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CRCRS É DESTAQUE DO ANO
No dia 25 de maio, quando transcorreu
o Dia da Indústria, o Jornal do Comércio comemorou os seus 71 anos de circulação.
Anualmente, na referida data, o Jornal do
Comércio, em parceria com a Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(Fiergs), promove homenagem, entregando
o “Prêmio Destaques JC”, especialmente
criado pelo escultor Xico Stockinger “como
forma de salientar e valorizar as empresas,
entidades e lideranças do RS, 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 deste ano, o CRCRS 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.
Para Spinelli, a distinção, além de constituir reconhecimento à classe contábil, enaltece o trabalho desenvolvido pelas administrações do
CRCRS, pelo Plenário, funcionários, pelos Delegados Regionais e entidades contábeis de nosso Estado, os quais não têm medido esforços
para elevar mais a Profissão Contábil em todas as suas áreas de atuação. "Por essa razão, a homenagem recebida pertence a toda a classe".
O evento, que reuniu mais de 600 pessoas, contou com a participação do Governador do Estado, Germano Rigotto; o Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Carlos Lessa; além de Secretários de Estado; Deputados; Vereadores; lideranças empresariais, representantes de entidades de classe
e do meio universitário.

Contador Enory Luiz Spinelli e
Procurador-Geral da Justiça,
Roberto Bandeira Pereira.

Os contemplados nesta edição.

TAMBÉM NESTA EDIÇÃO
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•
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No início do mês de maio, a imprensa noticiou o infortunado comentário do
Ministro Palocci quando participava de
evento empresarial em ComandatubaBA. Em meio a mensagens de otimismo, atribuiu parte das dificuldades das
pequenas empresas nacionais “ao alto
custo dos serviços dos contadores”...
É lamentável que o Ministro
Palocci, mesmo por descuido momentâneo, tenha feito tal afirmação.
Desconsiderou, de pronto, o alto custo
da burocracia e da carga tributária nacional como fatores que oneram a pequena empresa, como se nós, profissionais da Contabilidade, fôssemos os
que planejam, constroem, instituem as
multas. Parece até que somos os
idealizadores deste arcabouço e os responsáveis pela política fiscal, numa
estrutura que conjuga cenário enredado e emperrado, entre impostos e outras contribuições devidas pelas empresas e pela sociedade, somado a um punhado de declarações, a que estão obrigadas as pessoas jurídicas, e que, independentemente de seu tamanho,
acabam oneradas pelo sistema.
Senhor Ministro: como ficaria a arrecadação nacional, se a Classe
Contábil do País se engajasse nas manifestações que volta e meia ocorrem
e ensaiasse uma paralisação por uns
trinta dias? Permito-me sugerir uma
conversa mais próxima com a Classe
Contábil, já que a citou como responsável, visando a radiografar a realidade da burocracia nacional, do Custo
Brasil cada vez mais pesado. Além disso, o constante uso do expediente das
medidas provisórias, que deságuam em
demandas judiciais por inconstitucionalidades, e que sobrecarregam o
contribuinte com o peso dos impostos,
atualmente em torno de 40% do PIB.
Este modelo, superado no tempo, reprime e desestimula o crescimento econômico e desestrutura o social. Recen-

te relatório do Fórum Econômico Mundial, publicado na revista Exame n. 818,
comparando o desempenho de 80 países, mostrou o Brasil na 68a posição, ou
seja, no fim da linha: imagem de um país
abaixo dos emergentes.
Ministro Palocci, Vossa Excelência
está convidado para esta conversa,
mas fica desde já acordado que não
vamos aceitar interpretações equivocadas sobre o papel da Contabilidade
e o trabalho que o profissional exerce.
Jorge Caldeira, autor do livro A Nação Mercantilista, na p. 15, afirma
que a Arte Contábil... não vai além
das coisas e dos números, mas vai
até o fim e até o fundo, o que permite coerência na interpretação do
todo, ou seja, a Contabilidade informa
com transparência e credibilidade,
oportunizando ações para que se extermine um dos maiores males de nossa Pátria: a corrupção, que tanto
macula a imagem nacional.
Com certeza, a Classe Contábil
continuará a dar resposta de eficiência. Ser profissional da Contabilidade
é nobre. Somos responsáveis pelo encaminhamento de toda arrecadação
nacional, mas não temos responsabilidade nem pactuamos com a burocracia instalada, com as exageradas obrigações acessórias e com as pesadas e
absurdas multas punitivas discriminatórias (uma multa de R$ 5.000,00,
como existem várias previstas, pode
inviabilizar muitas pequenas empresas
– justamente estas, que geram mais
empregos) que assolam os contribuintes e que, em primeiro plano, evidenciam o espírito arrecadatório.
Manifestando indignação às declarações atribuídas ao Ministro Palocci,
acreditamos, pelo que foi dito em
Comandatuba, que a Classe Contábil
merece uma retratação.
Contador Enory Luiz Spinelli,
Presidente do CRCRS

CRCRS

CRCRS entrega Diploma por Serviços
Relevantes Prestados à Classe Contábil
Em sessão solene realizada, em 6 de maio, no Plenário
Contador Ivan Carlos Gatti, foram entregues os Diplomas de Serviços Relevantes Prestados à Classe Contábil,
concedido pelo Conselho Federal de Contabilidade, aos
Conselheiros do CRCRS que exerceram seus mandatos
no quadriênio 2000/2003. Os agraciados foram: Contador Cláudio Morais Machado, Contador Roberto Augusto
Ayub, Contador Rogério Costa Rokembach, Contador
Ronaldo Melo da Silveira, Contador Wlanir Oly da Costa Porto, Técnico em Contabilidade João Jorge dos Santos, Técnico em Contabilidade Jaime Gründler Sobrinho,
e o Técnico em Contabilidade Ari Rieger, cujo diploma
foi recebido pela sua esposa, Érica Rieger, e pelos filhos
Alexandre e Adriano.

Agraciados com o diploma

Homenagem a Rieger
É com pesar que o Conselho Regional de Contabilidade do RS registra o falecimento do colega Ari Rieger,
no dia 4 de abril de 2004.
Nascido em Ijuí, o Técnico em
Contabilidade Ari Rieger, dedicou
grande parte de sua vida profissional
às atividades ligadas a classe contábil.

Em 10 de outubro de 1977, assumiu
a Delegacia Regional de Três de
Maio, na qual permaneceu até setembro de 1995, quando se desligou para
tomar posse, em janeiro de 1996,
como Conselheiro Titular do
CRCRS, função que exerceu até dezembro de 2003.

Ari Rieger

DOMSIS
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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 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.

O projeto busca congregar esforços, mediante a participação voluntária no desenvolvimento de programas aprovados pelos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança), conforme a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990.
Para contribuir, basta que as pessoas físicas ou jurídicas direcionem
parte do seu imposto de renda devido para entidades de cunho social,
cujos benefícios para a sociedade são
extremamente significativos.Para a
vice-presidente de Tecnologia e de
Comunicação Social do CRCRS,
Lúcia Regina Faleiro Carvalho, repre-

Empossados novos Delegados
Na reunião Plenária realizada em
15 de abril, foram empossados os Contadores Atemir Zimmermann e Marcelo André Müller para os cargos de
Delegado Regional do CRCRS nas cidades de Santa Rosa e Venâncio Aires,
respectivamente. O Escritório Regional em Santa Rosa funciona na Trav.
Egon Kunde, 62 e a Delegacia de
Venâncio Aires na Rua Júlio de
Castilhos, 895.
Também tomou posse, no último dia
6 de maio, a nova delegada de São
Gabriel, Contadora Mariangela da Cos-

Kenkhoff empossando
Mariangela Costa Moreira

ta Moreira. A Delegacia Regional de
São Gabriel situa-se na Rua
Mascarenhas de Moraes, 336.

PROSOFT
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Projeto Pró-Infância

sentante do CRCRS no Banco de
Projetos Comunitários, a participação de profissionais da contabilidade em ações como essas demonstram a preocupação da classe em
engajar-se, por qualquer forma, em
projetos sociais, a fim de minimizar
as desigualdades sociais do país.
Mais informações de como proceder as doações estão à disposição no
site www.proinfanciafiergs.com.br

Convênio
CRCRS/AFISVEC
O CRCRS firmou um acordo
operacional com a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do RS
(AFISVEC), com o objetivo de oportunizar aos profissionais da Contabilidade registrados a inscrição com descontos especiais, nos cursos promovidos por aquela Escola.
Inscrições e informações:
(51)3224-4922 - escola@afisvec.org.br
- http://www.afisvec.org.br.

GERAL

Jornal da Contabilidade
Nas quartas-feiras, circula no Jornal do Comércio, um caderno destinado exclusivamente a área contábil
– Jornal da Contabilidade, no qual é
possivel conhecer a história da contabilidade gaúcha, seus personagens e
fatos marcantes.
Especializado em economia e negócios, o JC acompanha o mercado
econômico, enfocando a importância
do profissional contábil para uma em-

presa, propiciando sua constante atualização.
O Jornal do Comércio está concedendo um desconto especial (40% sobre a capa) aos contadores e técnicos
em contabilidade que fizerem a assinatura do JC. Além disso, disponibilizará
um mês de cortesia para novos assinantes. É só fazer contato pelo telefone
0800.051.0133 ou pelo e-mail:
circulacao@jornaldocomercio.com.br.

Fale com o Conselho
O CRCRS disponibiliza, na sua sede, o atendimento de Ouvidoria, por intermédio do contador José Flávio de Oliveira, sempre às terças-feiras, às 11h.
A ouvidoria tem por finalidade receber, processar, instruir e encaminhar à
Presidência propostas, projetos, sugestões, reclamações ou denúncias que visem
ao aperfeiçoamento dos processos de decisão, à melhoria e à qualidade dos
serviços e das atividades do CRCRS e de suas Delegacias Regionais, assim
como a correção de erros, omissão ou abusos de ordem administrativa ou funcional.
Os profissionais registrados que desejarem dispor desse serviço, devem
agendar horário pelo telefone 3228-7999, com Hildo, ou pelo e-mail
hildo@crcrs.org.br.

Exame de Suficiência
Foi realizado, no último dia 28 de
março, simultaneamente em todo o território nacional, o 9º Exame de Suficiência. O RS, nesta edição, regis-trou o
maior número de participantes: 1.615,
desses 917 bacharéis em Ciências
Contábeis e 698 formados em Técnicos em Contabilidade. Não compareceram 72 candidatos. Os percentuais de
aprovação foram os seguintes: 54,4%
para bacharéis e 56,4% para os egressos de cursos técnicos.
O Exame de Suficiência foi instituído pelo CFC mediante Resolução nº 85399 e constitui significativo instrumento
de garantia, para a sociedade, de um
nível mínimo de conhecimentos para o
competente exercício dos profissionais
da área contábil, na medida em que sua
aprovação é condição indispensável para
a obtenção de registro nos Conselhos
Regionais de Contabilidade.

A lista dos aprovados no 9º Exame
de Suficiência encontra-se à disposição
na página do CRCRS (www.crcrs.org.br). Os aprovados têm o prazo de dois anos, a contar da data da divulgação oficial dos resultados (DOU),
para requererem o registro profissional
nas categorias de Contador ou de Técnico em Contabilidade.
As inscrições para o 10º Exame já
estão abertas e encerram no dia 27 de
agosto de 2004.
Desempenho por
instituição de ensino
Na página do CRCRS também pode
ser verificada a relação de aprovação no
Exame de Suficiência realizado em março passado, que demonstra o desempenho dos candidatos, por instituição de
ensino.

Tabela Social INSS
Os profissionais da contabilidade, desde o mês de março,
têm à sua disposição para consulta, na página do CRCRS, a Tabela Social do INSS. Basta acessar
o site www.crcrs.org.br, no menu
Serviços/Tabela Social.

Agenda CRCRS
Na página do CRCRS (http://
www.crcrs.org.br/agenda.htm), encontra-se a programação completa das
palestras e da participação de Conselheiros e Delegados deste Regional
em formaturas e eventos de interesse
da Classe Contábil.

A Contabilidade
funciona?
Saiu publicada, em outubro
passado, em conhecida revista
voltada a aspectos econômico-financeiros e administrativos, entrevista intitulada “A CONTABILIDADE NÃO FUNCIONA”.
Nessa entrevista, há afirmações que depõem contra a Contabilidade, como Ciência, as
quais, por via de conseqüência,
dizem respeito diretamente, aos
profissionais que compõem a
Classe Contábil.
Em resposta, o Contador Dr.
Olivio Koliver, ex-Presidente do
CRCRS, elaborou um trabalho,
publicado na Revista do CRCRS
nº 116, de abril de 2004, contestando o teor da entrevista concedida.
Este trabalho consta na página do CRCRS, em sua íntegra.
Recomendamos sua leitura.
CRCRS Notícias
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Responsabilidade Social 2004
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 bemestar 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.
Este ano, a novidade é a inclusão de novas categorias para o
Troféu Destaque RS, bem como a necessidade de apresentação
de relatório de responsabilidade social para concorrer a esta distinção.

PREMIAÇÃO

São concedidos três tipos de reconhecimento:
• Certificado de Responsabilidade Social: será obtido por todas as empresas e entidades que apresentarem seu balanço social e que atingirem a pontuação mínima em relação aos indicadores
quantitativos;
• Troféu de Responsabilidade Social – Destaque RS: direcionado
às empresas e entidades que apresentarem, em cada categoria, o
melhor desempenho em termos de responsabilidade social;
• Diploma Mérito Social: são entregues dois diplomas, um ao
colaborador da empresa ou entidade, por elas indicado, para representar a equipe que atuou na elaboração do balanço social/
relatório de responsabilidade social, e outro para o profissional
de contabilidade responsável pelos dados apresentados.

Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ)
A Secretaria da Receita Federal publicou, no Diário
Oficial da União, de 31 de março, a Instrução Normativa
413-04, que trata dos procedimentos relacionados à entrega da Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais, que deverá ser enviada até 30 de junho por
todas as pessoas jurídicas, exceto as imunes ou isentas,
em que a data limite é 31 de maio.
O programa está disponível no site da Receita
(http://www.receita.-fazenda.gov.br).
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CATEGORIAS
Nesta edição, foram incluídas novas categorias para o Destaque RS. Além das empresas (micro e pequenas, médias, grandes e
sociedades cooperativas), o prêmio será conferido também a entidades governamentais (empresas públicas, fundações e
autarquias), instituições de ensino (públicas ou privadas) e entidade sem fins lucrativos (sindicatos, ONGs, associações, etc.)

COMISSÃO JULGADORA

O CRCRS é uma das entidades que compõem a Comissão
Julgadora, representada pelo Vice-Presidente de Controle Interno, Contador Zulmir Ivânio Breda.

INSCRIÇÃO

Para concorrer ao certificado, empresas e demais entidades
deverão entregar seu balanço social mediante preenchimento eletrônico do formulário constante no site da Assembléia
(www.al.rs.gov.br). As que desejarem concorrer ao troféu, além
do balanço social precisarão enviar o relatório de responsabilidade social também mediante preenchimento do formulário no
site citado.
As inscrições iniciaram no dia 12 de maio e encerram no dia 31
de julho. A entrega da premiação será em novembro.
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, as quais foram incorporadas ao seu texto final.
Informações: www.al.rs.gov.br – gae@al.rs.gov.br – (51)
3210-2992.

V Maratona de
Empreendedorismo da UFRGS
A Universidade Federal do rio Grande do Sul, por meio da sua
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC), promove, a V Maratona de Empreendedorismo da UFRGS.
O objetivo do projeto é estimular e fornecer ferramentas adequadas ao desenvolvimento de novos negócios, incentivando a
vocação profissional na geração de empreendimentos inovadores e fomentar bons projetos para as Incubadoras de Empresas.
A Maratona é constituída de duas etapas: Programa de Empreende-dorismo e Inovação e Concurso de Plano de Negócios. Podem participar da V Maratona de Empreendedorismo da UFRGS,
estudantes, profissionais e empresários com o ensino médio concluído. Os profissionais registrados no CRCRS terão um desconto de 10% na taxa de inscrição.
Maiores informações estão à disposição do site www.ufrgs.br/
empreendedor ou pelo telefone 3316-3393.

GERAL
Ofertas de Emprego
O CRCRS está disponibilizando no seu
site (ww.crcrs.org.br/serviços/oferta de empregos), espaço às empresas com interesse em contratar profissionais da Contabilidade. Para divulgação das ofertas de emprego, basta preencher o formulário constante da página. A divulgação será feita
graciosamente, por duas semanas.
Com a disponibilização deste serviço, o
Conselho reafirma o seu compromisso em
fomentar o aumento da empregabi-lidade
para os profissionais que atuam na área
contábil. Além disso, há no site um banco
de currículos de profissionais habilitados
que se oferecem para trabalhar. Os
registrados no CRCRS em situação regular
podem enviar seus currículos para cadastro, de forma gratuita. No caso de preenchimento das vagas ou renovação do anúncio, o CRCRS deverá ser contatado.

CONVÊNIOS

CRCRS e UNIFRA
assinam convênio
O objetivo do convênio celebrado entre o CRCRS e o Centro Universitário
Franciscano (UNIFRA), de Santa Maria, é
o de disponibilizar o acesso ao curso de
graduação em Ciências Contábeis aos técnicos em contabilidade, em situação regular no CRCRS, a partir do segundo semestre de 2004. A UNIFRA oferecerá 90 vagas, distribuídas em duas turmas, no período noturno, e o curso terá a duração de,
no mínimo, quatro anos. Informações pelo
fone (55) 3025-1202.

CRCRS e o Grupo
IOB firmam parceria
O CRCRS firmou convênio com o Grupo IOB com o principal objetivo de proporcionar aos profissionais registrados e
em situação regular no Conselho, palestras e mesas-redondas que tratem de assuntos pertinentes à classe contábil e que,
assim, contribuam para a atualização e
aperfeiçoamento dos profissionais.

Fórum Permanente dos Conselhos
Regionais Profissionais elege diretoria
No dia 17 de março, foi realizada, na sede do CRCRS, eleição para diretoria do
Fórum Permanente dos Conselhos Regionais Profissionais do Estado do Rio Grande
do Sul para mandato de um ano. Por unanimidade, o presidente do CRCRS, Contador
Enory Luiz Spinelli foi reeleito para presidência do Fórum. Também foram reeleitos
para a vice-presidência, Jeane Marques Cozelato, presidente do Conselho de Educação Física e para secretário, Ben Hur Godolphim, presidente do Conselho Regional de
Odontologia.
O Fórum, criado em 2003, tem por objetivo a troca de experiências, bem como
proteger o mercado de trabalho de cada uma áreas representadas, agregando esforços para o atendimento dos interesses das profissões.

Assiduidade de Contador Parlamentar
Conforme lista de assiduidade dos vereadores de Porto Alegre, divulgada pela imprensa, referente ao ano de 2003, o vereador e contador João Carlos Nedel foi apontado
como o único edil a ter 100% de presença às sessões da Câmara. Nesse período apresentou 1.141 ações parlamentares, representando 29,63% do total realizado.

CRCRS participa do Grupo Técnico de
Estudos Tributários
Com o objetivo de apresentar ao Governo do Estado propostas de adequações ou
alterações da legislação tributária estadual, que atinge às micro e pequenas empresas,
foi constituído um Grupo Técnico de Estudos Tributários com a participação do CRCRS,
Fiergs, Fecomércio. Federasul, FCDL e Sebrae. O CRCRS está representado no Grupo
pelo contador José Cláudio Buzatta.

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Foram suspensos do exercício da profissão contábil:
EDITAL CRCRS Nº 05-04, DOE de 08-04-04:
- Técnica em Contabilidade ELIANE MARIA SCHLABRENDORFF – CRCRS 36.101,
de Portão - RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 08-03-04 a 08-09-04.
EDITAL CRCRS Nº 06-04, DOE de 30-04-04:
- Técnico em Contabilidade JAIME ROBERTO GRACIOLI – CRCRS 63.479, de Canoas – RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, de 14-04-04 a 12-07-04.
- Técnica em Contabilidade JOSIANE VIANNA RAMOS – CRCRS 57.280, de Canoas – RS, pelo prazo de 01 (um) ano. Tendo em vista que não houve o depósito da
carteira de identidade profissional, o prazo de suspensão passou a ser
indeterminado.
EDITAL CRCRS Nº 07-04, DOE de 11-05-2004:
- Técnico em Contabilidade GILBERTO RODRIGUES NUNES - CRCRS 28.687, de
Rio Grande - RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Tendo em vista que o profissional
encontra-se suspenso até 11-11-04, referente processo nº 435-02, o período de suspensão será contado de 12-11-04 a 09-02-05.
- Técnica em Contabilidade IRIA OLIVEIRA PINTO – CRCRS 37.426, de Rio Grande - RS, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 30-4-04 a 30-4-05.
- Técnico em Contabilidade LUIZ CARLOS ICLE - CRCRS 22.961, de Passo Fundo
- RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, de 19-4-04 a 17-7-04.
- Contador NEI MATEOS BERNARDES - CRCRS 49.605, de Rolante - RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, de 02-4-04 a 30-6-04.
- Técnico em Contabilidade ROMEO SCHRAMM - CRCRS 7.270, de Santa Maria RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 20-4-04 a 20-10-04.
As suspensões acima listadas tiveram sua decisão proferida em última instância
pelo Conselho Federal de Contabilidade, cabendo ao CRCRS a sua execução.
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CONGRESSO

Maior evento da classe
contábil ocorre em outubro
O 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que ocorre de 24 a 28 de
outubro, em Santos, terá como
lema“CONTABILIDADE: INSTRUMENTO DE CIDADANIA”. São esperadas cerca de 4,5 mil profissionais
da contabilidade, que durante os quatro dias de evento, irão debater assuntos atuais e tendências futuras da contabilidade.
“O objetivo é promover o debate sobre questões que norteiam a profissão
contábil e que repercutem no serviço
prestado à comunidade. O próximo passo será implementar as ações geradas
a partir desse importante encontro, a fim
de que a Contabilidade seja um mecanismo de incentivo à cidadania e à democracia”, adverte José Martonio
Alves Coelho, presidente do CFC .
TRABALHOS
Para participar com trabalhos, os

profissionais devem observar o temário
e as regras estipuladas e enviá-los, até
o dia 15 de junho, ao CFC ou para as
sedes dos Conselhos Regionais de
Contabilidade, por meio eletrônico mediante protocolo, ou via postal sob registro.

06-04, para os profissionais da área
contábil é de R$ 300,00; estudantes e
acompanhantes, R$ 150,00. Após essa
data, os valores passam, respectivamente, para R$ 350,00 e R$ 175,00.
Inscrições na página do CFC/
www.cfc.org.br.

PREMIAÇÃO
O Conselho Federal de Contabilidade, além da publicação na Revista Brasileira de Contabilidade, concederá um prêmio para os cinco melhores trabalhos, a serem indicados pelo
Comitê Técnico, sendo R$ 5.000,00
para o primeiro colocado, R$ 4.000,00
para o segundo, R$ 3.000,00 para o terceiro, R$ 2.000,00 para o quarto e
R$1.000,00 para o quinto.

Para reserva em hotel, o contato
deverá se feito com a agência oficial
do evento – MENDESTUR –
(www.mendestur.com.br) – fone (13)
3208.9000. Para adquirir pacotes, os
contatos deverão ser feitos diretamente com a operadora CVC – Santos,
pelo fone (13) 3257.7006 e pelo e-mail:
admilsonandrade@cvc.com.br.

INSCRIÇÃO
Para o RS foram reservadas 150
vagas. O valor da inscrição, até 30-

A programação do evento, assim
como o regulamento, temário e trabalhos podem ser conferidos no site
www.cfc.org.br.

Governador recebe presidente do CFC e da Fenacon
Em visita ao Estado, no dia 3 de maio, o presidente do
CFC, José Martonio Alves Coelho e o presidente da
Fenacon, Pedro Coelho Neto, acompanhados do presidente
do CRCRS, Enory Luiz Spinelli, do Diretor Executivo do
CRCRS, Luiz Mateus Grimm e do Diretor do DAER,
Adroaldo Conzatti, foram recebidos, no Palácio Piratini,
pelo governador do Estado, Germano Rigotto, e pelo Chefe da Casa Civil, Alberto Oliveira, ocasião em que, o presidente do CFC, oficializou o convite para que Rigotto proferisse palestra no 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que ocorre de 24 a 28 de outubro, em Santos.
José Martonio Coelho, governador Germano Rigotto e
Pedro Coelho Neto
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GERAL

Auditores
Independentes
EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Em 11 de dezembro de 2003, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução nº 989,que aprova a NBC P5 –
Norma sobre o Exame de Qualificação Técnica, que passou a viger em 1º de janeiro
de 2004, cujo intuito é aferir a obtenção de
conhecimentos, competência técnico-profissional e qualidade, bem como o desenvolvimento de programa de educação continuada, após período de atividade na profissão contábil na área de Auditoria.
A vigente NBC P 5 estabelece também
que o Exame passa a ser um dos requisitos para a inscrição do Contador na atividade de Auditor Independente no Cadastro Nacional de Auditores Independentes
(CNAI) e no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com vista à atuação no
mercado de valores mobiliários.
CADASTRO NACIONAL DE AUDITORIA
No que se refere a esse tema, em consulta formulada ao CFC, foi esclarecido que
os auditores independentes terão um único cadastro, que será feito no CFC (atualmente, o cadastramento é feito pela Comissão de Valores Mobiliários). O CFC está
em processo de requerer a transferência do
cadastro dos auditores independentes da
CVM, com o objetivo de assumir o existente e implementar, para seu controle, o
Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI). Porém, durante essa fase
de transição, prevalece a regulamentação
da CVM. Vale esclarecer, que a efetivação
do registro cadastral será procedida mediante aprovação no Exame de Qualificação
Técnica para os Contadores que pretendem obter registro. O auditor que for aprovado no referido exame receberá uma certidão que lhe dará direito ao registro como
Auditor Independente no CNAI. Os auditores já cadastrados na CVM não precisam
prestar o exame.
A Resolução CFC nº 989 pode ser encontrada na página do CRCRS
(www.crcrs.org.br).

Educação Continuada Obrigatória
para Auditores Independentes
Educação Profissional Continuada
é a atividade programada, formal e reconhecida que o contador, na função
de auditor independente, com registro
em Conselho Regional de Contabilidade e com cadastro na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), bem como
os demais contadores que compõem o
seu quadro funcional técnico, deverão
cumprir com o objetivo de manter, atualizar e expandir seus conheci-mentos
para o exercício profissional.
O assunto está regulamentado por
meio da Resolução CFC nº 945-02, que
teve nova redação dada pela Resolução CFC nº 995, de 24 de março de
2004.
Esta norma regulamenta as atividades que deverão ser cumpridas com
relação às exigências da Educação Profissional Continuada e às ações que o
Conselho Federal de Contabilidade
promoverá para facilitar, controlar e fis-

calizar o seu cumprimento.
Em 2004, o auditor independente e
os demais contadores que fazem parte
do quadro funcional técnico deverão
cumprir o mínimo de 24 pontos/hora;
e, em 2005, 32 pontos/hora. As horas
exigidas são computáveis por meio da
participação desses profissionais em
cursos, seminários, convenções,
docência, entre outras atividades relacionadas à área. Cada evento tem uma
pontuação respectiva, descritos no
Anexo I da Resolução.
Os auditores independentes e seu
corpo técnico, mediante relatório anual das atividades realizadas (anexo III),
que será encaminhado até 31 de janeiro do ano subseqüente, deverá compro-var o cumprimento das exigências
estabelecidas.
A Resolução CFC 945-02 pode ser
consultada na página do CRCRS
(www.crcrs.org.br).

Classe Contábil participa do CODES
No dia 06 de abril, o Governador do
Estado, Germano Rigotto, assinou ato instalando e dando posse ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social
(CODES), instituído pela Lei nº 11.931, de
24 de junho de 2003.
O CODES tem o objetivo de servir
como um fórum permanente de debates,
proposições e deliberações sobre políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento do
Estado.
O Conselho será vinculado direta-mente ao Governador e composto por 12 Secretários de Estado, representantes de 35
entidades da sociedade civil e representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo
e do Ministério Público. A lei que cria o
CODES foi assinada no Salão Negrinho do
Pastoreio do Palácio Piratini, na presença
do Vice-Governador Antonio Hohlfeldt,
Secretários de Estado, Deputados e repre-

sentantes das entidades. O CRCRS esteve representado na solenidade por intermédio do Presidente, Contador Enory Luiz
Spinelli, da Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana
Tércia Lopes Rodrigues, e do Diretor Executivo, Luiz Mateus Grimm.
Integram o CODES como representantes da Classe Contábil, o Contador João
Verner Juenemann, ex-Presidente do
CRCRS e do CFC, como titular, e o VicePresidente de Administração e Finanças
do CRCRS, Contador Rogério Costa
Rokembach, como suplente.
Sugestões aos representantes da
Classe Contábil no CODES podem ser encaminhadas ao CRCRS, pelo e-mail
crcrs@crcrs.org.br.
Na página do CRCRS, www.crcrs.org.br,
pode ser encontrada a íntegra da Lei nº
11.931-03
CRCRS Notícias
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31-12-2003
Valores expressos em reais
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
FINANCEIRO
Disponível
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicações Financeiras
Realizável
Cheques em Cobrança
Convênios
Outros Créditos
Resultado Pendente
Depósitos Judiciais
PERMANENTE
Bens Patrimoniais
Bens Móveis
Bens Imóveis
Créditos
Dívida Ativa
Valores
Almoxarifado
Ações de Telecomunicações
TOTAL DO ATIVO

31-12-2003
1.852.527,11
1.742.346,01
15.002,97
1.727.343,04
89.628,10
16.336,49
72.717,00
574,61
20.553,00
20.553,00
5.481.474,67
4.358.570,67
2.036.540,54
2.322.030,13
714.132,49
714.132,49
408.771,51
407.526,63
1.244,88
7.334.001,78

31-12-2002
1.393.836,81
1.267.254,11
63.640,28
1.203.613,83
110.529,70
27.417,96
81.600,34
1.511,40
16.053,00
16.053,00
4.256.992,33
3.888.616,43
1.640.731,30
2.247.885,13
105.753,10
105.753,10
262.622,80
261.377,92
1.244,88
5.650.829,14

PASSIVO
FINANCEIRO
Dívida Flutuante
Restos a Pagar
Depósitos de Diversas Origens
Consignações
Credores da Entidade
Entidades Públicas Credoras
Provisões Trabalhistas
Férias
Encargos sobre Férias
PERMANENTE
Dívida Fundada
Entidades Públicas Credoras
SALDO PATRIMONIAL
Patrimônio (Ativo Real Líquido)
Resultado Patrimonial do Exercício

TOTAL DO PASSIVO

31-12-2003
612.713,44
531.534,26
129.316,14
46,09
29.103,13
90.582,24
282.486,66
81.179,18
62.594,35
18.584,83
382.800,00
382.800,00
382.800,00
6.338.488,34
4.276.318,55
2.062.169,79

31-12-2002
800.310,59
767.375,54
360.624,77
7.617,19
18.743,10
115.082,65
265.307,83
32.935,05
24.812,72
8.122,33
574.200,00
574.200,00
574.200,00
4.276.318,55
3.726.170,40
550.148,15

7.334.001,78

5.650.829,14

31-12-2003
6.982.957,91
6.368.844,67
614.113,24
4.106.287,93
181.904,13
4.500,00
481.389,69
12.704,51
303.783,24
446.779,41
2.255.057,50
227.780,77
192.388,68
1.742.346,01
15.002,97
1.727.343,04
12.831.591,85

31-12-2002
6.323.434,64
5.693.801,70
629.632,94
14.103.435,86
5.108.266,75

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS
31-12-2003
ORÇAMENTÁRIA
7.630.212,35
Receitas Correntes
7.630.212,35
Receitas de Capital
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA
3.934.125,39
Realizável
202.805,73
Resultado Pendente
Restos a Pagar
250.081,06
Depósitos de Diversas Origens
5.133,41
Consignações
314.143,27
Credores da Entidade
422.279,00
Entidades Públicas Credoras 2.272.236,33
Provisões Trabalhistas
276.024,90
Transferências Financ. Passivas 191.421,69
SALDOS DO ANO ANTERIOR
1.267.254,11
Bancos Conta Movimento
63.640,28
Bancos Aplicações Financeiras 1.203.613,83
TOTAL
12.831.591,85
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31-12-2002
6.453.987,98
6.173.987,98
280.000,00
14.287.246.80
5.816.775.53
1.578,00
348.142,07
70.196,50
290.419,98
178.600,83
2.098.464,35
391.501,23
5.091.568,31
952.889,83
109.964,14
842.925,69
21.694.124,61

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA
Despesas Correntes
Despesas de Capital
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Realizável
Resultado Pendente
Restos a Pagar
Depósitos de Diversas Origens
Consignações
Credores da Entidade
Entidades Públicas Credoras
Provisões Trabalhistas
Transferências Financeiras Ativas
SALDOS PARA O ANO SEGUINTE
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicações Financeiras
TOTAL

208.337,40
73.042,79
290.257,22
100.168,53
2.025.922,45
430.580.65
5.866.860.07
1.267.254,11
63.640,28
1.203.613,83
21.694.124,61

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS

31-12-2003

31-12-2002

VARIAÇÕES PASSIVAS

31-12-2003

31-12-2002

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuições
Receitas Patrimonial
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Créditos Autorizados
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Aquisição de Bens Móveis
Construção e Aquisição
de Bens Imóveis
Resgate de Empréstimos Tomados
Almoxarifado

7.630.212,35
7.630.212,35
6.547.396,11
508.605,64
267.014,16
307.196,44

6.453.987,98
6.173.987,98
5.504.692,51
292.866,27
225.504,59
150.924,61
280.000,00
280.000,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Cobrança da Dívida Ativa
Empréstimos Tomados
Almoxarifado

6.982.957,91
6.368.844,67
4.894.995,08
1.473.849,59
614.113,24
422.713,24

6.323.434,64
5.693.801,70
4.474.311,15
1.219.490,55
629.632,94
190.732,94
280.000,00
158.900,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Inscrição da Dívida Ativa
Incorporação de Bens Imóveis
Almoxarifado
Outros Valores
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

889.318,54
398.135,24

810.537,29
86.532,94

24.578,00
191.400,00
275.205,30

298.340,00
158.900,00
266.764,35

780.170,27
599.409,93
68.200,00
75.573,01
36987,33
9.299.701,16

167.242,63

8.200,00
159.042,63
7.431.767,90

NOTAS EXPLICATIVAS
1 – O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul tem por objetivo o registro e a fiscalização
do exercício profissional, nos termos do Decreto-Lei 9.295-46 e legislação complementar.
2 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade, aplicáveis ao Sistema CFC/CRCs, e disposições da Lei nº 4.320-64.
3 – A Proposta Orçamentária para o exercício de 2003 foi aprovada pelo CRCRS e homologada pelo CFC,
conforme DELIBERAÇÃO CFC N.º358-02, e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul
de 27-12-02.
4 – O Plano de Trabalho para 2003 foi aprovado pelo CRCRS e homologado pelo CFC, conforme
DELIBERAÇÃO CFC N.º358-02.
5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
calculados até 31-12-03.
6 – A dívida ativa é constituída pelas importâncias relativas a anuidades e multas, cujos valores foram
ajuizados e os respectivos processos estão em andamento na justiça.
7 – Os depósitos judiciais são valores consignados para andamento de processos relativos a reclamatórias
trabalhistas.
8 – Os materiais do almoxarifado estão avaliados pelo preço médio de aquisição.
9 – O Ativo Permanente está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, e se compõe de:

Examinamos os balanços patrimoniais do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, levantados em 31 de dezembro de 2002 e 2003, e as respectivas Demonstrações
Contábeis e Variações que resultaram nas mutações patrimoniais, elaborados e aprovados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de
controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pelo Conselho, bem como da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.Em nossa opinião, com base nas normas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, conforme descrito no item 02 do Relatório de Auditoria Nº 05-04, as demonstrações contábeis
acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do CRCRS em 31 de dezembro de 2002 e de 2003, o resultado de suas operações e as mutações de
seu patrimônio líquido, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Quanto à Gestão, de acordo com os trabalhos realizados, transcritos no Relatório de Auditoria Nº 05-04, o
CRCRS demonstrou eficiência ao cumprir a programação, buscou a economicidade na utilização dos recursos
e comprovou a eficácia em seus resultados. De acordo com os fatos apresentados somos de parecer pela
regularidade da gestão do exercício de 2003.
Porto Alegre – RS, 26 de março de 2004.
João Batista Calçavara
Dirceu Martins Batista Junior
Contador CRC DF Nº 06102/O-7-S-RS Contador CRC DF Nº 011845/O-3-S-RS

199.372,98
27.996,18

537.565,75
26.081,29
280.000,00
231.484,46

171.376,80

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Almoxarifado
Desincorporação de Bens Móveis
Outros Valores
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

55.200,48
33.252,80
20.959,00
988,68
7.237.531,37
2.062.169,79

6.881.619,75
550.148,15

TOTAL

9.299.701,16

7.431.767,90

20.619,36
20.619,36

Bens Móveis
Móveis e Utensílios de Escritório
248.457,79
Máquinas e Equipamentos
1.204.424,55
Instalações
83.647,63
Veículos
265.815,38
Biblioteca
234.195,19
Bens Imóveis
Imóvel Sede do CRCRS
707.523,39
Imóvel Anexo à Sede
326.325,25
Escritório Regional de Lajeado
140.000,00
Escritório Regional Porto Alegre
39.000,00
Escritório Regional Santa Maria
67.446,26
Centro de Cultura Olivio Koliver
531.526,00
Terrenos
510.209,23
10 – O valor de R$ 382.800,00, constante no Passivo Permanente, representa empréstimo do CFC ao
CRCRS, para aquisição de imóveis. No Passivo Financeiro, Entidades Públicas Credoras, está incluído
o valor de R$ 191.400,00 correspondente à parcela do mesmo empréstimo, a ser paga em 2004. Conforme
Contrato de Mútuo, o empréstimo foi contratado em 10 parcelas semestrais, com juros de 6% (por cento)
ao ano, restando 6 parcelas.

AVENIR REGIS NUNES DE SOUZA
Contador Geral
CRCRS n º 35.047

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
PARECER DE AUDITORIA Nº 05-04

191.400,00

Contador ENORY LUIZ SPINELLI
Presidente
CRCRS nº 15.549

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CFC
(Deliberação CFC nº 097-04)
HOMOLOGA DECISÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO QUE APROVOU A
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003, DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições regimentais,
DELIBERA:
Art. 1º - Homologar a decisão de 15 de abril de 2004, da Câmara de Controle Interno deste Conselho
Federal de Contabilidade, que aprovou com Parecer de Regularidade a Prestação de Contas do exercício
de 2003, consubstanciado na Deliberação CRCRS nº 004-2004 de 22 de janeiro de 2004 e no Parecer
de Auditoria Interna do CFC nº 05-04
Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.
Brasília, 16 de abril de 2004.
Contador José Martonio Alves Coelho
Presidente
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Programa de Educação Continuada – Fiscalização Preventiva

II FÓR
UM DE MEDIA
ÇÃ
O E ARBITRA
GEM DO CR
CRS
FÓRUM
MEDIAÇÃ
ÇÃO
ARBITRAGEM
CRCRS
PORTO ALEGRE - RS
Auditório do CRCRS
Rua Baronesa do Gravataí, 471
Data:16-06-2004
INFORMAÇÕES GERAIS:
• O evento destina-se aos profissionais da Contabilidade em situação regular no CRCRS aos estudantes da área contábil.
• As vagas são limitadas.
• Investimento: 1 Kg de alimento não-perecível.
• Inscrições: mediante o preenchimento da ficha de inscrição na página do CRCRS: www.crcrs.org.br
PROGRAMAÇÃO:
8h30min
9h

ABERTURA - Contador ENORY LUIZ SPINELLI, Presidente do CRCRS
PAINEL: O MERCADO DE TRABALHO
Painelistas: INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO CRCRS

10h15min

Intervalo

10h30min

PAINEL: CRIAÇÃO DO TRIBUNAL
Painelistas: JOSÉ CARLOS PENAFIEL, Técnico em Contabilidade
ROSANE ROSÁLIA KUHN, Contadora, Presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem
– seccional Estância Velha
Coordenador: Técn. Cont. Luciano Kellermann Livi Biehl, Integrante da
Comissão de Estudos de Mediação e Arbitragem do CRCRS

12h

ALMOÇO

13h30min

PALESTRA: ALTERNATIVA PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS E GARANTIA
LEGAL DA DECISÃO ARBITRAL
Palestrante: DR. JOSÉ LUIZ BOLZAN DE MORAES, Procurador do Estado do RS,
professor dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito da Unisinos
Coordenadora: Contadora Rosana Lavies Spellmeier, Integrante da Comissão de
Estudos de Mediação e Arbitragem do CRCRS

15h15min

Intervalo

15h30min

ATIVIDADE: OFICINAS DE TRABALHO

17h30min

ENCERRAMENTO

Realização:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Comissão de Estudos de Mediação e Arbitragem do CRCRS

INFORMATIVO FISCAL
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PUBLICAÇÕES

Novos livros são editados
O CRCRS editou as seguintes publicações, com distribuição gratuita aos profissionais da
Contabilidade que manifestarem interesse:
•O CRCRS e aLegislação
da Profissão Contábil
O livro contém a
legislação que
envolve o exercício da Contabilidade, bem como traz
esclarecimentos
sobre a estrutura e
funcionamento do
CRCRS.

•Princípios Fundamentais de
Contabilidade e Normas
Brasileiras de Contabilidade
A obra reúne as
regulamentações
emanadas pelo
Conselho Federal
de Contabilidade
sobre a matéria,
atualizada até
abril/2004.

• Manual de Atos de Registro do Comércio

O Manual contém as informações para registro de
Empresário e de Sociedades Limitadas, detalhando
situações desde sua constituição até sua extinção.
Contém, também, resoluções da Junta Comercial,
instruções normativas do DNRC e os artigos do novo
Código Civil que envolvem as empresas e os profissionais da Contabilidade.

As publicações podem ser retiradas na sede do CRCRS e nas Delegacias e
Escritórios Regionais. As publicações também podem ser consultadas na página
do CRCRS (www.crcrs.prg.br), inclusive para download.

•Normas Brasileiras
de Contabilidade – Auditoria
Independente – Auditoria Interna
– Perícia Contábil
O livro contém as
regulamentações
emanadas pelo
CFC sobre
auditoria independente, auditoria e
perícia contábil,
atualizado até
abril/2004.

QUER RECEBER
INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS?
Então cadastre seu endereço eletrônico no CRCRS.
O cadastro pode ser feito
pelo e-mail
crcrs@crcrs.org.br ou
pela página
www.crcrs.org.br.

ALTERDATA
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PROTOCOLO

CRCRS assina protocolo
com a Receita Estadual
Na reunião Plenária, no último dia
13 de maio, 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.
Este fórum objetiva a troca de experiências e informações, visando a
uniformizar o entendimento, buscar o
aperfeiçoamento, a simplificação e o
cumprimento da legislação tributária,

bem como das normas pertinentes à
contabilidade fiscal das empresas.
Para a consecução dos objetivos
propostos, serão adotados os seguintes procedimentos: reuniões com os
profissionais da Contabilidade, realização de cursos, seminários, palestras, para o correto cumprimento da
legislação tributária relativa ao ICMS,
estabelecer canais de comunicação
com a Receita Estadual, para o oferecimento de sugestões, por parte da
Classe Contábil do RS, para o aperfeiçoamento e simplificação da legislação tributária relativa ao ICMS.

FOLHAMATIC
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Bins e Spinelli

O ato foi assinado pelo Presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz
Spinelli e pelo Diretor do Departamento da Receita Estadual, Luiz
Antônio Bins. Estiveram presentes
também o Chefe da Divisão de Fiscalização, Mário Luis Wunderlich, e
a Chefe da Seção de Atendimento ao
Contribuinte, Regina Kalil Nocchi
Steinbruch.

GERAL
CRCRS assina convênio com
Universidade de Santa Cruz do Sul
O Conselho Regional de Contabilidade do RS firmou um convênio
com a Universidade de Santa Cruz do
Sul com vista à realização de curso de
pós-graduação Lato Sensu em Gestão Contábil. A iniciativa objetiva qualificar Contadores na área de gestão
contábil, para exercê-la, de forma autônoma ou não, em entidades, empresas e poder público.
Para o Reitor da Universidade de
Santa Cruz do Sul, Luiz Augusto Costa a Campis, a parceria firmada surtiu
um resultado surpreendente, pois, devido a grande procura para o curso de
pós-graduação, tiveram de ser formadas duas turmas.
“ As parcerias com o CRCRS sempre trouxeram resultados positivos. O
curso modular, que também teve o
apoio do Conselho, e que consistiu num
chama-mento para que os técnicos em
contabilidade viessem cursar Ciências
Contábeis foi um sucesso. Essas parcerias vêm ao encontro da necessidade da nossa comunidade”, declarou
o reitor.

O presidente do CRCRS, Enory
Spinelli, salientou a importância e a
gratificação em constatar o elevado
número de técnicos em contabilidade
que buscaram a qualificação, por meio
do curso de Ciências Contábeis da
UNISC.
“A procura crescente do curso de
Ciências Contábeis demonstra a valorização que a sociedade está atribuindo
a contabilidade. O CRCRS e o CFC
têm como um dos objetivos incentivar
a qualificação do profissional”, acrescentou Spinelli.
Estiveram presentes na ocasião o
Reitor da UNISC, Luiz Augusto Costa a Campis; o Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação, Wilson Kniphoff da
Cruz; o presidente do CRCRS, Enory
Luiz Spinelli; os coordenadores do
Curso de especialização em Gestão
Contábil da UNISC, Rene Luiz Seibert
e Elói Brandt; a coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da
UNISC, Liane Mahlmann Kipper; o
chefe de departamento do curso de
Ciências Contábeis da UNISC, José

Rocha Saldanha, o vice-presidente de
Fiscalização do CRCRS, Roberto
Augusto Ayub; a vice-presidente de
Desenvolvi-mento Profissional do
CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues;
o Diretor Executivo do CRCRS, Luiz
Mateus Grimm e o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Santa Cruz
do Sul, Deoclécio José Ribeiro.

Escritório Regional do
CRCRS em Lajeado
atende colegas de
Arroio do Meio
Em razão do pedido de exoneração do Delegado Pio Schnack, de
Arroio do Meio, o Plenário do
CRCRS homologou a manifestação
dos colegas da referida cidade, no
sentido de que sejam atendidos pelo
Escritório Regional do CRCRS em
Lajeado, situado na Rua Wenceslau
Braz, 55, fones 3709-2816 ou 37092798. As cidades jurisdicionadas a
Arroio do Meio – Pouso Novo e Capitão – também passam a ser atendidas pelo Escritório Regional do
CRCRS em Lajeado.

DATACEMPRO
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REVISTA DO
CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

o menor caminho entre você e a informação
A Revista do CRCRS consagrou-se ao longo do tempo como uma publicação
técnica da Classe Contábil gaúcha reconhecida pelo seu conteúdo, que
veicula a atualização contábil, a cultura, os pensamentos e a visão
crítica do que ocorre no Brasil e no mundo, temas que tratam do
planejamento de gestão, a transparência nas empresas e contribui para o
desenvolvimento profissional.

Não perca esta oportunidade!
Faça hoje mesmo a assinatura da
Revista do CRCRS –a sua fonte de informações.
Encartada nesta edição está a guia para pagamento da
assinatura da Revista do CRCRS, que dará
direito ao recebimento de 4 edições.
INFORMAÇÕES: www.crcrs.org.br – revista@crcrs.org.br – (51) 3228-7999
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