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REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

DATA DO EVENTO: 14 a 16 de agosto de 2019.  

LOCAL: Fundaparque – Bento Gonçalves - RS.  

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO: Em caso de cancelamento de inscrição, 
os pedidos de ressarcimentos dos valores pagos deverão ser enviados até o 
dia 14 de julho de 2019 para o e-mail: silvania@crcrs.org.br.  

Para a correta visualização do e-mail, é necessário que o programa JavaScript 
esteja habilitado em seu computador. É importante esclarecer que, não será 
realizado reembolso para solicitação de cancelamento, a partir do dia 14 de 
julho de 2019. Os reembolsos serão efetuados na ordem de 60% do valor 
pago. Informamos ainda que, o reembolso somente será realizado na conta 
bancária do titular da inscrição.  

EMPENHO: A Nota de Empenho deverá ser emitida em nome da ACADEMIA 
DE CIENCIAS CONTÁBEIS DO RIO GRANDE DO SUL, endereço: Rua 7 DE 
AGOSTO, CASA 448 – CENTRO - Cidade Passo Fundo – RS – CEP: 99.025-
030 e encaminhada para o seguinte email: luciano@crcrs.org.br / 
silvania@cfc.org.br e será recepcionada até o dia 14 de agosto de 2019 para 
confirmação da homologação no sistema de eventos.  

A inscrição por empenho deverá ser paga até 30 dias após a realização do 
evento. As solicitações de Nota Fiscal para pagamento do empenho deverão 
ser enviadas para o e-mail: silvania@crcrs.org.br, acompanhadas dos dados 
cadastrais do solicitante: razão social, CNPJ, endereço, e-mail do responsável 
para recebimento da Nota Fiscal, nome(s) do(s) participante(s) com o(s) 
respectivo(s) número(s) de inscrição(ões).  

ATENÇÃO!  

A ACADEMIA DE CIENCIAS CONTÁBEIS DO RIO GRANDE DO SUL informa 
que os pagamentos dos empenhos deverão ser efetuados, exclusivamente, na 
conta bancária do evento: BANCO: Caixa Econômica Federal, AG: 0494, C/C: 
5533-8, OPERAÇÃO: 003, em nome da Academia de Ciências Contábeis do 
Rio Grande do Sul – ACCRGS, CNPJ nº 92.408.723/0001-42.  

APÓS O PAGAMENTO, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO 
PARA FINS DE CONTROLE E BAIXA DO EMPENHO PARA O E-MAIL 
silvania@crcrs.org.br.  
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Observação:  

 Será oferecido pela Organização da XVII Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul o transporte dos Hotéis Credenciados/Centro de 
Eventos/Hotéis Credenciados.  

Categorias:  

 PROFISSIONAL: Todos os profissionais registrados em Conselho 
Regional de Contabilidade.  

 ESTUDANTE: Estudantes de Ciências Contábeis.  
 OUTROS PROFISSIONAIS: Profissionais de outras áreas, que tenham 

interesse em participar do evento.  
 ACOMPANHANTE: Aqueles que estiverem acompanhando o 

convencional regularmente inscritos; nos quais não se enquadram nas 
categorias acima mencionadas. Ex: Cônjuge, pai, mãe, filhos, etc.  

A partir do valor pago pela inscrição, o convencional terá direito a 
desfrutar da programação do evento XVII Convenção de Contabilidade 
do RS, conforme seguinte política de direitos:  

Inscritos nas categorias Profissionais, Estudantes e Outros 
Profissionais: 

 Credenciamento.  
 Acesso à programação técnica.  
 Eventos Sociais, almoços de quinta e sexta-feira.  
 Certificado.  

Inscritos na categoria Acompanhantes:  

 Credenciamento.  
 Acesso à programação técnica.  
 Eventos Sociais, almoços de quinta e sexta-feira.  
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