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O governador Germano Rigotto confirmou sua presença para a palestra de abertura
da IX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que se realizará no dia 13-08,
às 19h, em Gramado.

O convite foi feito por ocasião da visita ao Palácio Piratini do presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), Enory Luiz Spinelli, do vice-presidente de
Administração e Finanças do CRCRS, Rogério Rokembach e do vice-presidente de
Fiscalização do CRCRS, Nicolau Schwez. Os representantes do Conselho aproveitaram
a oportunidade para reafirmar a intenção da classe contábil em participar como agente
nos processos de desenvolvimento de um projeto para a Metade Sul, bem como no
sentido de apoiar a desburocratização e agilização dos serviços prestados pela Junta
Comercial.

Rigotto confirma participação

Fato inédito entre as edições já realizadas da Convenção: pela primeira vez, dois meses antes de sua realização, as

inscrições foram encerradas e não serão aceitas no local. Isso, sem dúvida, já é um indicativo de  sucesso antecipado!

IX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul

INSCRIÇÕES ENCERRADAS
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EDITORIAL

Estamos nos aproximando da
realização do maior evento da Classe
Contábil gaúcha – a IX Convenção de
Contabilidade – promovida de dois em
dois anos, e que, a cada edição, se
fortalece, conquista mais espaço e
sedimenta a necessidade pela cultura
contábil e profissional.

A estratégia lançada há dezessete
anos, quando da primeira Convenção,
foi o primeiro passo para a construção
do paradigma de valorização pro-
fissional. Certamente, a partir de então,
a semente frutificou, avanços acon-
teceram, e, ainda hoje, necessitamos de
maior eficiência para alcançarmos o
diferencial qualitativo.

Nesta Convenção, estou convicto de
que não será diferente. O lema
proposto – Novos Conhecimentos. Novos
Espaços – talvez possa ser visto ou
entendido com certa subjetividade,
mas, sem dúvida, nos chama para a
realidade, qual seja, de sermos
profissionais efetivamente presentes
nos processos decisórios. Este fórum
será propício, também, para a discussão
das nossas relações profissionais, como
um sistema organizado, frente ao
mercado de serviços.

CONVENÇÃO, POR QUÊ?

Contador Enory Luiz Spinelli,

Presidente do CRCRS.

Estão em apreciação diversas
reformas bastantes significativas, na
busca das melhores alternativas, de
cunho político, econômico e social, para
a regularidade administrativa do País e
para o benefício da população. É hora
de deixarmos como página virada as
mazelas dos escândalos da corrupção, e
encontrarmos a melhor alternativa para
o povo, com o objetivo de se fixar como
uma nação de credibilidade e de
transparência.

As ações políticas que se tem
observado, voltadas a desenvolver e
fortalecer uma cultura contábil
nacional, muitas vezes têm sido
prejudicadas pela intervenção da atual
sistemática tributária, que, teimo-
samente, persiste num modelo cansado,
meramente aprimorado pela tecno-
logia e que está especialmente voltada
para a estatística dos picos da
arrecadação.

Diante deste cenário, o desafio deve
ser fator de motivação, de avanços, de
ocupação de espaços , de vencer
obstáculos e de reconhecer que o longo
caminho exigirá trabalho, requererá
especialização, habilidade, talento,
formação acadêmica, educação con-
tinuada, pesquisa, ou seja, todos
ingredientes fundamentais à cons-
trução de uma postura profissional do
conhecimento, que será o diferencial.
Não podemos ser uma profissão
grande com horizontes pequenos;
devemos ser uma grande profissão, que
acredita no nosso trabalho como único
caminho para a necessária trans-
parência, em qualquer processo de
gestão, desde a familiar até a corporativa.
Nossa profissão será o que decidirmos
fazer dela, observando que devemos
ocupar os espaços, com conhecimento.
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No último dia 8 de maio, 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.

O acordo prevê: 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 à
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.

Para Spinelli, o papel do profissional da
área contábil é fundamental nesse período
de adaptação à nova legislação, pois os

CRCRS, Jucergs e Sedai
assinam acordo de cooperação

Appel, Ponte e Spinelli assinam o acordo.

profissionais da Contabilidade são agentes
responsáveis pelos procedimentos de
abertura e ajustes das empresas. “ Existe hoje
um universo de profissionais e organizações
contábeis que estão recebendo esclare-
cimentos e informações sobre as mudanças
na legislação, por meio do programa de
Educação Continuada do CRCRS, e que têm
a tarefa de repassarem esses conhecimentos.
"O Conselho, enquanto órgão fiscalizador,
cumprirá com o dever de examinar, orientar
e fiscalizar a atuação dos profissionais,
informando à Junta os casos em que forem
verificadas irregularidades. Essa parceria é
fundamental e oportuna, pois a sociedade
precisa de transparência e devemos colaborar

na qualificação dos serviços prestados. Está
sendo avaliada a possibilidade de interligar
a Secretaria da Fazenda e a Junta Comercial
ao Banco de Dados do CRCRS, a fim de
disponibilizar o cadastro de profissionais
habilitados”, argumenta o presidente do
CRCRS.

O secretário do Desenvolvimento e dos
Assuntos Internacionais, Luis Roberto Ponte,
parabenizou a iniciativa de firmar a parceria,
acrescentando que todos terão muito
trabalho pela frente com a vigência do novo
Código Civil.

As empresas têm um ano para se
adaptarem às modificações estabelecidas na
legislação.
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No dia 28 de maio, foi realizada eleição para os cargos do Fórum
Permanente dos Conselhos Regionais Profissionais do Estado do
Rio Grande do Sul, para mandato de um ano. Em reunião, que
contou com a presença de 16 Conselhos Regionais, foram eleitos o
Contador Enory Luiz Spinelli, presidente do CRCRS, para a
presidência; Jeane Marques Cozelato, presidente do Conselho de
Educação Física, para a vice-presidência; e Ben Hur Godolphim,
presidente do Conselho Regional de Odontologia, como secretário.

Na ocasião, Enory Spinelli reforçou o intuito do Fórum 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
tanto na esfera federal como estadual.

Fórum Permanente dos

Conselhos Regionais

Profissionais elege diretoria

Godolphim, Jeane e Spinelli.

“O Fórum Permanente dos Conselhos Regionais Profissionais
tem por objetivo a troca de experiências e, também, proteger o
mercado de trabalho de cada uma das áreas representadas,
agregando esforços para o atendimento dos interesses de cada
profissão”, acrescentou o presidente.

Para receber as comunicações de seu interesse, cadastre hoje mes-
mo seu endereço eletrônico no CRCRS, seja por meio do e-mail
crcrs@crcrs.org.br ou pelo site www.crcrs.org.br, informando seu nome
completo e nº de registro no Conselho. E não esqueça de mantê-lo
sempre atualizado.

Cadastre seu endereço eletrônico

O CRCRS recebeu a seguinte mensagem do INSS: “Visando
a oferecer um serviço em tempo real e com maior agilidade e
qualidade ao cidadão/contribuinte, informamos que foi
disponibilizado na página da Previdência Social (http://
www.previdenciasocial.gov.br – CND), o aplicativo “Baixa
de Empresa”, que permitirá a solicitação e a emissão, pela
internet, da Certidão Negativa de Débito para a finalidade
de registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo
à baixa de firma individual, à cisão total ou extinção de
entidade ou de sociedade comercial ou civil.”

Previdência Social

Pague a Contribuição ao seu Sindicato.

Sindicato forte = Classe Contábil

valorizada.

Colega
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Suspensão do exercício profissional
Foram suspensos do exercício da profissão contábil:
- Edital CRCRS nº 11-03, DOE de 17-04-03:
• Contadora MARIA DE LOURDES SOARES DE SOARES –
CRCRS 38.608, de Porto Alegre - RS, pelo prazo de 06 (seis)
meses, de 24-03-03 a 24-09-03;
• Técnico em Contabilidade MARINO FERNANDO STURM
– CRCRS 38.710, de Santa Cruz do Sul - RS, pelo prazo de 18
(dezoito) meses. Tendo em vista que não houve o depósito
da carteira de identidade profissional, o prazo de suspensão
passou a INDETERMINADO.
- Edital CRCRS nº 13-03, DOE de 22-05-03:
• Técnico em Contabilidade JORGE VIEIRA ZIBETTI – CRCRS
46.496, de Porto Alegre - RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de
28-4-03 a 28-10-03;
• Técnica em Contabilidade SONIA DA ROSA – CRCRS
64.951, de Porto Alegre - RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Tendo em vista que não houve o depósito da carteira de

O Conselho Federal de Contabilidade aprovou as seguintes
Resoluções, que estão disponíveis na página do CRCRS
(http://www.crcrs.org.br):
• 957-03, que aprova a NBC T 11 – IT – 08 – Continuidade
Normal das Atividades da Entidade;
• 958-03, que aprova a NBC T 10.21 – IT – 01 –
Regulamentação do item 10.21.1.4;
• 959-03, que aprova a NBC T 10.21 – IT – 02 –
Regulamentação do item 10.21.4 – Demonstração de Sobras
e Perdas;
• 961-03, que aprova a NBC P 1 – IT – 02 – Regulamentação
dos itens 1.2 – Independência, 1.6 – Sigilo, e 1.12 –

Novas Normas Brasileiras de Contabilidade

identidade profissional, o prazo de suspensão passou a
INDETERMINADO.
- Edital CRCRS nº 16-03, DOE de 09-06-03:
• Técnico em Contabilidade DARCI BORGES - CRCRS 33.036,
de Cachoeirinha - RS, pelo prazo de 06 (seis) meses. Tendo
em vista que o profissional encontra-se suspenso até 13-6-03,
o período de suspensão será contado de 14-6-03 a 14-12-03;
• Contadora HELENA RODRIGUEZ PEREIRA OLIVEIRA –
CRCRS 42.797, de Santana do Livramento - RS, pelo prazo de
06 (seis) meses, de 12-5-03 a 12-11-03;
• Contador NILO DIONIZIO PEREIRA RODRIGUES – CRCRS
38.384, de Santana do Livramento - RS, pelo prazo de 06
(seis) meses, de 12-5-03 a 12-11-03.
As suspensões acima listadas tiveram sua decisão proferida
em última instância pelo Conselho Federal de Contabilidade,
cabendo ao CRCRS a sua execução.

Manutenção dos Líderes de Equipe de Auditoria;
• 962-03, que aprova a NBC T 11 – IT – 09 – Estimativas
Contábeis;
• 963-03, que aprova a NBC T 10.5 – Entidades Imobiliárias;
• 964-03, que aprova a NBC T 14 – Norma sobre a Revisão
Externa de Qualidade pelos Pares;
• 965-03, que aprova alteração da NBC P 1 – Normas
Profissionais de Auditor Independente e dá outras
providências; e
•  966-03, que altera a Resolução CFC nº 926-01, de 19-12-01,
que altera itens da NBC T 19 – Entidades Sem Finalidade de
Lucros.

INFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISCALCALCALCALCAL
ATUALIZAÇÃO PARA O SEU DIA-A-DIA PROFISSIONAL

Encaminhamentos na Junta Comercial - Informe-se  e ganhe tempo

   -FASCÍCULOS SEMANAIS
         Material para arquivar em 2 pastas.............

   -CONSULTORIA - Para tirar suas dúvidas   por
         FONE, FAX, CARTA, E-MAIL ou PESSOALMENTE

-CALENDÁRIO MENSAL DE OBRIGAÇÕES - CONTENDO

ORIENTAÇÕESORIENTAÇÕESORIENTAÇÕESORIENTAÇÕESORIENTAÇÕES
EEEEE

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
-----TRIBUTTRIBUTTRIBUTTRIBUTTRIBUTÁRIASÁRIASÁRIASÁRIASÁRIAS
-----TRABTRABTRABTRABTRABALHISALHISALHISALHISALHIS TTTTTASASASASAS
-PREVIDENCIÁRIAS-PREVIDENCIÁRIAS-PREVIDENCIÁRIAS-PREVIDENCIÁRIAS-PREVIDENCIÁRIAS
-C-C-C-C-CONTONTONTONTONTÁBEISÁBEISÁBEISÁBEISÁBEIS
-JUNT-JUNT-JUNT-JUNT-JUNTA CA CA CA CA COMEROMEROMEROMEROMERCIALCIALCIALCIALCIAL

PPPPPASTASTASTASTASTA 1   -A 1   -A 1   -A 1   -A 1   - ICMSICMSICMSICMSICMS,,,,, IPI - IMP IPI - IMP IPI - IMP IPI - IMP IPI - IMP./EXP./EXP./EXP./EXP./EXP.,.,.,.,., I.REND I.REND I.REND I.REND I.RENDA,A,A,A,A,
CSLL, PIS, COFINS, SIMPLESCSLL, PIS, COFINS, SIMPLESCSLL, PIS, COFINS, SIMPLESCSLL, PIS, COFINS, SIMPLESCSLL, PIS, COFINS, SIMPLES

PPPPPASTASTASTASTASTA 2   -A 2   -A 2   -A 2   -A 2   - INSS, FGTS, DIVERSOS,INSS, FGTS, DIVERSOS,INSS, FGTS, DIVERSOS,INSS, FGTS, DIVERSOS,INSS, FGTS, DIVERSOS,
TABELAS E QUESTÕES PRÁTICASTABELAS E QUESTÕES PRÁTICASTABELAS E QUESTÕES PRÁTICASTABELAS E QUESTÕES PRÁTICASTABELAS E QUESTÕES PRÁTICAS

e

- vencimento de cada tributo
- datas para cumprir as obrigações
   acessórias (DCTF, GIS, GIA, CAGED...)
- informações diversas (tabelas de INSS e
   IRF, UPF/RS, INPC, IPCA,...)

ASSINATURA
À VISTA

R$ 500,00
A PRAZO

2 x R$ 255,00
3 x R$ 172,00
4 x R$ 130,00
5 x R$ 106,00
6 x  R$ 90,00
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 PARA ASSINAR, LIGUE JÁ: (51) 3224-8699 - FAX (51) 3225-3473
E-MAIL: editoraif@bol.com.br

AV.BORGES DE MEDEIROS Nº 612/36 - CEP 90020-022 - PORTO ALEGRE/RS
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No dia 14 de maio, o Conselho
Federal de Contabilidade promoveu a
entrega do Prêmio Gestão Fiscal
Responsável – 2ª edição. O prêmio foi
criado pelo CFC com o intuito de
estimular as administrações municipais
a se adaptarem aos parâmetros da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101-2000).

Neste ano, 1.403 prefeituras se
inscreveram no Programa, sendo que,
destas, 39 foram premiadas.

O Rio Grande do Sul foi o Estado
que teve mais municípios agraciados: 15
prefeituras foram contempladas:
Restinga Seca , Três Passos , Três
Forquilhas, Terra de Areia, Cotiporã,
Brochier, Picada Café, Tio Hugo, Vera
Cruz, Humaitá, Fagundes Varela, Nova
Candelária, Mampituba, Roca Sales e São
Borja.
Tipos de premiação

Os municípios que aderiram ao
programa foram separados em dois
grupos: com população inferior e
superior a 50 mil habitantes.

As premiações conferidas foram as
seguintes:
• Certificado de

Gestão Fiscal Responsável

Para a avaliação desta premiação,
foram utilizados como parâmetros o
cumprimento das despesas com pessoal
e de endividamento, o esforço para
eliminação do déficit financeiro, a
realização de audiências públicas e a
atuação do controle interno.

Para esta modalidade, foram
conferidos 21 Certificados – 15 para
municípios com até 50 mil habitantes e
6 para aqueles com mais de 50 mil. As
cidades gaúchas do primeiro grupo
foram: Restinga Seca, Três Passos, Três
Forquilhas, Terra de Areia, Cotiporã,
Brochier, Picada Café e Tio Hugo. Com
mais de 50 mil habitantes, a cidade
contemplada foi São Borja.

Prêmio Gestão Fiscal Responsável: RS novamente é destaque

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lançou, durante a entrega
do prêmio Gestão Fiscal Responsável, dia 14 de maio, em Brasília, a
Campanha de Combate à Corrupção, que conta com o apoio do Programa
Fome Zero. A campanha recebeu respaldo do Governo Federal, que, na
ocasião, representado pelo assessor especial da Presidência da República,
Oded Grajew, sugeriu que os profissionais da Contabilidade liderassem
grupos encarregados de elidir a corrupção nas prefeituras do país. Para
tanto, os profissionais encontrariam subsídios e estratégias no livro “O
combate à corrupção nas prefeituras do Brasil”, do Contador Antoninho
Marmo Trevisan.

As ações da campanha vão ser baseadas no livro, por este ter se
fundamentado em experiências vividas pelo autor na sua cidade natal,
Ribeirão Bonito, cidade do interior de São Paulo, quando, no ano de 1999,
decidiu investigar as suspeitas de corrupção na administração pública.

Para operacionalizar o programa, o CFC envolverá os 27 Conselhos e as
700 Delegacias Regionais no sentido de organizarem comitês municipais.

• Certificado de

Gestor Consciente

Nesta modalidade, foram levadas em
conta as melhores aplicações de recursos
em saúde e educação. Receberam esta
premiação as cidades de Vera Cruz e
Humaitá.
• Menção Honrosa –

Rumo à LRF

Esta premiação representou o
esforço contínuo da administração
municipal para se adaptar à LRF. Foram
premiados os municípios que com-
provaram comportamento evolutivo
na adaptação à LRF, considerando os
índices de despesa com pessoal e
endividamento. As cidades de Fagundes
Varela, Terra de Areia e Humaitá
receberam esta premiação.
• Menção Honrosa –

Campeão de Arrecadação

Foram premiados os municípios
que comprovaram comportamento
evolutivo na arrecadação, mediante a

adoção de medidas de gestão interna.
Foram contempladas as cidades
gaúchas de Nova Candelária, Mam-
pituba, Tio Hugo e Roca Sales.

Outras premiações

• Certificado de Destaque

Aos profissionais da Contabilidade
responsáveis pela elaboração dos
relatórios e demonstrações contábeis
das prefeituras premiadas foi conferido
o Certificado de Destaque.

• CRCRS recebe premiação

O CRCRS foi agraciado com
premiação “Certificado CRC
Colaborador”, que conseguiu a maior
quantidade de prefeituras participantes
em relação à quantidade existente no
Estado. O prêmio foi entregue ao
Presidente do CRCRS, Enory Luiz
Spinelli.

CFC lança Programa de Combate à Corrupção



EVENTOS

A importância do profissional da
Contabilidade atuando como perito
contábil em processos da Justiça
Estadual e Federal, assim como o
desenvolvimento, comportamento e
abrangência da área de atuação desse
profissional em processos civis e
criminais foram temas abordados no
Encontro de Perícia Contábil do Vale
dos Sinos e Paranhana, que se realizou
no dia 16 de maio, na Feevale.

O presidente do CRCRS, Enory
Spinelli, na abertura do evento,
enalteceu o trabalho da Comissão de
Estudos de Perícia do CRCRS, presidida
pelo contador Ubirajara Lino Cardoso,
pela iniciativa de organizar um encontro
envolvendo contadores, advogados,
estudantes e juízes. Apontou com
relevância a aspiração, cada vez maior,
da sociedade brasileira de usufruir da
responsabilidade ética e transparência
em todos os segmentos, e afirmou que
a contabilidade é um instrumento legal
de demonstrar e levar até a sociedade
essa transparência. Spinelli salientou,
também, a atenção que deve ser
dispensada ao setor social em nosso País.
“A reforma tributária precisa se
concretizar logo, para colocar o social
acima do tributário. É fundamental que

Encontro de Perícia Contábil do Vale dos Sinos e Paranhana

Confira na página do Conselho
(http://www.crcrs.org.br/agenda.htm) a
programação de palestras de Conse-
lheiros e membros das Comissões de
Estudos do CRCRS, na Capital e no interior
do Estado.

As Delegacias e Escritórios Regionais
do CRCRS estão autorizados a fornecer
etiquetas de Declaração de Habilitação
Profissional (DHP) aos profissionais
registrados. A medida foi implantada
como um facilitador, no momento em
que visa a evitar o deslocamento dos

Delegacias e Escritórios Regionais
fornecem DHP

profissionais do interior até a Capital
para solicitar o serviço.

Na sede do Conselho Regional de
Contabilidade são liberadas, preferen-
cialmente, as DHPs para os profissionais
da Contabilidade que atuam em Porto
Alegre.

a economia esteja voltada para o social”,
acrescentou.

Em relação à atuação de profissionais
contábeis na perícia, a Juíza Federal da
Vara Criminal de Novo Hamburgo, Dra.
Mônica Aparecida Canato Borges,
lembrou que a perícia tem sido mais
solicitada nos casos de crimes fiscais.
Desses , 49% são processos que
envolvem apropriação indébita
previdenciária.  “A perícia contábil atua,
nesses casos, como matéria de defesa,
ajudando a elucidar fatos. O objetivo
da prova é interferir sobre a convicção
do juiz. Há uma dificuldade, por parte
dos magistrados, em compreender,
muitas vezes, balanços, balancetes e
seus respectivos significados dentro de
um determinado caso, por isso é
imperioso que se recorra a um
profissional. Outra situação em que há
carência do trabalho de um perito
contábil é em processos que envolvem
o Sistema Financeiro da Habitação,
porque existe uma multiplicidade de
formas, planos e cálculos”, explicou.

O Juiz do Trabalho de Novo
Hamburgo, Dr. Maurício Schimit
Bastos, relacionou algumas condutas
consideradas imprescindíveis para que
o perito participe de processos

jurídicos, como: mencionar a fonte da
informação, abster-se de emitir
opiniões, não praticar atos coercitivos,
seguir rigorosamente o prazo esti-
pulado pelo juiz e, no caso de ocorrer
qualquer atraso, o magistrado deve ser
informado imediatamente, assim como
na hipótese de não obter os
documentos solicitados: o perito tem
de encaminhar o pedido ao juiz, por
escrito, que este tomará os pro-
cedimentos cabíveis.

A Dra. Jacqueline Mielke da Silva,
professora de Processo Civil  na Unisi-
nos, mencionou o assistente técnico
como peça-chave na fase inicial do
processo. “É ele, o assistente técnico,
quem vai orientar, direcionar, elaborar
quesitos e abastecer o advogado com
informações suficientes para o
desenvolvimento do processo”,
argumentou.

A Norma Brasileira de Contabilidade
P 2, aprovada pela Resolução 857-99,
define perito contábil como “o con-
tador regularmente registrado em CRC,
que exerce a atividade pericial de forma
pessoal, devendo ser profundo conhe-
cedor, por suas qualidades e experiência,
na matéria periciada”.

Agenda CRCRS
www.crcrs.org.br/agenda.htm
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De 13 a 15 de agosto, no Centro de
Eventos da ExpoGramado, o Conse-
lho Regional de Contabilidade do RS
(CRCRS) estará realizando a IX
Convenção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, o IV Fórum Nacional
de Professores de Contabilidade e o
Encontro Estadual de Estudantes de
Ciências Contábeis.

Este ano com o lema “Novos
Conhecimentos, Novos Espaços”, a
Convenção vai abordar assuntos
relacionados com o novo Código
Civil, tecnologia da informação,
governança corporativa, harmoni-
zação das Normas de Contabilidade,
planejamento tributário, responsa-
bilidade social do profissional da
Contabilidade, segurança das infor-
mações, reforma tributária, conta-
bilidade pública, perícia e auditoria
contábil, contabilidade gerencial,
mercado financeiro, mediação e
arbitragem.

Já o IV Fórum Nacional de Profes-
sores de Contabilidade disponi-
bilizará, entre outros temas, espaço
para debate da problemática da
avaliação no processo ensino/
aprendizagem na contabilidade.

No Encontro Estadual de Estudan-
tes de Ciências Contábeis será enfo-
cado a formação humanística e
profissional e o inter-relacionamento
da atividade acadêmica e profissional.

CRCRS promove 
Contabilidade do Rio Gr

PROGRAMAÇÃO SERÁ INTENSA
A partir das 12h, do dia 13-08, a

secretaria do evento estará efetuando
o credenciamento dos participantes.
Às 19h, acontece a solenidade de
abertura da Convenção, ocasião que
contará com a presença do governa-
dor do Estado, Germano Rigotto.

As palestras iniciam-se no dia 14-
08, às 8h30min. À noite, às 21h, será

O tema “Problemática da avaliação no Processo Ensino/
Aprendizagem na Contabilidade” será abordado, em painel, no dia
14-08, pelo professor universitário e contador Cipriano Luckesi e pelo
professor universitário e vice-presidente de Fiscalização do CRCRS,
Nicolau Schwez.

IV Fórum Nacional de
Professores de Contabilidade

Inscrições encerradas

Fato inédito entre as edições já realizadas da

Convenção: pela primeira vez, dois meses antes de sua

realização, as inscrições foram encerradas e

não serão aceitas no local.

realizado um jantar de confraterni-
zação, por adesão, no Hotel Laje de
Pedra, em Canela, com animação do
conjunto Fama Festa Show. Os
convites deverão ser reservados com
antecedência pelo telefone: (51)
3228-7999.

No dia 15, os trabalhos começam
às 9h, e às 18h se dará a solenidade de
encerramento.

CONVENÇÃO
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PINHEIRO MACHADO, LUCCHESE E IOTTI

ENSINAM A “VIVER EM EQUILÍBRIO”
O médico cardiologista, Fernando Antônio Lucchese,

o cartunista Iotti Radicci e o jornalista José Antônio
Pinheiro Machado reúnem-se na IX Convenção de
Contabilidade, dia 14, às 8h30min, para falar sobre “ Viver
em equilíbrio e com bom humor”.

REFORMA TRIBUTÁRIA EM DISCUSSÃO NO EVENTO
No dia 15 de agosto o deputado federal João Augusto

Nardes e a coordenadora do Grupo de Trabalho do
Conselho Federal de Contabilidade sobre a Reforma
Tributária, Técn. Cont. Marta Arakaki e integrante da
Comissão Especial de Estudos do Sistema Tributário
Nacional (REFTRIBU), do Governo Federal, apresentam

Alexandre Garcia, jornalista da Rede Globo, vai expor no painel “Brasil,
um país em reforma” que, segundo ele, foi escolhido a fim de evidenciar
a evolução dos brasileiros nesses anos sem hiperinflação, as mudanças
culturais, as conseqüências do fim da inflação, a descrença da população,
as reformas, o perfil do consumidor e do eleitor.

Alexandre Garcia
fala sobre

o fim da inflação

Alexandre Garcia

painel sobre a reforma tributária. Na ocasião será
abordada também a proposta do CFC sobre o tema, o
qual consta em publicação específica editada pela
entidade.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Foram recebidos, para a IX Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul e o IV Fórum
Nacional de Professores de Contabilidade, setenta e cinco
trabalhos.

Na Convenção, serão apresentados quinze trabalhos,
e no Fórum, cinco trabalhos. Aos participantes do evento,
será distribuído um CD com todos os trabalhos
aprovados , incluindo os vinte e cinco trabalhos
classificados pela Comissão Técnica.

IX Convenção de
rande do Sul em agosto
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CONVENÇÃO

Dia 14 de agosto
• “Viver em equilíbrio e com bom humor” – palestra
com médico cardiologista Fernando Luchese, com
o cartunista Iotti e o jornalista Pinheiro Machado
• “A tecnologia da informação: reflexo para o
profissional da contabilidade”, com o vice-
governador do Estado, Antônio Hohlfeldt
• “O Controle Social na Administração Pública” –
painel com o coordenador geral de contabilidade
da Secretaria do Tesouro Nacional, Isaltino Alves da
Cruz e o presidente do Tribunal de Contas do Estado,
Victor Faccioni
• “Novos Desafios à Contabilidade Gerencial”, com o
contador Jorge Marcelo Wolgemuth, auditor
independente
• “A Tecnologia da Informação na Prática do
Empresário da Contabilidade”, com Diretor de
Tecnologia e Negócios da FENACON, Nivaldo Cleto
• “Harmonização das Normas Contábeis” – painel
com o contador Dr. Olivio Koliver e a contadora Ana
Maria Elorrieta
• “Responsabilidade Social: Novo Espaço para a
Contabilidade”, com os contadores Mário Rebollo,
Luiz Henrique da Silva e o Técn. Cont. Marco Aurélio
Bernardi
• “Auditoria Interna: Riscos e Oportunidades” com a
Diretora da Companhia Siderúrgica Nacional,
Piedade Mota da Fonseca
Dia 15-08
• “Nasce uma empresa – sob a luz do Novo Código
Civil” painel com o presidente da JUCERGS José João
Appel Mattos e o vice-presidente da JUCERGS e de
Relações com o Interior do CRCRS, Renato Kerkhoff
• “Planejamento Tributário” – palestra com o
tributarista J. Miguel
• “O Novo Modelo de Desenvolvimento da
Contabilidade Pública” – painel com Paulo César
Flores, José Paulo Leal, José Silvio Born, contadores e
membros da Comissão de Estudos de Contabilidade

Já estão confirmadas as seguintes
 palestras e painéis:

Pública do CRCRS
• “O Contador no Mundo dos Impostos”, com o
contador Raul Alves Cortepasse
• “Relações Éticas, Legais e Profissionais entre os
Peritos”, com Carlos Valmórbida, Ubirajara Lino
Cardoso e Oscar Winterle, contadores e membros
da Comissão de Estudos de Perícia Contábil do
CRCRS
• ”Expectativas e dificuldades na compreensão das
Demonstrações Contábeis e a repercussão do
trabalho do Auditor Interno no processo de tomada
de decisões”, com os Contadores Marco Antônio
Martins e Antônio Carlos de Castro Palácios e o
empresário André Burger
• “Governança Corporativa”, com o presidente do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,
Paulo Villares
• “Segurança da Informação e sua Integração com a
Gestão de Riscos”, com Fernando Nery, presidente
do Conselho da Módulo Consultoria e Informática
do Rio de Janeiro
• “O Profissional da Contabilidade como
Empreendedor”, com o presidente da Federação das
Associações de Jovens Empresários do Rio Grande
do Sul, Rogério Bohn
• “Racionalizando Custos Usando Software Livre”,
com Marcelo Pacheco, sócio-diretor da NETCOM
Soluções em Informática
• “O Novo Código Civil – Direito de Empresa” com
o Procurador de Justiça do RS e Procurador da
JUCERGS, Dr. Luiz Inácio Vigil Neto
• “Reforma Tributária” – painel com o deputado
federal João Augusto Nardes, a Técn. Cont. Marta
Arakaki e de representante da Comissão Especial
de Estudos de Sistema Tributário Nacional, do
governo federal.
• “Brasil: um país em reforma” com o jornalista
Alexandre Garcia.
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GERAL

Por ser de interesse dos profissionais da Contabilidade,
transcrevemos, a seguir, matéria publicada no jornal Valor
Econômico:

“O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 276, que
estipula a isenção da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) para as sociedades civis de prestação
de serviços profissionais, independente do regime tributário que
utilizem. O entendimento do STJ foi firmado a partir de duas
discussões que envolvem a Lei Complementar nº 70/91. O artigo
6º da lei estabelece a isenção da COFINS das sociedades civis de
prestação de serviços profissionais. Segundo o tributarista Henry
Lummertz, apesar da legislação fixar o benefício, a Receita Federal
entendia que o direito era válido somente para as sociedades
que apurassem o Imposto de Renda pela sistemática do lucro

Isenção da COFINS

Estão em apreciação no Congresso
Nacional o texto do Projeto de Lei 205-95 e
o Substitutivo adotado pela Comissão
Especial ao Projeto de Lei nº 4.376-B-1993,
que regula a recuperação judicial, extra-
judicial e a falência de devedores pessoas
físicas e jurídicas que exerçam atividades
econômicas – a chamada Lei de Falências.

O Conselho Federal de Contabilidade e
o Conselho Regional de Contabilidade do
Rio Grande do Sul encaminharam à Comis-
são sugestões visando à adequação, ao
aperfeiçoamento e ajustes do texto em
exame.

Lei de Falências

real (quando a base do recolhimento é o lucro obtido pela
sociedade). Esse fato motivou os contribuintes a pleitear na
Justiça a isenção contemplada pela LC. Lummertz lembra que
outro questionamento veio do artigo 56 da Lei nº 9.430-96, que
revogou a isenção da COFINS prevista pela LC. "O que se discutiu
foi se uma lei ordinária poderia revogar uma lei complementar",
afirma. Conforme a assessoria das comissões permanentes dos
ministros do STJ, a súmula abrange as duas situações. O advogado
Plínio Marafon afirma que um dos benefícios da edição da súmula
é que a Procuradoria deixará de recorrer das decisões que tratam
do tema. Além disso, o advogado diz que a súmula é um incentivo
aos contribuintes que não pediram a isenção da COFINS na época
e querem requerê-la agora. Marafon acredita que a questão
esbarra em uma discussão polêmica sobre o prazo de prescrição
da contribuição. O advogado afirma que há julgados que fixam
esse período em cinco anos e outros em dez anos. 'Para mim, o
prazo correto é o de dez anos, já que esse é o prazo da Receita
para fazer as cobranças', diz".

O presidente do CRCRS, Enory Spinelli,
o vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional do CRCRS, Cláudio Morais
Machado, o diretor executivo do CRCRS,
Luiz Mateus Grimm, e os contadores Derly
Garcia Xavier e Cleomar Antônio Pereira
Lima, membros do Grupo de Estudos de
Falências, receberam, no CRCRS, em 23 de
junho, a visita do deputado federal
Osvaldo Biolchi, relator da nova Lei de
Falências. Na oportunidade foram
apresentadas propostas de alterações e
adequações de termos e expressões
utilizadas em artigos do substitutivo da
referida lei. Da direita para a esquerda: Grimm, Biolchi, Spinelli,

Lima, Machado e Xavier no encontro.

Dentre as propostas, constam:
• o uso da expressão escrituração

contábil em vez de escrituração mercantil
ou comercial, as quais podem gerar interpre-
tações equivocadas: aquela expressão já está
adequada à Lei 6.404 (Lei das S/A) e estas
ainda são oriundas do antigo Código
Comercial;

• a substituição da expressão “fichas” por
“livros de escrituração contábil”, por não
existir mais este tipo de registro de assen-
tamentos contábeis;

• a obrigatoriedade da inclusão da
assinatura de profissional da Contabilidade

no quadro geral de credores, já que este
documento é por ele elaborado, devendo
haver a devida assunção de responsabilida-
de;

• a apuração de  ativo e passivo se dará
somente por meio da elaboração de balanço
patrimonial, em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade;

• a utilização da expressão “demons-
trações contábeis”, nomenclatura já alinhada
às constantes da Lei 6.404 e pela CVM;

• a necessidade de as peças contábeis
serem elaboradas de acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
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Desde que o governo anterior vetou 26 artigos da Medida
Provisória nº 66 – denominada de Minirreforma Tributária –, o
Executivo e segmentos da economia vêm travando acirradas
discussões sobre o assunto. Diante disso, o Congresso Nacional,
a fim de imprimir maior agilidade ao processo, decidiu incluir
alguns dos itens vetados na Medida Provisória 107. Um dos itens
mais polêmicos era a inclusão de empresas prestadoras de
serviço, como, por exemplo, os escritórios de serviços contábeis,
no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples).

Depois de ter sido votada e aprovada na Câmara dos
Deputados a MP 107 seguiu para o Senado Federal, onde sofreu
alterações, o que justificou o retorno ao plenário da Câmara
para nova votação em 6 de maio. Na ocasião, mediante um acordo
entre a base governista e a oposição, os escritórios de serviços
contábeis e as empresas de corretagem de seguros foram
incluídos no Simples. O texto seguiu para a sanção presidencial,
em 30 de maio, e os referidos segmentos foram, novamente,
excluídos, com o veto do presidente da República.

As razões do veto presidencial foram exarados nos seguintes
termos: “ Os referidos incisos estendem a possibilidade de opção
pelo Simples às pessoas jurídicas que se dedicam às atividades
de corretagem de seguros e escritórios de serviços contábeis,
sem levar em consideração a decorrente perda de arrecadação,
tanto em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, como às contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Além da
perda da arrecadação, a extensão do Simples às atividades de
exercício de profissões regulamentadas permitiria que pessoas
jurídicas fossem constituídas apenas sob a ótica formal, com o
fim específico do tratamento fiscal privilegiado, sem nenhum
proveito econômico ou social, inclusive de geração ou
formalização de empregos, um dos pilares do Simples. Ademais,
constituiria grave precedente, impondo que outras profissões
regulamentadas também fossem admitidas, o que ampliaria,
ainda mais, o nível de perda de arrecadação. Registre-se que as
alterações no Simples devem ser precedidas de ampla análise,
em especial em relação ao seu custo-benefício. Assim, constata-
se que os incisos vetados conflitam com as normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal e comprometem o equilíbrio fiscal.”

Veto presidencial
exclui escritórios

 contábeis do Simples

GERAL

Auditoria: Exame de
Certificação

O Conselho Monetário Nacional, em 29 de maio de
2003, aprovou a Resolução 3.081 do Banco Central do
Brasil que disciplina, mediante Regulamento, a prestação
de serviços de auditoria independente para as
instituições financeiras, demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e para as
câmaras e prestadoras de serviços de compensação e
de liquidação. Para as administradoras de consórcio e
respectivos grupos, a norma disciplinadora é a Circular
3.192.

O Regulamento condiciona a contratação ou
manutenção de auditor independente, por parte das
instituições citadas , à aprovação em exame de
certificação elaborado pelo Conselho Federal de
Contabilidade em conjunto com o IBRACON. O exame
será obrigatório para os responsáveis técnicos, diretores,
supervisores ou qualquer outro integrante, com função
de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de
auditoria e tem validade por um prazo não superior a
cinco anos, a partir da data da última habilitação. Ficou
estabelecido, ainda, que o auditor que durante um ano
ou mais permanecer afastado dessas atividades ,
necessitará submeter-se ao exame de certificação para
retornar às suas atividades. Esse procedimento não pode
ultrapassar a dois anos, contados a partir do retorno às
atividades.

O prazo estabelecido para serem cumpridas as
formalidades é de dois anos, a contar da data da
publicação (30-05-2003). A Resolução 3.081, do BACEN,
pode ser consultada na página do CRCRS:
www.crcrs.org.br.

CRCRS em busca do

 aperfeiçoamento profissional

O Conselho Regional de Contabilidade do RS, visando ao
constante aperfeiçoamento e atualização dos profissionais da área
contábil, está consultando as faculdades de Ciências Contábeis do
Estado sobre a possibilidade de constituição de turmas específicas
do Curso de Ciências Contábeis, com condições diferenciadas a
serem oferecidas a Técnicos em Contabilidade registrados no CRCRS.

A intenção é oferecer aos profissionais de nível médio – os
Técnicos em Contabilidade – oportunidade de avanço técnico e
intelectual, ultrapassando mais uma etapa de sua formação escolar,
mediante a realização do curso superior de Ciências Contábeis.
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Encerra em dia 31 de julho o prazo para
as empresas e entidades de grande, médio
e pequeno porte se inscreverem na 4ª
edição do Prêmio Responsabilidade Social,
promovido pela Assembléia Legislativa. O
objetivo da premiação é estimular e
incentivar as empresas e entidades a
apresentarem o balanço social, bem como
destacar aquelas que direcionaram ações,
no ano de 2002, para o âmbito social.

O evento pretende condecorar as
empresas e entidades que apresentarem o
balanço social e que atingirem a pontuação
mínima estabelecida pela Comissão em
relação aos indicadores quantitativos com
o Certificado de Responsabilidade Social.
As que atingirem a melhor pontuação no
conjunto quantitativo e qualitativo de sua
categoria receberão o troféu Responsa-
bilidade Social – Destaque RS. O profissional
da Contabilidade responsável pela elabo-
ração do balanço social destacado pela
Comissão também receberá uma distinção.

A comissão julgadora deverá concluir
as análises dos balanços até outubro e a
distinção será conferida no final do segundo
semestre.

Este ano, a Assembléia Legislativa
disponibilizou no site www.al.rs.gov.br o
formulário para a inscrição do balanço social
das empresas que vão participar da 4ª
edição do Prêmio Responsabilidade Social.
Informações: 0800.541.2333 – (51) 3210-2992
– gae@al.rs.gov.br – ouvidoria@al.rs.gov.br.

Prêmio
Responsabilidade
Social

Em função das transformações e
alterações sobre o modelo tributário
brasileiro, abrangendo suas implicações e
repercussões no campo social, econômico
e das ciências contábeis , foi que a
Federação Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis e pelas Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas (FENACON) propôs, em 1996, a
formação do Núcleo Parlamentar de
Estudos Contábeis e Tributários (NPECT),
que já conta com a adesão de mais de 100
parlamentares. No último 10 de junho, em
Brasília, o presidente do Conselho Regional
de Contabilidade do RS (CRCRS), Enory
Spinelli, e o Diretor Executivo do CRCRS,
Luiz Mateus Grimm, estiveram presentes
na posse da nova diretoria da NPECT, que
permanecerá à frente do núcleo por
quatro anos, sendo o início e o término da
gestão coincidente com a respectiva
legislatura. Para presidente foi eleito o
deputado federal Gerson Gabrielli, o dep.
federal Carlos Mota como 1º vice-presi-
dente e o dep. federal Luiz Carlos Hauly ,
2º vice-presidente.

O Núcleo Parlamentar de Estudos
Contábeis e Tributários, que também tem
o apoio do Conselho Federal de
Contabilidade, tem como objetivos

Empossada nova diretoria do
Núcleo Parlamentar de

Estudos Contábeis e Tributários
intensificar a integração do Parlamento
com a sociedade, especificamente com as
entidades do setor contábil; analisar e
concluir estudos e propostas para a
evolução do sistema tributário nacional,
visando sempre a Justiça Fiscal; defender
o contribuinte brasileiro baseando-se
unicamente nos princípios constitucionais.

A operacionalidade da entidade se dará
por meio de apreciação e análise de
projetos legislativos ou medidas do Poder
Executivo, que versem  sobre matéria
contábil ou tributária; de apresentação de
subsídios ao Poder Legislativo e ao Poder
Executivo, como fundamento para ações
nas áreas contábil e tributária; de
realização de audiências públicas ,
seminários, eventos, fóruns de debates,
mesas redondas, painéis; organização de
grupos de trabalho para o estudo de
questões específicas nas áreas propostas;
participação em eventos promovidos pela
Sociedade Civil ou pelo Poder Público;
edição de informativo com freqüência
mensal, noticiando as atividades do
“Núcleo” e abordando temas do segmento;
edição de publicações; assim como, a
edição de publicações diversas sempre
com enfoque em temas contábeis ou
tributários.

GERAL
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O Conselho Federal de Contabilidade criou diversas
Comissões e Grupos de Trabalhos , em que são
desenvolvidos estudos de interesse da profissão contábil.
Foram convidados a participar dessas comissões e grupos
de trabalho os seguintes profissionais gaúchos:

• Contador Antonio Carlos Nasi: participa da
Comissão de Assuntos Internacionais e a de
Assessoramento ao Planejamento do Desenvolvimento
Profissional; do Grupo de Trabalho Reports on the
Observance of Standards and Codes; e é representante
junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).

• Contador Artur Nardon Filho: integra a Comissão
Editorial da Revista Brasileira de Contabilidade.

• Contador Carlos Edgar de Magalhães Valmórbida:
integra o Grupo de Estudo de Perícia Contábil.

• Contador Cláudio Morais Machado: integra a
Comissão de Acompanhamento de Ensino da Área
Contábil e a Educação Profissional Continuada.

• Contador Danilo Néri: integra a Comissão de
Elaboração do Manual de Procedimentos Contábeis para
Produtores Rurais.

• Contador Enory Luiz Spinelli: integra a Comissão de
Integração Regional e coordena o Grupo de Trabalho da
Agenda Legislativa.

• Contador Eugênio Chiappin: integra a Comissão de
Integração Sindical.

• Contador João Verner Juenemann: integra o Conselho
Consultivo do CFC.

• Contador Nicolau Schwez: coordena a Comissão do
Projeto do CFC de Integração Acadêmica.

Profissionais gaúchos colaboram com o CFC
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• Contador Dr. Olivio Koliver: integra o Grupo de
Trabalho sobre Educação Continuada, a Comissão de
Assessoramento ao Planejamento do Desenvolvimento
Educacional e a de Educação Profissional Continuada, o
Conselho Consultivo do CFC, e é representante do CFC
junto à Associação Interamericana de Contabilidade
(AIC).

• Contador Rogério Costa Rokembach: integra o
Grupo de Estudo sobre a Qualificação Técnica e o de
Trabalho das NBCs.

• Contador Zilmar Bazerque Vasconcellos: integra o
Conselho Consultivo do CFC.

• Contador Zulmir Ivânio Breda: integra o Grupo de
Estudo voltado à Área Pública e a Comissão de Estudos
para a Elaboração do Manual da Estrutura Contábil e
Orçamentária.

Contadores em destaque

• O Contador Arlindo Mallmann, ex-Conselheiro do
CRCRS, recebeu, em fevereiro passado, a insígnia Cruz
Federal do Mérito, outorgada pela República Federal da
Alemanha, por suas atividades de intercâmbio cultural
do Brasil com aquele país.·

• O Contador Cláudio da Câmara e Sá, que integra a
Comissão de Estudos de Contabilidade Pública do CRCRS,
recebeu a Medalha Fernando Pessoa, outorgada pela
Universidade Fernando Pessoa, de Porto – Portugal,
sendo o primeiro técnico brasileiro e único da América
Latina a ser homenageado com tal distinção.
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Depois de aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados Federais, a reforma tributária entrou em
nova fase. A proposta passou para a comissão especial, a qual pode
ser alterada ou não, ao longo de 40 sessões, até ser encaminhada à
votação. Durante 10 sessões plenárias, a contar de 5 de junho, o
texto do Executivo pode receber emendas.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) retoma a discussão
de propostas a reforma tributária, com o intuito de contribuir e
atender as reais necessidades da sociedade, agregar valores à
cidadania e, concomitantemente, impulsionar o desenvolvimento
do país. O CFC entende que a proposta de reforma tributária
apresentada pelo Governo Federal não condiz com os anseios dos
setores econômicos e nem favorece o crescimento, principalmente,
de micro e pequenas empresas, em razão da alta carga tributária
que obriga o empresário a trabalhar com uma pequena margem de
lucro ou, não raras vezes, operando no prejuízo. Essa situação, muitas
vezes, leva a sonegação dos tributos como forma de sobrevivência
e preservação. No entanto, o que a população brasileira precisa, de
forma efetiva, é de uma legislação fiscal que lhe proporcione
melhores condições de vida, e não uma tributação confiscatória
que desestimule a criação e fortalecimento das empresas e a,
conseqüente, geração de empregos. Com o propósito de continuar
colaborando no processo de aprimoramento do Sistema Tributário
Nacional é que o CFC decidiu reeditar as propostas já apresentadas
em Audiência Pública na Comissão Especial do Congresso Nacional,
em 2001, atualizadas e adaptadas aos novos patamares de
arrecadação.

É latente hoje, no país, a necessidade de uma reforma tributária.
Todos reclamam do excessivo peso dos tributos, da complexidade
do sistema tributário e das distorções provocadas nas atividades
econômicas e profissionais. É imprescindível uma reforma
simplificada, que diminua os tributos e reduza as obrigações
acessórias.

CFC propõe ampla
discussão sobre

Reforma Tributária

De 13 a 18 de julho: XVII Encontro Nacional dos Estudantes de
Ciências Contábeis (ENECIC), em Campo Grande - MS. Informações:
(0**67) 312-3725 - www.ucdb.br/enecic - enecic@ucdb.br
De 17 a 19 de julho: 23ª Convenção dos Contabilistas do Estado de
Santa Catarina, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul. Informações:
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.  Fone: (0**48)
3027-7000 – www.crcsc.org.br
De 24 a 26 de agosto: 7º Seminário Latino Europa América CILEA.
Informações: Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Fone:
(0**85) 455-2900 – www.crc-ce.org.br
De 7 a 10 de setembro: Conferência Interamericana de
Contabilidade– Panamá. Informações: www.webpanama.net/
panama2003 e-mail: florenciarios@pa.inter.net
fax: (507)321-0509 fone: (507) 321-0510/321-0511
De 17 a 19 de setembro: 18ª Convenção dos Contabilistas do Estado
de São Paulo, no Palácio das Convenções do Anhembi.  Informações:
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Fone: (0**11)
3824-5400 – www.crcsp.org.br
De 18 a 20 setembro: 4ª Convenção de Contabilidade do Estado do
Mato Grosso. Informações: Conselho Regional de Contabilidade do
Mato Grosso . Fone: (0**65) 644-2100 – www.crcmt.org.br
De 25 a 27 de setembro: 6ª Convenção de Contabilidade de Goiás.
Informações: Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Fone:
(0**62) 281-2211 – www. crcgo.org.br
De 29 a 1 de outubro: 6ª Convenção dos Contabilistas de
Pernambuco. Informações: Conselho Regional de Contabilidade de
Pernambuco. Fone: (0**81) 3423-6011
www.crcpe.org.br
De 15 a 17 de outubro: 10ª Convenção Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisa (Conescap), em Florianóplis (SC)
Informações: Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.
Fone: (0**48) 3027-7000 – www.conescap.com.br
De 16 a 18 de outubro: 4ª Convenção de Contabilidade de Minas
Gerais. Informações: Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais. Fone: (0**31) 3261-6167 – www.crcmg.org.br
De 23 a 25 de outubro: 1ª Convenção dos Contabilistas da Paraíba.
Informações: Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. Fone:
(0**83) 222-1313 – www.crcpb.org.br
De 23 a 25 de outubro: 2ª Convenção dos Contabilistas do Estado
do Pará. Informações: Conselho Regional de Contabilidade do Pará.
Fone: (0**91) 241-7922 – www.crcpa.org.br
De 26 a 28 de novembro: 2º Congresso Sergipano de Contabilidade.
Informações: Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Fone:
(0**79) 211-6812 – www.crcse.org.br

Eventos
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CRCRS divulga aprovados no 7º Exame de Suficiência

Esse foi o maior número de candidatos inscritos no Estado
desde a sua implantação, por meio da Resolução CFC nº 853-99.

O 7º Exame de Suficiência, realizado em 30 de março, contou
com 1.489 inscrições, sendo 645 para Técnico em Contabilidade e
844 para Ciências Contábeis.

Aprovados Reprovados Ausentes Total
Contador 604 202 38 844

Técn. Cont. 427 178 40 645

Total 1031 380 78 1489

Em todo o Brasil, o número de inscritos chegou a 19.598. Desses,
11.439 prestaram exame para Ciências Contábeis e 8.159 para
Técnico em Contabilidade.

As inscrições para o 8º Exame de Suficiência estão abertas e
encerram no dia 27 de agosto próximo. Para a inscrição, os
candidatos devem comparecer na sede do CRCRS ou nos
Escritórios e Delegacias do Conselho. As provas serão aplicadas
em 28 de setembro. O Edital com as informações sobre o Exame
pode ser consultado no site www.crcrs.org.br.

Peça a sua assinatura pelo fone/fax
(51) 3228-7999 ou pelo e-mail:

revista@crcrs.org.br.
Em poucos dias você estará recebendo
a guia para o pagamento, no valor de

R$ 30,00, que dará direito ao
recebimento de quatro edições.

Exclusivamente técnica e editada há 32 anos,
a Revista do CRCRS é feita para você

manter-se sempre atualizado.

Assine a Revista do CRCRSAssine a Revista do CRCRSAssine a Revista do CRCRSAssine a Revista do CRCRSAssine a Revista do CRCRS


