado do RS vai

sediar este Congresso, depois de 50 anos (o último ocorreu em 1954).

O trabalho conjunto das entidades da Classe Contábil do RS foi primordial para

esta conquista, selada pela união de esforços de todos.

Estande do Rio Grande do Sul:
entidades se uniram para trazer

o 18º CBC para Gramado

Presidente do CFC, José Martonio
Coelho e o Governador Rigotto
prestigiaram o estande do Rio
Grande do Sul



R e l a t ó r i o  d e  A t i v i d a d e s30
G E S T Ã O  2 0 0 2  -  2 0 0 5

PROJETO BRASIL-CANADÁ
O Conselho Regional de Contabilidade do RS, por intermédio da Presidência, a

convite da Secretaria da Fazenda do Estado do RS, esteve representado no 29º Congresso

Anual da Associação de Planejamento Fiscal e Financeiro (APFF) e na missão do Convênio

Brasil-Canadá sobre educação fiscal, realizado em Montreal, de 6 a 15 de outubro, na

condição de representante da sociedade civil. O evento teve por objetivo discutir as relações

entre o setor público e privado, formas de fiscalização, interpretação das leis fiscais e a
igualdade de gêneros no âmbito do projeto Brasil-Canadá. A coordenação do projeto, no

Brasil, é feita pela Escola de Administração Fazendária.

Ministro da Receita de Quebéc,
Lawrence S. Bergmann,

Presidente Spinelli e
Daniel Bourgeois, da APFF

REFORMAS NA SEDE:
ACESSIBILIDADE A DEFICIENTES FÍSICOS
Visando à adequação às normas de acesso e de circulação de pessoas portadoras

de deficiências físicas (Lei nº 10.098, de 19-12-00, NBR 13994 e 9050, da Associação

Brasileira de Normas Técnicas) e ciente da necessidade dessa adequação, reformas para

estas adaptações foram realizadas na sede do CRCRS, com a instalação de elevador com
acesso a todos os andares e de rampas, que asseguram igualdade de condições de

deslocamento.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS E A CLASSE CONTÁBIL
A participação de profissionais da Contabilidade em todos os segmentos da

sociedade é reconhecidamente importante, inclusive no plano político.
Nas eleições municipais de 2004, ocorridas em 03 de outubro, foram eleitos, no

âmbito do Estado do RS, 16 prefeitos, 3 vice-prefeitos e 31 vereadores de profissionais

pertencentes à categoria contábil.

ELEIÇÕES PELA INTERNET
De 3 a 17 de novembro de 2005, os Contadores e Técnicos em Contabilidade

com registro ativo no CRCRS participaram das eleições de 2/3 do seu Plenário. De forma

pioneira e inovadora, a votação aconteceu pela Internet, por meio da página do CRCRS:

www.crcrs.org.br.
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A apuração dos votos apresentou o seguinte resultado: Chapa 1 (Única): 22.536

votos (90,57%); votos nulos: 1.105 (4,44%); votos em branco: 1.241 (4,99%). Total de
votantes: 24.882.

Segundo dados levantados, nesta eleição foi registrado o maior número de

eleitores, em todos os tempos. Realizada de dois em dois anos, em 2003, o nº de votantes

foi de 24.085; em 2001, de 22.665; em 1999, de 19.100; em 1997, de 22.142; e em 1995,

de 17.775. O percentual de abstenção foi um dos menores dos últimos quinze anos.

CRCRS-JOVEM
Instituído em 2004, o Programa CRCRS-Jovem consiste no desenvolvimento de

atividades, planejadas por uma comissão de jovens profissionais, destinadas aos recém-

formados, que envolve a conscientização da importância e da necessidade da educação

continuada para o aperfeiçoamento e qualificação profissional, o conhecimento das

dificuldades e desafios enfrentados pelos profissionais contábeis, sejam eles de ordem
técnica ou no que diz respeito à ética profissional, a valorização profissional e a formação

de lideranças.

REFORMA ADMINISTRATIVA
Mediante a Resolução CRCRS nº 416, de 06-11-03, foi aprovado o regulamento

do quadro de pessoal do CRCRS e suas funções, visando à sua melhor estruturação para

atender o desenvolvimento dos serviços e o cumprimento das atividades institucionais.

INFORMATIZAÇÃO DO CRCRS: TECNOLOGIA
PARA MELHOR ATENDER AOS PROFISSIONAIS
No período 2002/2005, avanços importantes foram implementados no processo

de informatização do CRCRS, buscando, sempre, a atualização tecnológica para buscar

melhores resultados no atendimento dos profissionais da Contabilidade do Estado do RS.

Destaca-se:

• substituição de software comercial por software livre,

visando à redução de custos;

• descentralização da rede lógica por meio de cabos de fibra ótica,
e da rede elétrica com no-breaks setorizados;

• ampliação do parque de computadores, com a aquisição de microcomputadores,

notebooks, scanners, impressoras e projetor multimídia;

• aquisição de servidor de rede, com configuração robusta para armazenar a

nova base de dados em SQL, de switch e de modens ADSL.
A aquisição de novos equipamentos e tecnolgias incrementou a comunicação

on-line com as Delegacias e Escritórios Regionais deste Conselho, resultando na melhoria

do atendimento prestado aos profissionais, em todo o Estado.

INCENTIVOS FISCAIS: O PROFISSIONAL
CONTÁBIL COMO AGENTE SOCIAL
As diferenças socioeconômicas em nosso País, evidenciadas pelas desigualdades

sociais, contribuem para a perda das raízes de nossa formação cultural, ferindo não só o

sentimento de cidadania como também a nossa própria história.

Com o intuito de contribuir para a diminuição dessas diferenças, o CRCRS

editou a publicação “Manual de Incentivos Fiscais – para Investimentos Sociais e Culturais”.

Este livro procura mostrar aos profissionais da Contabilidade, de forma didática
e educativa, como proceder para concretizar a doação e abatê-la do Imposto de Renda da
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Pessoa Jurídica e Física e do ICMS-RS, endereçando-a a projetos de fins sociais e culturais,

conforme previstonas respectivas legislações.
O Manual foi apresentado por ocasião da entrega do “Prêmio Responsabilidade

Social” da Assembléia Legislativa do Estado do RS, em novembro de 2005.

PRÊMIO DESTAQUE JC: RECONHECIMENTO
PELO TRABALHO REALIZADO PELO CRCRS
No dia 25 de maio, quando transcorre o Dia da Indústria, o Jornal do Comércio

(JC), de Porto Alegre, comemora seu aniversário.

Anualmente, na referida data, o JC, em parceria com a Federação das Indústrias

do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) promove homenagem, entregando o TROFÉU

DESTAQUE DO ANO, especialmente criado pelo escultor Xico Stockinger, “como forma de
salientar e valorizar as empresas, entidades e lideranças do Rio Grande do Sul, que
através do excelente trabalho realizado em suas áreas de atuação contribuem para o
desenvolvimento, crescimento e aprimoramento da comunidade gaúcha e brasileira”.

Na edição da premiação de 2004, o Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul foi eleito para ser laureado na categoria ENTIDADE.

Na oportunidade, a premiação foi entregue ao Presidente do CRCRS, Contador

Enory Luiz Spinelli, pelo Procurador-Geral da Justiça, Roberto Bandeira Pereira.
A distinção, além de constituir reconhecimento à Classe Contábil, enaltece o

trabalho realizado pelas administrações do Conselho, pelo Plenário, funcionários, Delegados

Regionais e entidades contábeis de nosso Estado, os quais não têm medido esforços para

elevar a Profissão Contábil. A homenagem recebida pertence a toda a Classe Contábil!

CRCRS foi reconhecido por
sua atuação
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Aprovação das Contas

* Os percentuais de 2005 têm como base as receitas e despesas efetivas até novembro e a projeção

de arrecadação e gastos para o mês de dezembro.

Conforme o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade (Resolução

CFC nº 960-03), os Conselhos Regionais de Contabilidade estão obrigados a apresentar

suas prestações de contas ao Conselho Federal de Contabilidade.

As prestações de contas dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 foram julgadas

pelo Conselho Federal de Contabilidade e tiveram sua aprovação mediante a:
- Deliberação CFC nº 105, de 14-03-03, que aprovou a prestação de contas do

exercício de 2002;

- Deliberação CFC nº 97, de 16-04-04, que aprovou a prestação de contas do

exercício de 2003; e

- Deliberação CFC nº 126, de 15-04-05, que aprovou a prestação de contas do

exercício de 2004.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NO PERÍODO DE 2002 A 2005

BAIXO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA
Cabe salientar que as metas traçadas para o período 2002/2005 foram totalmente

cumpridas e suas metas superadas. O reflexo direto da aceitação do trabalho desenvolvido

está no baixo índice de inadimplência: menos de 10%, tanto dos profissionais quanto das
organizações contábeis.

Receita Prevista 6.807.000,00 7.660.000,00 8.837.500,00 9.285.500,00

Receita Realizada 6.453.987,98 7.630.212,35 8.979.710,69 9.930.832,51

Despesa Prevista 6.807.000,00 7.660.000,00 8.837.500,00 9.285.500,00

Despesa Realizada 6.323.434,64 6.982.957,91 8.078.828,91 8.840.603,09

Superávit Orçamentário 130.553,34 647.254,44 900.881,78 1.090.229,42

2002 2003 2004 2005*

Pessoa Física 90,66% 97,44% 91,47% 91,33%

Sociedades 92,25% 89,77% 91,46% 96,68%

Escritórios Individuais 98,03% 92,07% 91,80% 92,91%

2002 2003 2004 2005
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APLICAÇÃO DAS ANUIDADES ARRECADADAS
A receita líquida das anuidades* teve as seguintes destinações, nos exercícios

de 2002 a 2005, aplicadas nas atividades-fim do CRCRS:

* Deduzidas a cota-parte legalmente estabelecida e paga ao CFC e a contribuição ao FIDES, devidamente

recolhida.

** Os percentuais de 2005 têm por base as receitas e as despesas efetivas até novembro e a projeção

de arrecadação e de gastos para o mês de dezembro.

INVESTIMENTOS 2002 2003 2004 2005**

fiscalização do exercício profissional em  todo o Estado, inclusive preventiva,
mediante ações fiscalizatórias e execução dos projetos de educação continuada
(cursos, seminários,  palestras, livros, publicações e bibliotecas) 68,81% 62,82% 62,16% 60,98%
área de registro profissional. 8,08% 8,07% 6,59% 5,25%
especificamente nas cidades-sede de Escritório Regional (atividades de apoio à
fiscalização, ao registro e à educação continuada) 8,68% 8,81% 8,04% 8,48%
bens de capital: renovação da frota de veículos  para a fiscalização, recuperação
e adequação da sede, aquisição de equipamentos, móveis, atualização tecnológica
para melhoria na área  de informática e das instalações do CRCRS 11,95% 9,88% 10,86% 11,73%
reserva financeira, para desenvolvimento de projetos específicos 2,48% 10,42% 12,35% 13,56%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Biênio 2004/2005

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
PRESIDENTE: Contador ENORY LUIZ SPINELLI.

VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Contador ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH.
VICE-PRESIDENTE DE FISCALIZAÇÃO: Contador ROBERTO AUGUSTO AYUB.

VICE-PRESIDENTE DE REGISTRO: Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL.
VICE-PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO: Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA.

VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES.
VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES COM O INTERIOR: Técn. Cont. RENATO JOÃO KERKHOFF.

VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Contadora LÚCIA REGINA FALEIRO CARVALHO.

PRIMEIRA CÂMARA DE ÉTICA E DISCIPLINA
COORDENADOR: Técn. Cont. PAULO ROBERTO SALVADOR.

MEMBROS TITULARES: Contador WLANIR OLY DA COSTA PORTO e Técn. Cont. CLAUDEMIR CAPAVERDE.
MEMBROS SUPLENTES: Contadora JANDIRA MORETE BINDÉ e Técn. Cont. MAGDALENA DAPPER.

SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA E DISCIPLINA
COORDENADOR: Contador JOSÉ CLÁUDIO BUZATTA.

MEMBROS TITULARES: Contador JOSÉ SILVIO BORN  e Contador ROGÉRIO ROSI SOLA.
MEMBROS SUPLENTES: Contador RUDI DILON TESSMANN e Contadora JANDIRA MORETE BINDÉ.

TERCEIRA CÂMARA DE ÉTICA E DISCIPLINA
COORDENADOR: Contador FLAVIO JAIR ZANCHIN.

MEMBROS TITULARES: Contadora LOURDES SCARTEZZINI  e Técn. Cont. ANTONIO DALTRO COSTA.
MEMBROS SUPLENTES: Contador LINO BERNARDO DUTRA e Técn. Cont. ISIDRA RAMOS LOPES.

CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADOR: Contador PAULO WALTER SCHNORR.

MEMBROS TITULARES: Contador ADILO REHBEIN  e Técn. Cont. HAIDÉ BAZZAN.
MEMBROS SUPLENTES: Contadora ROSANE ROSÁLIA KUHN e Técn. Cont. ZILIO SARTORI.

CÂMARA DE RECURSOS DE ÉTICA E DISCIPLINA
COORDENADOR: Contador SINVAL TAVARES.

MEMBROS TITULARES: Contador PAULO WALTER SCHNORR, Contador ADILO REHBEIN e Técn. Cont. HAIDÉ BAZZAN.
MEMBROS SUPLENTES: Contador LUIZ CARLOS BOHN, Contador LINO BERNARDO DUTRA e Técn. Cont. MAGDALENA DAPPER.

CÂMARA DE RECURSOS DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADOR: Contador WLANIR OLY DA COSTA PORTO.

MEMBROS TITULARES: Contador ROGÉRIO ROSI SOLA, Contadora LOURDES SCARTEZZINI e Técn. Cont. MAGDA GATTINI.
MEMBROS SUPLENTES: Contadora VERA LUCIA M. MENEZES, Contadora SUELI T. LUCCA PIZUTTI e Técn. Cont. LORIS J. GUIMARÃES.

CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
COORDENADORA: Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES.

MEMBROS TITULARES: Contador JOSÉ CLÁUDIO BUZATTA e Contador JOSÉ SILVIO BORN.
MEMBROS SUPLENTES: Contadora TANHA MARIA LAUERMANN SCHNEIDER e Contador LORIMAR FRANCISCO MUNARETTO.

CÂMARA DE REGISTRO
COORDENADOR: Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL.

MEMBROS TITULARES: Contador CARLOS EDGAR DE MAGALHÃES VALMÓRBIDA e Técn. Cont. IVONE PAZ ARAÚJO.
MEMBROS SUPLENTES: Contador ANTONIO CARLOS MACEDO e Técn. Cont. JOSÉ PEDRO PETRY.

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
COORDENADOR: Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA.

MEMBROS TITULARES: Contador PAULO WALTER SCHNORR e Técn. Cont. PAULO ROBERTO SALVADOR.
MEMBROS SUPLENTES: Contador JADER BRANCO CAVALHEIRO e Técn. Cont. ROSA MARIA REGINATO.

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
TITULARES:

Contadores:  ENORY LUIZ SPINELLI, FLÁVIO JAIR ZANCHIN, PAULO WALTER SCHNORR, ADILO REHBEIN, SINVAL TAVARES, ZULMIR
IVÂNIO BREDA, CARLOS EDGAR DE MAGALHÃES VALMÓRBIDA, JOSÉ CLÁUDIO BUZATTA, LOURDES SCARTEZZINI, LÚCIA REGINA FALEIRO

CARVALHO, ROGÉRIO ROSI SOLA, ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH, ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES, JOSÉ SILVIO BORN, ROBERTO
AUGUSTO AYUB E WLANIR OLY DA COSTA PORTO.

Técnicos em Contabilidade: RENATO JOÃO KERKHOFF, MAGDA GATTINI, IVONE PAZ ARAÚJO, LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL, PAULO
ROBERTO SALVADOR, ANTONIO DALTRO COSTA, CLAUDEMIR CAPAVERDE E HAIDÉ BAZZAN.

SUPLENTES:
Contadores:  LUIZ CARLOS BOHN, SUELI TEREZINHA LUCCA PIZUTTI, VERA LUCIA MANCILHA MENEZES, ROSANE ROSÁLIA KUHN, LINO

BERNARDO DUTRA, TANHA MARIA LAUERMANN SCHNEIDER, JADER BRANCO CAVALHEIRO, ANTONIO CARLOS MACEDO, JANDIRA
MORETE BINDÉ, LORIMAR FRANCISCO MUNARETTO, PEDRO GABRIL KENNE DA SILVA, ROSANA LAVIES SPELLMEIR E

RUDI DILON TESSMANN.
Técnicos em Contabilidade: LORIS JARDIM GUIMARÃES, VALQUIRIA BITTENCOURT LOBO, JOSÉ PEDRO PETRY, ROSA MARIA REGINATO,

MAURO LÁZARO FERNANDES,  ZILIO SARTORI, ISIDRA RAMOS LOPES E MAGDALENA DAPPER.




