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TOMA POSSE A NOVA DIRETORIA DO CRCRS

Leia ainda nesta edição:
 Apoio a cursos de pós-graduação
 Centro de Cultura
 Exame de Suficiência
 Responsabilidade Social

Foram empossados,
no dia 02 de janeiro,
os Conselheiros
eleitos em 08-11-01.
O Contador Enory Luiz
Spinelli foi escolhido
para presidir o CRCRS
no biênio 2002/2003.
Veja nesta edição
como ficou a nova
diretoria e Plenário
do Conselho.

GERAL
EXPEDIENTE
Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul
Diretoria
Presidente
Contador ENORY LUIZ SPINELLI.
Vice-Presidente de Administração
e Finanças:
Contador ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH.
Vice-Presidente de Fiscalização:
Contador NICOLAU SCHWEZ.
Vice-Presidente de Registro:
Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN
LIVI BIEHL.
Vice-Presidente de Controle Interno:
Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA.
Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional:
Contador CLAUDIO MORAIS MACHADO.
Vice-Presidente de Relações
com o Interior:
Técn. Cont. RENATO JOÃO KERKHOFF.
Vice-Presidente de Tecnologia e
de Comunicação Social:
Contador ROBERTO AUGUSTO AYUB.
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Titulares: Contadores:
Enory Luiz Spinelli, Nicolau Schwez,
Zulmir Ivânio Breda, Lucia Regina Faleiro
Carvalho, Lourdes Scartezzini, Luiz
Eurico da Silva Boeira, Paulo Walter
Schnorr, José Claudio Buzatta, Sinval
Tavares, Flavio Jair Zanchin, Adilo
Rehbein, Wlanir Oly da Costa Porto,
Claudio Morais Machado, Roberto
Augusto Ayub, Ronaldo Melo da Silveira
e Rogério Costa Rokembach.
Técnicos em Contabilidade:
Renato João Kerkhoff, Magda Gattini,
Ivone Paz Araújo, Luciano Kellermann
Livi Biehl, Paulo Roberto Salvador,
Ari Rieger, Jaime Gründler Sobrinho
e João Jorge dos Santos.
Suplentes: Contadores:
Antonio Carlos Macedo, Rogerio Rosi
Sola, Vera Lucia Mancilha Menezes,
Jader Branco Cavalheiro, José Silvio
Born, Tanha Maria Lauermann Schneider,
Luiz Carlos Bohn, Sueli Terezinha Lucca
Pizutti, Carlos Edgar de Magalhães
Valmórbida, Lino Bernardo Dutra,
Rosane Rosália Kuhn, Rudi Dilon
Tessmann, Pedro Gabril Kenne da Silva,
Rosana Lavies Spellmeier,
Tania Moura da Silva e
Adalberto Escalona Gonçalves Garcia.
Técnicos em Contabilidade:
José Pedro Petry, Rosa Maria Reginato,
Loris Jardim Guimarães, Valquiria
Bittencourt Lobo, Mauro Lázaro
Fernandes, Edegar Luiz Alves,
Zilio Sartori e Hilário Rodolfo Klein.

Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
Jornalista responsável:
Rita Pinto – MTb 7394
Tiragem: 36.000 exemplares
Os conceitos emitidos em
artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores.
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Colega:
cadastre seu endereço eletrônico

O CRCRS, além dos meios impressos, tem-se valido dos meios eletrônicos para veicular notícias de especial interesse para a Classe Contábil
gaúcha.
A comunicação via eletrônica tem a grande vantagem de agilizar a
veiculação das informações, em razão de sua instantaneidade. Por isso,
caro Colega, cadastre seu e-mail junto ao CRCRS para receber comunicações de seu interesse, não esquecendo de mantê-lo sempre atualizado.

Educação a Distância
Na página do CRCRS pode ser consultada a programação de cursos do
projeto de Educação a Distância. Este projeto consiste na transmissão de
aulas por meio de 3 canais fechados de TV, para assistência na sede do Centro de Cultura. Inscrições e informações pelo fone (51) 3228-7999.
Atenção: o endereço para a assistência aos cursos do Programa de Educação a Distância é Rua Barão do Gravataí, 301, no Centro de Cultura Contador Dr. Olivio Koliver.

REVISTA DO CRCRS
o menor caminho entre você e a informação

Desde 1972, o CRCRS
edita sua Revista Técnica
 a Revista do Conselho
Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul.
Por apenas R$ 24,00
você faz a sua assinatura
e recebe quatro edições.
Solicite hoje mesmo a
assinatura pelo
fone/fax (51) 3228-7999
ou pelo e-mail
revista@crcrs.org.br.

EDITORIAL

VALORIZANDO
A PROFISSÃO CONTÁBIL
Colegas:
No dia 02 de janeiro, em reunião
Plenária, fomos eleito pelos membros
do Plenário, como Presidente do
Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul. Na mesma
ocasião, foram eleitos e empossados
os membros do Conselho Diretor e
das diversas Câmaras.
É com muita honra, que assumimos a responsabilidade de conduzir
os destinos desta entidade, com missão específica de defender e preservar as prerrogativas profissionais, de
conquistar novos espaços, de estimular, de motivar e de desenvolver, por
meio da educação continuada, as habilidades dos profissionais da Contabilidade.
Queremos nesta oportunidade
reafirmar o compromisso assumido
com a Classe Contábil, de efetivo
cumprimento das metas estipuladas
pelos membros da Chapa 1, que, em
08 de novembro passado, foram referendadas nas eleições pela nossa
Classe.
Muitos espaços ainda precisamos
conquistar. O mundo dos negócios
é dinâmico, a tecnologia impulsiona
novas metodologias de trabalho, o
que nos coloca a cada instante sob
novas exigências. Deveremos ser
criativos, inovadores, desenvolver
habilidades e estratégias no sentido de agregar valor, sempre utilizando a tecnologia da informação.
Somente por meio de investimentos na capacitação profissional com
ética é que poderemos acompanhar
a evolução humana, no campo científico, técnico e no da logística nos
negócios.

Vários investimentos foram realizados na gestão anterior, dos quais
tivemos a honra e o privilégio de participar. Um deles foi a instituição de
convênios com Universidades do
Estado, mediante apoio financeiro
para cobertura das despesas com a
realização de cursos de pós-graduação. No orçamento de 2002, também previmos para que outros convênios sejam firmados, inclusive em
nível de mestrado, possibilitando que
um maior número de profissionais da
Contabilidade tenham acesso ao
aperfeiçoamento técnico-cientifico.
Um projeto ousado em prol da cultura e da educação continuada ao
qual queremos dar ampla continuidade.
Nosso plano de trabalho prevê,
dentre outros, a implementação de
diversos projetos: ampla fiscalização
do exercício profissional, de forma
mais preventiva que punitiva, mas
intransigente no combate ao leigo e
na defesa das prerrogativas profissionais; a educação continuada, mediante cursos, palestras e seminários
abrangendo todo o Estado; a edição
de publicações técnicas e informativas; a edição da Revista do CRCRS; a
edição do CRCRS Notícias e do
CRCRS On-Line; interiorização das
atividades, mediante contato permanente com os Delegados Regionais; a
manutenção na página do CRCRS na
Internet; atuação nos estabelecimentos de ensino contábil; ampliação da
biblioteca e minibibliotecas; enfim,
daremos continuidade ao trabalho
qualificado desenvolvido pelas gestões que nos antecederam, que colocaram o CRCRS em posição de
destaque, em nível nacional.

Colegas! Temos de estar vigilantes, para não deixar que nos levem o
que foi conquistado no passado e
está registrado na nossa história. A
Classe Contábil gaúcha estará presente em todos os momentos contribuindo para que se construa uma
sociedade mais justa e ética. Por isso,
daremos continuidade ao empenho
incessante pela união das entidades
da nossa Classe, fator imprescindível
para o fortalecimento e valorização
da Profissão Contábil.
Tenham a certeza de que envidaremos todos os esforços no sentido de efetiva e permanente valorização da Profissão Contábil, embasada
na integração com os Colegas e entidades da nossa Classe e na qualificação, mediante o incentivo a programas de aperfeiçoamento técnico.
Cordialmente,

Contador Enory Luiz Spinelli,
Presidente.
CRCRS Notícias
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CONVÊNIOS

CRCRS concede apoio a cursos de pós-graduação
O Plenário do Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, engajado no movimento de elevação cultural,
que tem por objeto a disponibilização de serviços que visem à
garantia da atualização profissional, mediante o programa de
Educação Continuada, reunido em 11-10-01, e tendo por diretriz que os recursos arrecadados devem ser investidos unicamente em benefício da Profissão Contábil, aprovou a Resolução nº 394, que dispõe sobre as condições e critérios para concessão de apoio institucional e financeiro a instituições de ensino da Contabilidade do nosso Estado na realização de cursos
destinados exclusivamente a profissionais da Contabilidade.

Professor Cesar Eduardo Stevens Kroetz. Ambos os convênios
foram assinados na sessão Plenária realizada no dia 20-12-01
Duas premissas básicas devem ser atendidas: a de que os
participantes dos cursos de pós-graduação sejam Contadores
inscritos e em situação regular perante o CRCRS, e os participantes dos cursos de aperfeiçoamento sejam Contadores ou
Técnicos em Contabilidade igualmente habilitados no CRCRS;
e a de que os professores das disciplinas da área contábil sejam
Contadores.
Os detalhes da Resolução CRCRS 394-01 podem ser conferidos na página do CRCRS: www.crcrs.org.br.

Auditoria e Perícia

Franzoni e Appel, no convênio CRCRS/PUC-RS.

A Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/
RS), com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do
Rio Grande do Sul, está oferecendo um curso de especialização
em Auditoria e Perícia lato sensu. O objetivo do curso é o de
capacitar os Contadores para o exercício das atividades de
auditoria e perícia contábil, nas suas diversas modalidades, pelo
domínio adequado das técnicas e procedimentos, bem como
desenvolver habilidades de comunicação, pesquisa, elaboração,
análise e interpretação de laudos periciais, relatórios e pareceres de auditoria, contribuindo para a formação integral do profissional nos aspectos técnico e ético.
A carga horária do curso é de 390 horas-aula, totalizando
36 créditos, a serem cursados em dois semestres letivos. As
aulas acontecerão nas quintas e sextas-feiras, das 19h às 22h, e
aos sábados, das 09h às 12h. As inscrições já estão abertas.
Informações: Av. Ipiranga, 6681  Prédio 50  11º andar 
fone (51) 3320-3524  fax (51) 3320-3624 (horário: 13h30min
às 22h)  E-mail: posface@pucrs.br  Internet: www.pucrs.br/
face.

Contabilidade Gerencial

Cesar Kroetz e Appel, assinando o convênio UNIJUÍ/CRCRS.

Às instituições de ensino que atenderem aos requisitos estipulados na Resolução, o CRCRS poderá conceder apoio financeiro na implementação desses cursos, com o que poderá
ser propiciada a redução do custo dos valores a serem pagos
pelos alunos. Duas Faculdades de Ciências Contábeis já foram
beneficiadas com este projeto: a PUC/RS e a UNIJUÍ.
Os convênio com a PUC/RS foi assinado pelo Professor
Jorge Alberto Franzoni, Diretor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia; e representando a UNIJUÍ, o
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O Departamento de Economia e Contabilidade da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
(UNIJUÍ), também com o apoio do CRCRS, está oferecendo
curso de especialização em Contabilidade Gerencial lato sensu.
Viabilizar o aperfeiçoamento e atualização dos profissionais
da área contábil, por meio da interação de aspectos aplicados e
sua fundamentação e discussão da relação teoria-prática é um
dos objetivos do curso.
A carga horária é de 390 horas-aula, sendo que as aulas
acontecerão nas sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às
22h50min, e aos sábados, das 8h às 12h40min. As inscrições
ficarão abertas nos meses de janeiro e fevereiro de 2002. A
divulgação da seleção ocorrerá no dia 20-03-02.
Informações: UNIJUÍ  Campus Ijuí  Rua do Comércio,
3000  Bairro Universitário  fone (55) 3332-0480  fax (55)
3332-8027  E-mail: decon@unijui.tche.br  Internet:
www.unijui.tche.br.

GERAL

ALUNO-DESTAQUE

A Resolução CRCRS nº 379-00 instituiu a concessão de
um diploma de mérito ao aluno-destaque da turma de
formandos das faculdades de Ciências Contábeis e dos cursos Técnicos de Contabilidade do nosso Estado.
A iniciativa faz parte do projeto de integração do CRCRS
com as instituições de ensino e visa a estimular os alunos na
aquisição constante do conhecimento na busca da desejada
excelência no processo ensino-aprendizagem.
Em 2001, foram entregues 32 diplomas a formandos em
Ciências Contábeis, e 49 a Técnicos em Contabilidade, por
ocasião da solenidade de formatura.
A foto registra a entrega efetuada no Curso Técnico em Contabilidade do Colégio La Salle Carmo, de Caxias
do Sul, no dia 22 de dezembro de 2001, à formanda Siderlei Maria Belan da Silva pelo Delegado Regional Mário
Antonio Dal Pai.

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

Com base nos termos da Resolução 899, de 22-03-01, do Conselho Federal de Contabilidade (DOU de
27-03-01), o Certificado de Regularidade Profissional só
poderá ser expedido, pelos Conselhos Regionais, aos
profissionais da Contabilidade, mediante a comprovação
do recolhimento da Contribuição Sindical devida ao seu
Sindicato, conforme obriga a CLT, nos artigos 578 e 579.

Sindicato forte, Classe valorizada.

Fiscalização do
exercício
profissional
Foi concedida a liminar da ação
cautelar movida pelo CRCPE, publicada
no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em 28-11-01, mediante a qual
estabelece que todas as empresas devem
atender a fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade, sem impedimento ao acesso as suas dependências, embasando a decisão na letra c do art. 10
do Decreto-Lei 9295-46, que atribui ao
CRC a competência de fiscalizar o exercício regular da profissão contábil.

REVISÃO EXTERNA
DE QUALIDADE

O CRCRS, por intermédio da Comissão de Estudos
de Auditoria Independente, em parceria com o
IBRACON  6ª Regional, estarão promovendo, no dia
20 de fevereiro próximo, às 17 horas, na sede do CRCRS
(Rua Baronesa do Gravataí, 471), um encontro direcionado às empresas de auditoria, para debater assuntos
relacionados com a Instrução CVM nº 308-99 e Resolução CFC nº 910-01, que aprovou a NBC T 14  Normas sobre Revisão Externa de Qualidade.
Inscrições e informações no CRCRS, pelo fone (51)
3228-7999, ou no IBRACON  fone (51) 3228-3140.

Orientação importante
Na divulgação de suas atividades profissionais contábeis, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios, em
qualquer de seus ramos, é obrigatória a menção da categoria
profissional de Contador ou de Técnico em Contabilidade,
bem como do número de registro no CRC, segundo dispõe o
parágrafo único do art. 20 do Decreto-Lei nº 9.295-46.
A não-observância pode acarretar a aplicação de pena de
multa prevista na legislação vigente.
CRCRS Notícias
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Anuidade
2002
Em reunião realizada no Conselho Federal de Contabilidade, a
Presidência deste CRCRS defendeu a manutenção dos valores da
anuidade vigentes nos dois últimos exercícios, sem acréscimos,
para 2002, no valor de R$ 200,00.
O prazo final de pagamento
será em 31-03-2002, podendo
ser feito de uma só vez e com
desconto de:
 20%, se pago até 31-01-2002,
o que corresponde a um pagamento de R$ 160,00
 10%, se pago até 28-02-2002,
o que corresponde a um pagamento de R$ 180,00
 5%, se pago até 31-03-2002, o
que corresponde a um pagamento de R$ 190,00
A anuidade poderá ser parcelada, a qual deverá ser
requerida ao CRCRS. A primeira
parcela deve ser recolhida no ato
do pedido. No caso de parcelamento, o CFC determinou que
não haverá desconto.
Após 31 de março de 2002,
o valor da anuidade, paga de uma
só vez ou parceladamente, terá
por acréscimos 2% de multa e 1%
de juros por mês ou fração.
Nos primeiros dias de janeiro/2002, o CRCRS remeteu a
guia para pagamento das anuidades a todos os Contabilistas e
organizações contábeis. Quem
não a recebeu poderá solicitar
uma 2ª via na sede do CRCRS,
nos Escritórios e Delegacias Regionais.
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Uruguaiana é sede de Escritório
Regional do CRCRS

Em cumprimento à política de interiorização das atividades do CRCRS,
que visa, acima de tudo, a proporcionar meios de facilitar o contato dos profissionais da Contabilidade residentes no interior do Estado com o Conselho,
foi aprovada, em reunião Plenária realizada em 06-12-01, a criação de mais
um Escritório Regional, na cidade de Uruguaiana. É o 15º Escritório Regional
do CRCRS.
O Escritório Regional está instalado na Av. Duque de Caxias, 1739  sala
704  Centro  fone (55) 414-2831.
Atualmente, os Escritórios Regionais funcionam em Cachoeira do Sul,
Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo,
Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, São Leopoldo, e em Porto
Alegre, na zona norte.

Koliver recebe prêmio
em Punta Del Este

O Contador gaúcho Olivio Koliver, Presidente do CRCRS no período
de 1994 a 1997, recebeu, em Punta del Este, Uruguai, durante a XXIV
Conferência Interamericana de Contabilidade, realizada em novembro de
2001, o prêmio Roberto Casas Alatriste, a mais alta distinção por trabalho
técnico-contábil concedida pela Associação Interamericana de Contabilidade (AIC). Koliver é o único brasileiro a receber a distinção até o presente e o único Contador a recebê-la três vezes (Rio de Janeiro, em 1983;
Lima, em 1997; e Punta del Este, em 2001). O trabalho premiado, intitulado
A Formação e o Exercício Profissional dos Contadores e a Multidisciplinaridade
foi publicado na Revista do CRCRS nº 107.
Também por ocasião do evento, o Contador Olivio Koliver foi eleito
para presidir a Comissão de Investigação Contábil da AIC
Igualmente, foi anunciado o novo Comitê Executivo da Associação
Interamericana de Contabilidade, que era presidida pelo Contador gaúcho Antonio Carlos Nasi, agora sob o comando do colombiano Jaime A. Hernández V.
A próxima Conferência Interamericana acontece no Panamá, de 07 a
11 de setembro de 2003. Informações: www.webpanama.net/panama2003
 panama2003@webpanama.net.

Participação do CRCRS

Consoante tem ocorrido nas Conferências Interamericanas, o evento tem-se alicerçado, fundamentalmente, em apresentação de trabalhos. Após sua apresentação, são formados Grupos por áreas específicas, que devem exarar suas conclusões. Por indicação do Conselho
Federal de Contabilidade, quatro Conselheiros do CRCRS participaram do trabalho de definição das conclusões: Enory Luiz Spinelli, Rogério Costa Rokembach, Nicolau Schwez e Jaime Gründler Sobrinho.

GERAL

CFC edita novas Normas

O Conselho Federal de Contabilidade editou as seguintes Resoluções sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade:
 Resolução CFC nº 920, de 19-12-01, que aprova,
da NBC T 10  Dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas, o item : NBC T 10.8 
Entidades Cooperativas;
 Resolução CFC nº 921, de 13-12-01, que aprova,
da NBC T 10  Dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas, o item : NBC T 10.2 
Arrendamento Mercantil;
 Resolução CFC nº 922, de 13-12-01, que aprova,
da NBC T 10  Dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas, o item : NBC T 10.16
 Entidades que recebem Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações.
O CFC também editou a Resolução nº 923, que altera a NBC T 14  Normas sobre a Revisão Externa de
Qualidade pelos Pares.
Estas Resoluções podem ser conferidas na página do
CRCRS: www.crcrs.org.br.

Comissão de Estudos de
Organização de Serviços
Contábeis

As Comissões de Estudos foram criadas pela administração do CRCRS com o especial propósito de assessorar o Conselho Diretor e o Plenário, analisar matérias
pertinentes a sua área de atuação, emitindo sugestões.
No exercício de 2001, a Comissão de Estudos de
Organização de Serviços Contábeis reuniu-se mensalmente e, dentre outros, desenvolveu os seguintes estudos e encaminhou as seguintes sugestões: utilização do
contrato de prestação de serviços contábeis; avaliação
de diversos sistemas para apuração de custos em empresas de serviços contábeis; vistoria e avaliação prévia
para instalação e autorização de funcionamento de escritório de contabilidade; estudos visando a aprimorar a
fiscalização no combate ao leigo, aviltamento de honorários e concorrência desleal; contato permanente com
instituições bancárias e públicas, com o intuito de encaminhar os problemas enfrentados pelos escritórios
contábeis, buscando soluções; defendida a inclusão das
empresas contábeis no Simples; etc.
Estão em funcionamento, também, as seguintes Comissões de Estudos: Auditoria Independente, Auditoria
Interna, Contabilidade Pública, Contabilidade Gerencial,
Perícia Contábil, Educação e Mediação e Arbitragem.

Certificado de Gestão
Responsável

No ano passado, o Conselho Federal de Contabilidade, no esforço para estimular o cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal, lançou o prêmio Certificado de Gestão Fiscal Responsável, a ser concedido aos
Prefeitos que melhor aplicarem a Lei Complementar nº
101-00.
Mais de novecentas Prefeituras aderiram ao programa e encaminharam seus relatórios contábeis, os quais
estão recebendo o acompanhamento do CFC. Os Prefeitos gaúchos foram os mais interessados, com 28% de
adesão.
Segundo dados prévios do CFC, das dez cidades com
menos de 50 mil habitantes que melhor se enquadraram na LRF, cinco são gaúchas: Vista Gaúcha (1º), Centenário (2º), Imigrante (4º) Cotiporã (9º) e Marcelino
Ramos (10º).
O Certificado de Gestão Responsável tem como
parâmetros principais os gastos com pessoal, que devem ficar abaixo de 60% da Receita Corrente Líquida; e
a relação entre a Dívida Consolidada e a Receita Líquida
Real, que tem de respeitar índices estabelecidos pela
Resolução 78-98 do Senado Federal.
O Certificado vai ser entregue no final do primeiro
semestre de 2002 e, além de premiar os Prefeitos que
estão cumprindo a LRF, o CFC também vai conceder
menções honrosas aos municípios que apresentarem os
melhores índices de adequação à Lei e àqueles que conseguirem aumentar a arrecadação sem criar novos impostos.

Fiscalização da Decore

No final de dezembro do ano passado, o Ministério Público, em ação conjunta com a Polícia Civil,
realizaram operação, em cumprimento a mandado
de busca e apreensão de documentos contábeis,
para que estes servissem de prova em inquérito de
investigação sobre possíveis irregularidades cometidas por profissionais da Contabilidade na emissão
de Declarações Comprobatórias de Percepção de
Rendimentos (DECORE).
A operação consistiu numa abordagem aos veículos que agenciavam as vendas de DECOREs no
Centro de Porto Alegre e também ao escritório que
as fornecia.
O CRCRS está fornecendo ao Ministéio Público todas as informações, bem como o detalhamento da responsabilidade do profissional na emissão
de DECOREs.
CRCRS Notícias
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Simulão Contábil

No dia 13 de novembro, o CRCRS, por intermédio da Comissão de
Estudos de Educação, promoveu a 5ª edição do Simulão Contábil. Participaram desta edição 28 instituições de ensino superior do Estado do RS,
que aplicaram as provas junto a 647 alunos do último semestre de Ciências Contábeis.
A média geral de acertos foi de 47,07%. O resultado, por disciplina,
mostrou o seguinte percentual de acertos: Contabilidade Geral  40,69%;
Contabilidade de Custos  33,95%; Análise das Demonstrações Contábeis
 44,51%; Auditoria  57,24%; Perícia  62,32%; Contabilidade Pública 
29,94%; Contabilidade Gerencial  55,57%; e Ética Profissional  52,36%.
O Simulão Contábil tem por objetivo contribuir para que a instituição
de ensino avalie o seu Curso de Ciências Contábeis, visando a estabelecer um diagnóstico, bem como para a melhoria da qualidade da formação
do contador. Tem a finalidade, também, de: contribuir para a melhoria da
qualidade na formação do Contador, como cidadão e profissional; integrar o processo de avaliação continuada na formação pessoal e profissional do Contador propiciada pelas instituições; e avaliar o formando, diagnosticando a necessidade de aperfeiçoamento para submeter-se ao exame de suficiência.

Provão

Em 09-06-2002, está previsto o Provão a ser realizado pelo Ministério da Educação, do qual deverão participar os formandos de Ciências
Contábeis.
A inclusão do curso de Ciências Contábeis, neste ano, é de fundamental importância para a categoria, pois vai ajudar a reorientar, repensar
e rever conceitos sobre o curso, que deverá formar um profissional de
visão e focado às necessidades do mercado.

Secretaria da
Fazenda amplia
serviços pela Internet

O CRCRS recebeu a seguinte
mensagem para divulgação:
A Secretaria da Fazenda está
ampliando os seus serviços de autoatendimento pela Internet. O contribuinte já pode fazer consultas de andamento de processos administrativos, dispensa de pagamento na ocorrência do fato gerador, denúncias de
sonegação e os escritórios de contabilidade têm condições de acesso ao
cadastro de contribuintes com os
nomes dos respectivos responsáveis
pela Contabilidade. O site da Secretaria: www.sefaz.rs.gov.br  disponível aos contribuintes desde 1999,
tem possibilitado maior velocidade no
atendimento das demandas, desafogando o fluxo de procedimentos nas
repartições fazendárias de todo o
Estado. Em 1999, a média mensal de
transações no auto-atendimento
Sefaz foi de 14.019, indo para 74.127
em 2000, e subindo para 134.855 em
2001.

Exame de Suficiência continua obrigatório

A aprovação em Exame de Suficiência continua um dos requisitos para a obtenção de inscrição profissional
de Contador ou de Técnico em Contabilidade no CRCRS.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por intermédio do seu Presidente, Desembargador Teori Albino
Zavascki suspendeu os efeitos da sentença de 1º grau da Vara da Justiça Federal que, em razão de ação civil
pública, do Ministério Público Federal, havia decidido pela não-obrigatoriedade do Exame.
Dessa forma, foram acolhidos nesta fase a posição e os argumentos apresentados pelo CRCRS.

Exame de Suficiência  2002

Já estão abertas as inscrições para o quinto Exame de Suficiência, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade, cuja aprovação é um dos requisitos para a obtenção de registro profissional em CRC.
O Edital CFC nº 01, de 04-01-2002, que estabelece as normas para a realização do quinto e sexto Exame de
Suficiência, pode ser consultado na página do CRCRS: www.crcrs.org.br.

Prazo para inscrição e data das provas:

5º Exame: as inscrições, que podem ser feitas na sede do CRCRS ou nas Delegacias e Escritórios Regionais,
vão até 05 de março, sendo que as provas serão aplicadas no dia 14 de abril de 2002;
6º Exame: as inscrições iniciam em 15 de abril e encerram em 16 de agosto de 2002, e as provas serão
aplicadas no dia 10 de setembro de 2002.

Maiores
informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3228-7999.
CRCRS Notícias
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GERAL

NOVA DIRETORIA É EMPOSSADA

Conselho Diretor, da esquerda para a direita: Técn. Cont. Renato Kerkhoff, Contador Cláudio Machado, Técn. Cont. Luciano Biehl, Contador Zulmir Breda,
Contador Enory Spinelli, Contador Rogério Rokembach, Contador Nicolau Schwez e Contador Roberto Ayub.

No dia 02 de janeiro, ocorreu a primeira reunião Plenária do ano, na qual foram empossados os Conselheiros eleitos no dia 08 de novembro, bem como a eleição
do Conselho Diretor e das Câmaras. Na ocasião, o Contador Enory Luiz Spinelli foi eleito como Presidente para
o biênio 2002/2003.
O Conselho Diretor ficou assim constituído: VicePresidente de Administração e Finanças, Contador Rogério Costa Rokembach; Vice-Presidente de Fiscalização,
Contador Nicolau Schwez; Vice-Presidente de Registro,
Técn. Cont. Luciano Kellermann Livi Biehl; Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contador Claudio Morais Machado; Vice-Presidente de Controle Interno, Contador Zulmir Ivânio Breda; Vice-Presidente
de Relações com o Interior, Técn. Cont. Renato João
Kerkhoff; Vice-Presidente de Tecnologia e de Comunicação Social, Contador Roberto Augusto Ayub.
Durante a solenidade de posse, o Presidente Spinelli,
em seu discurso disse que assumimos a responsabilidade de conduzir os destinos desta entidade, com missão
específica de defender e preservar as prerrogativas profissionais, com missão de conquistar novos espaços, de
estimular, de motivar e de desenvolver, por meio da educação continuada, as habilidades dos profissionais da contabilidade, pois o mercado exige constante atualização e
reciclagem de conhecimento em todas as áreas de atuação, o que tencionamos promover em encontros, seminários regionais, grupos de estudos, na convenção estadual, enfim, todos os eventos serão importantes para
propiciar aos profissionais um momento de rever conceitos e sedimentar as convicções na busca contínua da
qualificação, com garra e com luta, que caracteriza a Classe

Contábil do Rio Grande do Sul.
Assim, a nova composição do Plenário do CRCRS
passou a contar com os seguintes Contadores efetivos:
Enory Luiz Spinelli, Nicolau Schwez, Zulmir Ivânio Breda,
Lucia Regina Faleiro Carvalho, Lourdes Scartezzini, Luiz
Eurico da Silva Boeira, Paulo Walter Schnorr, José Claudio Buzatta, Sinval Tavares, Flavio Jair Zanchin e Adilo
Rehbein. Os Técnicos em Contabilidade efetivos são:
Luciano Kellermann Livi Biehl, Renato João Kerkhoff,
Magda Gattini, Ivone Paz Araújo e Paulo Roberto Salvador.
Como suplentes, foram empossados os Contadores
Antonio Carlos Macedo, Rogerio Rosi Sola, Vera Lucia
Mancilha Menezes, Jader Branco Cavalheiro, José Silvio
Born, Luiz Carlos Bohn, Lino Bernardo Dutra e Rosane
Rosalia Kuhn; e os Técnicos em Contabilidade Rosa Maria Reginato, Valquiria Bittencourt Lobo e Mauro Lázaro
Fernandes.
Com mandato complementar de 2 anos (até 31-1203), como efetivo, também foi empossado o Contador
Claudio Morais Machado.
Compõem também o Plenário do CRCRS, do terço
remanescente, os Contadores efetivos Wlanir Oly da
Costa Porto, Roberto Augusto Ayub, Ronaldo Melo da
Silveira, Rogério Costa Rokembach; os Técnicos em
Contabilidade efetivos Ari Rieger, Jaime Gründler Sobrinho e João Jorge dos Santos; e, como Conselheiros suplentes os Contadores Rudi Dilon Tessmann, Rosana
Lavies Spellmeier, Pedro Gabril Kenne da Silva, Tania
Moura da Silva e Adalberto Escalona Gonçalves Garcia; e
os Técnicos em Contabilidade Zilio Sartori, Hilário
Rodolfo Klein e Edegar Luiz Alves.
CRCRS Notícias
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Centro de Cultura
No dia 1º de novembro do ano
passado, foi inaugurado o Centro de
Cultura Contador Dr. Olivio Koliver,
onde funcionam a Biblioteca Albino
Mathias Steinstrasser, dotada de acervo especializado na área contábil; a
Sala do Contabilista Manoel Faustino
Carvalho de Abreu, criada para dar
suporte logístico especialmente aos
profissionais residentes no interior
do Estado, mediante a disponibilização de equipamentos de informática
e internet para uso e consulta; e o Programa de Educação a Distância, como
uma alternativa a mais de capacitação
profissional mediante a assistência a
aulas transmitidas em 3 canais fechados de TV.
O Centro de Cultura está localizado na Rua Barão do Gravataí, 301,
em Porto Alegre-RS.
Colega: o Centro de Cultura foi
criado para teu uso e benefício. Venha conhecê-lo!

Contrato de Serviços
O CRCRS editou a publicação
As Organizações Contábeis e o
Contrato de Prestação de Serviços, para distribuição gratuita aos
profissionais registrados no CRCRS.
A publicação tem o objetivo de
divulgar e esclarecer a importância
do contrato de prestação de serviços, o qual, além de ser obrigatório,
de acordo com a legislação vigente,
é instrumento de grande valia para
ambas as partes envolvidas: o profissional da Contabilidade e os seus
clientes.
A publicação poderá ser obtida
na sede do CRCRS ou solicitada
pelo fone/fax (51) 3228-7999 ou
pelo e-mail livros@crcrs.org.br.
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Koliver e sua esposa, Irma,
descerrando a placa de inauguração
do Centro de Cultura.

Incentivos
Fiscais
A SOS Casas de Acolhida é
uma entidade não-governamental que atende crianças de 0 a 6
anos, vítimas de maus tratos físicos e psicológicos, abuso sexual e negligência grave. A esperança de um futuro melhor
para as crianças necessita de cooperação.
A contribuição a essa entidade pode ser deduzida do
Imposto de Renda (pessoas
jurídicas, até 1%; e pessoas
físicas, até 6%). Informações
pelo fone (51) 3335-1333 
www.acolhida.org.br.

GERAL

Prêmio Responsabilidade Social
No dia 28 de novembro de 2001, foi efetuada a entrega, na Assembléia Legislativa do Estado do RS, do Prêmio Responsabilidade Social  RS, às empresas e instituições que se destacaram por seu desempenho na área
social.
Esta premiação teve origem no projeto de lei de autoria do Dep. Cézar Busatto, posteriormente transformada na Lei nº 11.440, de 18-01-00, mediante a qual
cria uma distinção às empresas que apresentarem seu
balanço social.
Vale lembrar que, quando ainda na fase de projeto
de lei, o CRCRS encaminhou sugestões, as quais foram
incorporadas ao texto final da lei.
O CRCRS integrou a Comissão Julgadora do prêmio, por intermédio do Vice-Presidente de Controle interno, Contador Zulmir Ivânio Breda.
A solenidade de entrega da premiação foi presidida
pelo Deputado Sérgio Zambiasi, Presidente da Assembléia Legislativa do RS, e consistiu de um certificado entregue às 85 empresas que apresentaram seu balanço
social, e que atenderam os critérios mínimos de seleção;
de um troféu para as empresas destacadas em cada categoria  micro e pequena, média e grande empresa , e
de um diploma para os Contabilistas responsáveis pelos
balanços sociais certificados.
Receberam o Troféu Responsabilidade Social  Destaque RS a empresa Ipiranga, na categoria grande empresa;

Contador Enory Spinelli, Presidente do CRCRS, Dep. Sérgio Zambiasi, Presidente da Assembléia Legislativa, Contador Zulmir Breda e Contador Paulo
Schmidt, representante do meio acadêmico na Comissão Julgadora.

a Klabin Riocell, na categoria médio porte; e a Muri Linhas de Montagem, na categoria pequeno porte.
Para o Presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz
Spinelli, que também esteve presente na solenidade, as
iniciativas de cunho social devem ser evidenciadas e incentivadas, pois demonstram um amadurecimento da cidadania e a assunção do papel de agentes transformadores. Para o Presidente Spinelli, também é motivo de
contentamento para a Classe Contábil gaúcha o certificado recebido pelo Sindicato dos Contabilistas de Porto
Alegre.

Prerrogativas profissionais sob vigilância
No dia 14-01-02, o Presidente Enory Spinelli e o Vice-Presidente de Controle Interno Zulmir Breda, estiveram reunidos com o Procurador-Geral de Justiça, Dr.
Cláudio Barros Silva, para tratar do concurso que está
sendo realizado pelo Ministério Público Estadual para o
cargo de Assessor  Área do Direito. Ocorre que o Edital
nº 211-2001, que regulamenta o referido concurso
elencou como atribuições do referido cargo atividades
privativas dos profissionais da Contabilidade, e o concurso destina-se exclusivamente para Bacharéis em Ciências Jurídicas e Sociais.
Na ocasião, o Procurador-Geral esclareceu que o
cargo de Assessor, criado pela Lei Estadual nº 10.695, de
09-01-96, possui um rol de atribuições que envolvem
as áreas do Direito, Contabilidade, Economia e Adminis-

tração, sendo que, conforme as necessidades do Ministério Público, os recrutamentos são efetuados para cada
uma dessas áreas específicas, respeitando a formação
técnica respectiva. No caso do Edital nº 211-2001, a
necessidade é de suprir o quadro com profissionais da
área do Direito. Daí a exigência, como pré-requisito, da
formação em Ciências Jurídicas e Sociais. Já no Concurso C-06, realizado em 2001, a necessidade era de prover o quadro com profissionais da área da Contabilidade
e o edital respectivo exigia como pré-requisito a formação em Ciências Contábeis. Este concurso teve o resultado final publicado no DOE, de 28-12-2001, e o edital
possuía o mesmo rol de atribuições do Edital 211-2001,
ou seja todas as atribuições do cargo previstas na Lei
10.695-96.
CRCRS Notícias
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Publicações
Foram editadas pelo CRCRS as seguintes publicações, para distribuição gratuita aos seus registrados em situação regular:
 ICMS  Manual de Rotinas  Plantão Fiscal;
 Simples  Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
 Demonstrações Contábeis  Estruturação e Normas; e
 Rotinas Aplicadas ao Departamento de Pessoal das Empresas.
Em breve, também estarão
disponíveis as seguintes publicações:
 Aspectos Fiscais e Tributários para Encerramento do Ano-Calendário de 2001, de autoria do Contador João Roberto
D. Pinto; e
 Inventários nos Entes Públicos e Temas Conexos, de autoria
do Contador José Olavo do Nascimento.

Parceria de Sucesso: CONTABILISTAS & CAIXA
CAIXA apóia o fortalecimento das empresas
Operações de Crédito: Giro e Investimento
Capital de Giro
Desconto de Cheques e Duplicatas
PROGER
FINAME e BNDES
Antecipação de Recebíveis
Informações nas Agências da CAIXA

Colega: pague a Contribuição
ao seu Sindicato.
Sindicato forte = Classe Contábil valorizada.
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