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O serviço, o preço e a dignidade

EDITORIAL
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Ao prestar nossos serviços profis-sionais, encontramos empresáriosconscientes de suas responsabilidades,empresários que valorizam a Contabili-dade como instrumento de gestão quepermite planejar o negócio, mensurare analisar metas traçadas na busca deobjetivos, especialmente a transparên-cia societária e social.Em contrapartida, há outros queainda precisam entender o verdadeirosentido da Contabilidade, visto que ge-ralmente a vêem  como uma burocra-cia do Governo com o fim de arreca-dar impostos, e procuram escamotearseus desmandos e deixar uma aparenteorganização para atender a agenda dasobrigações fiscais.Certamente, uma das questões maiscruciais é a postura ética profissionalalicerçada na consciência de cada um.Para a avaliação do serviço, cumpre pre-ver o planejamento de trabalho, numalógica racional de quantificar o fatortempo e o conhecimento a ser dispen-sado, independentemente do tamanhodo empreendimento. Tudo isso requerresponsabilidade profissional. Há queponderar esse conjunto de fatores que,pela sua subjetividade, podem levar oprofissional, ou a organização contábil,a subdimensionar o valor justo pelo ser-viço, gerando o aviltamento de hono-rários e, com isso, fomentando a con-corrência desleal.As constantes mudanças que vêmsendo, gradativamente, implementadas

Contador Enory Luiz Spinelli,
Presidente do CRCRS.

pelo Governo, especialmente no quetange à política tributária, estão fazen-do com que a sociedade passe a exigirdos profissionais contábeis compromis-sos e independência profissional.

Efetivamente, a partir da vigência donovo Código Civil, o cenário mudou etenderá a ser mais complexo com a novaLei de Falências. Ser profissional da Con-tabilidade requer comprometimento elisura nos atos praticados e transparên-cia nas informações prestadas. É impos-sível facilitar ao cliente suas vontades, en-dossar riscos e agir em conluio com ele.É necessário �pôr os dois pés no chão�,adotando a estratégia correta, indepen-dentemente de qual seja a condiçãoprofissional.A concorrência desleal é um desres-peito à nossa dignidade profissional,uma irracionalidade que se contrapõeao conhecimento e à inteligência huma-na, desafiando a credibilidade de umaclasse. Essa concorrência sem limites éti-cos nos encaminhará para a autodes-truição, sendo uma das suas conse-qüências o descrédito profissional. Sequalquer empresário resolver ir ao mer-cado barganhar preço, ou impor o va-lor de honorários desejados, como seum leilão fosse, certamente encontraráguarida e quem aceite as condições im-postas. Esse quadro é deprimente, e osprocessos da fiscalização do CRCRS tra-duzem esse cenário.Não importa se estamos entrandono mercado de trabalho pela primeiravez, se estamos recomeçando oureestruturando a nossa atividade. O que

importa é saber posicionar-se no mer-cado, valorizar o conhecimento cons-truído durante a vida acadêmica, valo-rizar a experiência adquirida e as habili-dades conquistadas com muito esfor-ço e reger nossa conduta em consonân-cia com os ditames do Código de Ética.Esses são ingredientes que engrandeceme enriquecem o conceito da nossa pro-fissão perante a sociedade.Colegas, não podemos admitir e ali-mentar a concorrência desleal e o des-crédito profissional.Reclamamos a perda de espaço nomercado, mas somente o enxergamosdo nosso jeito, do nosso tamanho, es-quecendo de olhar o mundo à nossavolta. É importante que visualizemos aspossibilidades de inovar, que ofereça-mos um diferencial ao nosso cliente nosentido de agregar valor profissional. In-felizmente, o que às vezes se nota é umapostura retraída, ainda calcada no ve-lho conceito de �escrita fiscal�, que pau-latinamente está esvaindo-se, absorvidapor processos de informação tecnoló-gica.A valorização profissional vem domercado. Este deverá ver o seu Escritó-rio, a sua Organização Contábil, o seuContador ou o seu Técnico em Conta-bilidade como verdadeiros parceiros,que enobrecem a profissão em todos ossegmentos de atuação.Os colegas certamente entenderãoa franqueza na abordagem do tema. Arealidade preocupa sobremaneira, prin-cipalmente neste momento em que to-dos nós passamos a assumir mais encar-gos e responsabilidades.Muito embora o aumento da cargatributária e a conseqüente perda do po-der aquisitivo estejam a atingir toda a so-ciedade, não podemos pactuar ou cor-roborar, por exemplo, com o aviltamen-to do valor dos serviços, atitude quemacula, que corrompe, que deprecia ospropósitos da classe contábil e de suaconduta ética.Uma cruzada se impõe: pelo serviço,pelo valor e pela dignidade profissi-onal.

É preciso encontrar o equilíbrio
entre os fatores serviço, preço e
dignidade, que são vistos como

pontos críticos diante de um
mercado competitivo, de acirrada
concorrência, exigindo-se de cada

profissional, acima de tudo, a
consciência ética.
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CFC

CFC empossa nova diretoria
No último dia 11 de fevereiro, em
Brasília, tomou posse a nova direto-
ria e os novos conselheiros do Conse-
lho Federal de Contabilidade, que terá
na sua presidência, no biênio 2004/
2005, o contador José Martonio Alves
Coelho.
No seu discurso de posse, Martonio
reforçou o compromisso de prosse-
guir investindo na formação do pro-
fissional da contabilidade e solicitou
que a classe trabalhe na busca de um
País mais justo.
O evento, que reuniu mais de 500 pes-
soas, contou com a participação do
vice-presidente da República, José
Alencar; do ex-presidente do CFC,
Alcedino Gomes Barbosa; do atual
presidente do CFC, José Martonio
Alves Coelho; do vice-presidente de
Administração, Antônio Carlos Dóro;
do vice-presidente de Desenvolvimen-
to Profissional, Sudário de Aguiar Cu-
nha; do vice-presidente de Registro e
Fiscalização, Sérgio Faraco; do vice-
presidente Técnico, Irineu de Mula;
do vice-presidente de Controle Inter-
no, João de Oliveira e Silva.
Na oportunidade, o vice-presidente
da República, José Alencar, enfatizou

a importância da elaboração de um
projeto para a contabilidade governa-
mental, com o apoio do governo e
dos profissionais da área contábil,
para torná-la simplificada e para que
possa se constituir em efetiva fonte de
informação, como já é a contabilida-
de das empresas privadas. José
Alencar disse ter um apreço especial

pelos profissionais da área, pela im-
portância que a categoria sempre teve
na composição da estrutura adminis-
trativa do complexo industrial de sua
propriedade.
�Nós precisamos administrar com
transparência e não temos como fa-
zer isso sem a Contabilidade�, salien-
tou.

Presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho ao lado do vice-
presidente da República, José Alencar, na cerimônia de posse da nova

diretoria e dos novos conselheiros do CFC realizado no auditório do
Memorial JK, na sede do CFC, em Brasília.
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Tomaram posse, em solenidade realizada em 5 de janeiro, os
novos conselheiros eleitos em 13 de novembro de 2003, assim como
os componentes das nove câmaras, conselho diretor e presidente
da entidade. O contador Enory Luiz Spinelli foi reconduzido, por
mais dois anos, ao cargo de presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do RS.

Na oportunidade, o presidente reeleito conclamou para que
todos os membros do Conselho defendam as prerrogativas profis-
sionais, trabalhem para abrir novos espaços, estimulem e apoiem a
Educação Continuada. Acrescentou que os profissionais da conta-
bilidade devem estar, permanentemente, atentos às alterações e mu-
danças nas diversas áreas do campo jurídico, político, econômico e
social. Ainda, segundo Spinelli, a consistência e a transparência da
informação somente existirá se estiver sustentada por um conjunto
de regras, que tenha como base um ordenamento contábil capaz
de transmitir dados com credibilidade.

Dirigindo-se diretamente aos conselheiros eleitos lembrou das
diretrizes que devem pautar a gestão 2004/2005.

�Fomos escolhidos para representar, decidir e julgar. Esse é o nosso
compromisso maior perante a classe. Para tanto, devemos nos centrar
no senso de justiça e de humildade, predicados que identificam e
caracterizam a credibilidade, a coragem e a retidão�.

Spinelli finalizou  lembrando que as diretrizes seguidas pelo
Conselho estão surtindo resultados positivos para profissão tanto
no que se refere a Educação Continuada, assim como na fiscaliza-
ção do exercício profissional e na promoção de eventos.

A nominata do Conselho Diretor e a relação dos conselheiros
titulares e suplentes consta do expediente ao lado.

GERAL
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Colega: É extremamente importante o pagamento
da Contribuição Sindical ao seu Sindicato.

O fortalecimento da nossa Classe passa pelo
fortalecimento das entidades da Classe Contábil do

Rio Grande do Sul.
Sindicato forte = Classe Contábil valorizada

EXPEDIENTE
Conselho Regional de Contabilidade

do Rio Grande do Sul

Diretoria
Presidente:

Contador ENORY LUIZ SPINELLI.
Vice-Presidente de Administração e Finanças:

Contador ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH.
Vice-Presidente de Fiscalização:
Contador ROBERTO AUGUSTO AYUB.

Vice-Presidente de Registro:
Técn. Cont. LUCIANO KELLERMANN LIVI BIEHL.

Vice-Presidente de Controle Interno:
Contador ZULMIR IVÂNIO BREDA.

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional:
Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES.

Vice-Presidente de Relações com o Interior:
Técn. Cont. RENATO JOÃO KERKHOFF.

Vice-Presidente de Tecnologia e de Comunicação Social:
Contadora LUCIA REGINA FALEIRO CARVALHO.

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Titulares: Contadores:

Enory Luiz Spinelli, Zulmir Ivânio Breda, Lucia Regina Faleiro Carvalho, Lourdes
Scartezzini, Luiz Eurico da Silva Boeira, Paulo Walter Schnorr, José Claudio

Buzatta, Sinval Tavares, Flavio Jair Zanchin, Adilo Rehbein,
Wlanir Oly da Costa Porto, Roberto Augusto Ayub, Ana Tércia Lopes Rodrigues,

José Silvio Born, Carlos Edgar de Magalhães Valmórbida e
Rogério Costa Rokembach.

Técnicos em Contabilidade:
Renato João Kerkhoff, Magda Gattini, Ivone Paz Araújo, Luciano Kellermann

Livi Biehl, Paulo Roberto Salvador,  Antônio Daltro Costa, Haidé Bazzan e
Claudemir Capaverde.

Suplentes: Contadores:
Antonio Carlos Macedo, Rogerio Rosi Sola, Vera Lucia Mancilha Menezes,

Jader Branco Cavalheiro, Tanha Maria Lauermann Schneider,
Luiz Carlos Bohn, Sueli Terezinha Lucca Pizutti, Lino Bernardo Dutra,  Rosane

Rosália Kuhn, Rudi Dilon Tessmann, Pedro Gabril Kenne da Silva, Rosana Lavies
Spellmeier, Lorimar Francisco Munaretto e Jandira Morete Bindé.

Técnicos em Contabilidade:
José Pedro Petry, Rosa Maria Reginato,  Loris Jardim Guimarães, Valquiria

Bittencourt Lobo, Mauro Lázaro Fernandes,
Zilio Sartori, Magdalena Dapper e Isidra Ramos Lopes.

Diretor Executivo: Luiz Mateus Grimm
Jornalista responsável:

Valderez Micheletto – MTb 6407
Tiragem: 30.000 exemplares

Editoração: Imagens da Terra Editora

Os conceitos emitidos em artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores.

Presidente, novo conselho diretor e
conselheiros do CRCRS tomam posse
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GERAL

17º Congresso Brasileiro
de Contabilidade

150 VAGAS PARA O RIO GRANDE DO SUL

De 24 a 28 de outubro, será realiza-
do o 17º Congresso Brasileiro de Con-
tabilidade, em Santos. O maior evento
da classe contábil do País este ano terá
como lema �CONTABILIDADE: INS-
TRUMENTO DE CIDADANIA�. Nos
quatro dias de evento são esperadas,
aproximadamente, 4,5 mil pessoas que
irão debater assuntos atuais e tendên-
cias futuras da contabilidade, assim
como questões que norteiam a profis-
são contábil e que repercutem no servi-
ço prestado à comunidade.

TRABALHOS
Os profissionais que desejarem par-

ticipar com trabalhos 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.

Os trabalhos devem abordar as se-
guintes áreas: Princípios Fundamentais
de Contabilidade; Normas Brasileiras de
Contabilidade; Auditoria Interna; Audi-
toria Independente; Perícia Contábil;
Mediação e Arbitragem; Critérios de
Avaliação Patrimonial; Educação; Con-
tabilidade Governamental; Sistema de
Controle Interno Governamental; Con-
trole Externo Governamental; Contabi-
lidade e Análise de Custos; Ética e Exer-
cício Profissional; A Contabilidade e a
Gestão Empresarial; Qualidade nos Ser-
viços Contábeis; Processo de Comuni-
cação aos Usuários da informação
Contábil; Tributação; Sociedades Em-
presariais ou Simples; Organizações
Contábeis.

PREMIAÇÃO
O Conselho Federal de Contabilida-

de, além da publicação na Revista Brasi-
leira de Contabilidade, concederá um
prêmio para os cinco melhores traba-
lhos, a serem indicados pelo Comitê
Técnico, sendo R$ 5.000,00 para o pri-
meiro colocado, R$ 4.000,00 para o se-
gundo, R$ 3.000,00 para o terceiro, R$
2.000,00 para o quarto e R$ 1.000,00
para o quinto.

INSCRIÇÃO
Os profissionais do Estado do RS de-

vem inscrever-se por intermédio do
CRCRS (http:www.crcrs.org.br/17cbc.
htm.) O valor da inscrição, até 30-06-
04, para os profissionais da área contábil
é de R$ 300,00; estudantes, R$ 150,00;
acompanhante, R$ 150,00. Após esta
data, o valor passa para R$ 350,00,
profissionais da contabilidade; R$
175,00, estudantes e R$ 175,00, acom-
panhante. As inscrições serão encerra-
das em 31-08-04.

Para propiciar uma maior participa-
ção dos colegas gaúchos no 17º Con-
gresso Brasileiro de Contabilidade, o
CRCRS está analisando a possibilidade
de organizar um pacote, especificamen-
te para o evento, incluindo o parcela-
mento de valores.

APOIO DO CRCRS
O CRCRS concederá apoio financei-

ro, para participação no 17º CBC, a dois
autores gaúchos que tiverem trabalho
elaborado e aprovado pelo Comitê Téc-
nico do Congresso e se candidatarem
para o seu recebimento.

CRCRS Notícias 55

Na Campanha de Natal � Doação
de Alimentos, realizada de 8 a 23 de
dezembro de 2003, sob a coordena-
ção do CRCRS, das Delegacias e Escri-
tórios Regionais, a classe contábil con-
tribuiu com 2.559 quilos de alimen-
tos não-perecíveis, 88 brinquedos, 27
cestas básicas e 1.600 dúzias de fral-
das. Além dos donativos foram obti-
dos 200 almoços para crianças caren-
tes e realizadas ações conjuntas com
os Rotary Clubes e APAEs, em diver-
sas cidades do Estado.

Na capital, os donativos foram
entregues à Sociedade Humanitária
Padre Cacique e no interior foram
destinados às instituições escolhidas
pela própria Delegacia. Essa foi mais
uma iniciativa na área social, coor-
denada pelo Conselho, com o  ob-
jetivo de colaborar com a socieda-
de gaúcha.

Resultado da
Campanha de Natal

Doação de Alimentos

Encerra dia 31 de março o pra-
zo para o pagamento da anuidade
2004. O valor, fixado pelo CFC por
meio da Resolução nº 918, de 30 de
novembro de 2001, é de R$ 264,00,
podendo ser parcelado, mediante
requerimento ao CRCRS, desde
que não haja débitos de exercícios
anteriores.

De acordo com a legislação vi-
gente, após esta data, o profissio-
nal da contabilidade em débito
com o Conselho estará em situação
irregular para o exercício da Profis-
são Contábil.

Informações podem ser obtidas
na sede do CRCRS, nos Escritórios

ou Delegacias Regionais.

Anuidade 2004

Maiores informações no site congresso.cfc.org.br
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CÓDIGO CIVIL

Colega!
Junte-se à corrente pela valorização profissional e pelo cumprimento das exigências legais.

Construa e valorize o seu conhecimento. O seu trabalho, que é nobre, merece a
remuneração justa. Não seja um concorrente pelo menor preço, o que deprecia a classe.

Porque é obrigatória a
contabilidade em todas as empresas?

� O empresário necessita de informações para tomada de decisões.
Somente a Contabilidade oferece dados formais e científicos, que
permitem atender essa necessidade.

� A decisão de investir, de reduzir custos, ou de praticar outros atos
gerenciais deve se basear em dados técnicos extraídos dos regis-
tros contábeis, sob pena de se pôr em risco o patrimônio da em-
presa.

� A escrituração contábil é necessária à empresa de qualquer porte,
como principal instrumento de defesa, controle e da preservação
do patrimônio.

� O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade e levantar anualmente o Balanço
Patrimonial (artigo 1179);

� os artigos 1180 e 1181 do NCCB determinam a obrigatoriedade
da autenticação do Livro Diário no órgão de registro competente;

� no Diário serão lançadas, com individualização, clareza e caracte-
rização do documento respectivo, todas as operações relativas ao
exercício da empresa. O Balanço Patrimonial deverá ser lançado
no Diário e firmado pelo empresário e pelo responsável pela Con-
tabilidade (Contador ou Técnico em Contabilidade legalmente
habilitado) � (artigo 1184);

� portanto, a partir do novo Código, não existe mais dúvida da
obrigatoriedade de todos os empresários e sociedades empresá-
rias a manterem sua escrituração contábil regular, especialmente
em atendimento ao que estabelece o artigo 1078, quanto à pres-
tação de contas e deliberação sobre o balanço patrimonial e da
demonstração de resultado, cuja ata deverá atender ao que prevê
o artigo 1075, para ser arquivada e averbada na Junta Comercial.
As atas devem ser mantidas em livro próprio, registrado e devida-
mente assinadas pelos sócios/administradores da empresa.

POR EXIGÊNCIA LEGAL DO NOVO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

POR NECESSIDADE  GERENCIAL

� Por meio da regular escrituração contábil, a empresa poderá evitar
situações de risco, dentre as quais destacamos:

1. Pelo projeto da nova Lei de Falências, a recuperação da empresa
será vista como uma questão social, onde a contabilidade será um
dos pontos fundamentais, tanto para que seja possível a recupera-
ção da empresa, como para evitar que  a falência possa ser conside-
rada fraudulenta.

2. Perícias Contábeis: em relação a demandas trabalhistas, a empresa
que não possui contabilidade fica em situação vulnerável, diante
da necessidade de comprovar, formalmente, o cumprimento de
obrigações trabalhistas, pois o ônus da prova é da empresa medi-
ante a comprovação dos registros no Livro Diário.

3. Dissidências Societárias: as divergências que porventura surjam entre
os sócios de uma empresa poderão ser objeto de perícia para apura-
ção de direitos ou responsabilidades. A ausência da contabilidade,
além de inviabilizar a realização do procedimento contábil, poderá
levar os responsáveis a responder judicialmente pelas omissões.

OUTRAS RAZÕES

Uma empresa sem contabilidade é uma entidade sem memória,
sem identidade e sem as mínimas condições de planejamento de
seu crescimento. Estará impossibilitada de elaborar demonstrações
contábeis por falta de lastro na escrituração contábil.

O profissional da Contabilidade não deve ser conivente com
seu cliente ou induzi-lo à dispensa da escrituração contábil. Essa
indução poderá ocasionar prejuízos ao cliente em função de
operações financeiras não aprovadas pela falta das Demonstra-
ções Contábeis ou por Demonstrações Contábeis emitidas sem
base pela falta de escrituração contábil.

A Demonstração Contábil elaborada sem o suporte da con-
tabilidade formal é demonstração falsa e criminosa, tanto sob o
aspecto do profissional, como do empresário, passível de puni-
ção pelo Conselho Regional de Contabilidade e pela Justiça.
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EVENTOS

Seminário de Assuntos Contábeis do Vale do Rio Pardo
Data: 12-03-2004
Local: SANTA CRUZ DO SUL-RS �
Auditório do Sindicato dos Contabilistas
de Santa Cruz do Sul (Avenida do
Imigrante, 469).
INFORMAÇÕES GERAIS:
� O evento destina-se aos profissionais da

Contabilidade registrados no CRCRS e
aos estudantes de Ciências Contábeis.

� As inscrições são gratuitas e deverão ser
feitas no Escritório Regional do CRCRS
em Santa Cruz do Sul; por e-mail:
crcscs@terra.com.br ou pelo fone: (51)
3713-3798.

PROGRAMA:
08h30min -
Palestra: Legislação do ICMS
Palestrante: ANGELA IZIDRO MACEDO,

Programa: 1 � Obrigatoriedade da entrega. 2 � Modelos de Declaração. 3 � Prazo
de Entrega. 4 � Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física / Pessoa Jurídi-
ca. 5 � Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis. 6 � Rendimentos sujeitos à Tribu-
tação exclusiva/definitiva. 7 � Declaração de Bens e Direitos.
Instrutor: Sérgio Augusto da Porciúncula, Consultor do Grupo INFORMARE/RS
Carga horária: 3 horas
Roteiro:

Técnica em Contabilidade,
advogada, instrutora de cursos e Coorde-
nadora da Consultoria do Grupo
INFORMARE/RS
Coordenador: Contador Adilo Rehbein,
Conselheiro do CRCRS
10h45min - Coffee break
11h -
Palestra: Prestação de Serviços Contábeis �
Ameaças e Oportunidades
Palestrante: Contador ROGÉRIO COSTA
ROKEMBACH, Vice-Presidente de Adminis-
tração e Finanças do CRCRS
Coordenador: Contador Benedito Bicca
Pires, Delegado Regional do CRCRS em
Santa Cruz do Sul
12h - Almoço livre
14h -
Palestra: O  Profissional  da Contabilidade e
seu  Desenvolvimento  Político/Social
Palestrante: Contador ENORY LUIZ SPINELLI,
Presidente do CRCRS
Coordenador: Contador Deoclécio José Ri-
beiro, Presidente do Sindicato dos
Contabilistas de Santa Cruz do Sul
15h15min -
Coffee break
15h30min -
Palestra: Legislação Trabalhista e alterações
do PPP
Palestrante: NILSON LOPES COELHO,
Consultor da Informare/RS
Coordenador: Contador José Rocha
Saldanha, Coordenador do Curso de
Ciências Contábeis da UNISC
17h30min -
Encerramento
EVENTOS PARALELOS:
11-03-04 � 18h - Reunião da Federação dos
Contabilistas do Estado do RS
12-03-04 � 14h - Encontro Regional de De-
legados do CRCRS
Realização: Conselho Regional de Contabilida-
de do Rio Grande do Sul
Apoio: Sindicato dos Contabilistas de Santa Cruz
do Sul e Grupo Informare/RS

INFORMAÇÕES GERAIS:

PALESTRA SOBRE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA � IRPF ANO-BASE 2003

Data
22-03
22-03
23-03
23-03
24-03
24-03
25-03
25-03
25-03

Local
Caxias do Sul
Erechim
Passo Fundo
Santa Rosa
Ijuí
Santa Maria
Cachoeira do
Sul
Santa Cruz
do Sul
Lajeado

Horário
09h às 12h
19h às 22h
09h às 12h
19h às 22h
09h às 12h
19h às 22h
09h às 12h
14h30min às
17h30min
19h às 22h

Data
26-03
26-03
26-03
1º-04
1º-04
05-04
05-04
06-04
06-04

Local
Canoas
Novo Hamburgo
São Leopoldo
Taquara
Porto Alegre
Uruguaiana
Santana do
Livramento
Bagé
Pelotas

Horário
09h às 12h
14h às 17h
19h às 22h
13h30min às 16h30min
19h às 22h
09h às 12h
19h às 22
09h às 12h
19h às 22h

Dando prosseguimento ao Programa de Educação Continuada � Fiscalização Pre-
ventiva, o CRCRS, para este ano de 2004, programou 13 Seminários de Assuntos Contábeis
em diversas cidades do Estado, além da realização da 2ª edição do Encontro do Estado
do Rio Grande do Sul � A Mulher na Profissão Contábil, em maio.

O primeiro seminário acontece em março, no dia 12, em Santa Cruz do Sul e o se-
gundo em Frederico Westphalen, no dia 16 de abril.

Programa de Educação Continuada 2004

� O curso é destinado aos profissionais da Contabilidade em situação regular no
CRCRS.

� As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas nas respectivas Delegacias e Escri-
tórios Regionais e, para as turmas de Porto Alegre, pela internet: www.crcrs.org.br,
pelo e-mail: cursos@crcrs.org.br, e pelo fone: (51)3228-7999.
Vagas limitadas
Realização: CRCRS
Apoio: Grupo Informare/RS
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PRESTANDO CONTAS

Resumo das ações do CRCRS – biênio 2002/2003
Fiscalização do exercício profissional

Na gestão 2002/2003, a Administração do CRCRS deu
especial atenção ao desenvolvimento da ação fiscalizadora em
todo o Estado do Rio Grande do Sul, com o principal objeti-
vo de orientar os profissionais quanto à legislação vigente.
Em 2002, foram realizadas 26.832 diligências, instaurados
1.009 processos, e visitados 453 municípios. Em 2003, foram
feitas 23.819 diligências, com abertura de 584 processos e 515
municípios foram visitados.

14.965
15.349
7.411
1.406

2002
Contadores
Técnicos em Contabilidade
Escritórios Individuais
Sociedades

14.597
13.523
7.625
1.499

2003

Desde 1972,
o CRCRS edita a
Revista do Con-
selho Regional
de Contabilida-
de do RS, tendo
sido pioneiro,
no âmbito dos
Conselhos Re-
gionais, na pu-
blicação de revista técnica voltada es-
tritamente à propagação de matérias
doutrinárias e técnicas. Foi mantida a
tradição de editar 04 números por
ano, com mais de 2.500 assinantes.

CRCRS ON-LINE
O CRCRS On-Line utiliza o correio

eletrônico (e-mail) para a comunica-

Educação Continuada - Fiscalização Preventiva

Registros
No biênio 2002/2003, computados os novos registros

de profissionais da Contabilidade e de Organizações
Contábeis, e as bai-
xas de inscrições
ocorridas, a posi-
ção de registros
apuradas é a se-
guinte:

Visando à atualização e à capacitação dos profissionais da
Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, não foram
medidos esforços na realização de cursos, palestras, seminá-
rios e eventos do Programa de Educação Continuada � Fis-
calização Preventiva. Outras ações que incrementaram o pro-
grama, foram a edição de publicações de interesse dos pro-

fissionais da Contabilidade, a edição da Revista Técnica do
CRCRS, a aproximação com as instituições de ensino contábil
e seus alunos, o uso da tecnologia para a transmissão de in-
formações (internet), entre outros. A seguir, a apresentação
resumida dos programas específicos na área de Desenvolvi-
mento Profissional.

ção com os Colegas que cadastraram
seu endereço, divulgando notícias de in-
teresse da Profissão Contábil. Foram en-
viados 94 comunicados distintos, com
informações atualizadas.

INTERNET
A página do CRCRS disponibiliza

amplas informações, entre as quais se
destacam os seguintes serviços: consul-
ta à legislação da Profissão Contábil,
acesso aos conteúdos dos livros publi-
cados pelo CRCRS, ofertas de emprego
e programação de cursos e eventos.
INTERIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Visando à aproximação do CRCRS
com os profissionais do interior do Es-
tado, no intuito de facilitar e agilizar o
seu atendimento, foram mantidas em

funcionamento 115 Delegacias e 16
Escritórios Regionais do CRCRS.

CRCRS NOTÍCIAS
O CRCRS Notícias

é um veículo de co-
municação do
CRCRS com os pro-
fissionais da Conta-
bilidade do Estado,
sendo nele levadas
informações de inte-
resse aos Colegas,
com objetivos ins-
trucionais e de atualização. Circula-
ram 287.000 exemplares.

CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS
Sempre ocupando posição de

destaque no ranking dos Conselhos

EDIÇÃO DA REVISTA DO CRCRS
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Resumo das ações do CRCRS – biênio 2002/2003
Regionais, a programação de cursos,
palestras e eventos do CRCRS foi de-
senvolvida plenamente, oferecendo
aos profissionais da Contabilidade do
Estado do Rio Grande do Sul opor-
tunidade de constante e necessária
atualização profissional. A estatística
dos eventos registrou o número de
957 apresentações, com a presença
de 71.974 participantes. Foram reali-
zados, além dos cursos, palestras e
eventos sobre assuntos específicos,
no ano de 2002, 08 Seminários Re-
gionais, e, em 2003, mereceram des-
taque a realização da IX Convenção
de Contabilidade do Rio Grande do
Sul, que contou com a presença de
mais de 1.500 participantes, do IV
Fórum Nacional de Professores de
Contabilidade e do I Encontro da
Mulher na Profissão Contábil.

BIBLIOTECA E MINIBIBLIOTECAS

À disposição dos profissionais da
Contabilidade e dos Estudantes da
área contábil, a rede de bibliotecas do
CRCRS conta com a Biblioteca Albino
Mathias Steinstrasser, localizada no
Centro de Cultura Contador Dr.
Olivio Koliver, em Porto Alegre, e 116

Minibibliotecas distribuídas em suas
Delegacias e Escritórios Regionais. É um
acervo de mais de 11.000 títulos sobre
assuntos de interesse da área contábil.

Outras atividades

COMISSÕES DE ESTUDO
E GRUPOS DE TRABALHO

As Comissões de Estudos tiveram
atuação marcante, dando suporte às
ações desenvolvidas pelo CRCRS. Com
a finalidade específica de estudar maté-
rias pertinentes a sua área de atuação
profissional, e assessorar o Conselho
Diretor e o Plenário, bem como de ana-
lisar e emitir opinião sobre as normas
editadas pelo CFC, as Comissões de Es-
tudos colaboraram intensamente na or-
ganização de eventos e cursos em áreas
específicas, tendo proposto a realização
de diversas atividades realizadas pela área
de Desenvolvimento Profissional. Estive-
ram em funcionamento 10 Comissões
de Estudos, além de Grupos de Traba-
lhos, criados com o propósito de avali-
ar, discutir e analisar temas específicos e
de interesse da Classe.

CONVÊNIOS E PARCERIAS
Ao longo do biênio 2002/2003,

foram estabelecidas diversas par-
cerias e convênios, com o intuito de
criar serviços em benefício da Classe
Contábil gaúcha, bem como de faci-
litar o cumprimento dos objetivos
institucionais do Conselho: Informa-
re, Ibracon � 6ª Regional, UPF e Sin-
dicato dos Técnicos em Contabilida-
de e Contadores de Passo Fundo,
Centro Universitário UNIVATES e Sin-
dicato dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade do Vale do Taquari,
Ministério Público, Secretaria da Fa-
zenda do Estado do RS, AFISVEC,
FARGS, Fundação de Recursos Hu-
manos, IOB, INFORWAP, PUC/RS,
SEDAI/JUCERGS, Tribunal de Contas
do Estado do RS e FIAT Automóveis.

ALUNO-DESTAQUE
Mediante a Resolução CRCRS

379-00, foi aprovada a concessão do
diploma de mérito ao aluno-desta-
que da turma de formandos das Fa-
culdades de Ciências Contábeis e dos
cursos Técnicos em Contabilidade do
nosso Estado. A iniciativa visa à
integração do CRCRS com as institui-
ções de ensino, para estimular os alu-
nos na aquisição constante do co-
nhecimento na busca da desejada
excelência no processo ensino-apren-
dizagem. Foram entregues  72 diplo-
mas a formandos do Curso de Ciên-
cias Contábeis e 63 a formandos do
Curso Técnico em Contabilidade.

PUBLICAÇÕES
Foram editadas

25 publicações so-
bre diversos temas
relativos à Profissão
Contábil, com
95.000 exemplares,
que foram coloca-
dos à disposição
dos Colegas.
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INFORMATIVO  FISCAL
INFORMAÇÕES VOLTADAS PARA O CONTABILISTA

PASTA 1 - ICMS, IPI - IMP./EXP., I.RENDA, CSLL, PIS, COFINS, SIMPLES
PASTA 2 - INSS, FGTS, DIVERSOS, TABELAS E QUESTÕES PRÁTICAS

  * FASCÍCULOS SEMANAIS DIVIDIDOS EM

 PARA INFORMAÇÕES E ASSINATURAS LIGUE JÁ:  (51) 3224-8699 FAX (51) 3225-3473 E-MAIL: editoraif@bol.com.br

* CONSULTORIA
Orientações para auxiliar VOCÊ na sua atividade profissional,por fax,fone, carta, e-mail ou pessoalmente

- 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,...)- MATÉRIA LEGAL EM DESTAQUE DO MÊS

* CALENDÁRIO MENSAL DE OBRIGAÇÕES
CONTEÚDO

ASSINATURA COMPLETA (fascículos, calendário e consultoria) - De R$ 500,00 à vista até R$ 540,00 em 6 x R$ 90,00
ASSINATURA DO CALENDÁRIO (com direito à consultoria) - De R$ 300,00 à vista até R$ 324,00 em 6 x R$ 54,00

� Fiscalização do exercício profissional� Edições da Revista Técnica
� Edições do CRCRS Notícias
� Edição de Publicações Técnicas e

Informativas
� Ampliação da biblioteca e

minibibliotecas
� Atuação em estabelecimentos de

ensino contábil� Palestras, cursos e outros eventos de
Educação Continuada

� Comissões de Estudo e Grupos de
Trabalho

� Apoio a cursos de Pós-Graduação
� Seminários Regionais
� Edição de fitas institucionais� Campanha de valorização

profissional
� Encontro Estadual de Professores de

Ciências Contábeis

Aplicação dos recursos ALGUNS PROJETOS EM
FAVOR DA CLASSE CONTÁBIL
DO RIO GRANDE DO SUL
NOS QUAIS O CRCRS
INVESTIRÁ EM 2004

PRESTANDO CONTAS

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS
Este Regional participou da Feira destinada à divulgação institucional e de

produtos e serviços realizada durante a IX Convenção de Contabilidade do RS,
de 13 a 15 de agosto, de 2003, em Gramado-RS. Em 2002 e 2003, participou de
duas edições do Portal das Profissões em Caxias do Sul e de Vacaria, respectiva-
mente, promovidos pela UCS, e de duas edições da Feira das Profissões, promo-
vida pela ULBRA, em Canoas.

PRÊMIO CONTADOR ZILMAR
BAZERQUE VASCONCELLOS
Visando ao estímulo à produção

técnica e científica na área contábil, foi
instituído o Prêmio Contador Zilmar
Bazerque Vasconcellos, que atingiu
sua 6ª edição, em 2003.

As receitas arrecadadas, deduzidas a cota-parte do CFC e a
contribuição ao FIDES, foram aplicadas exclusivamente nas
atividades-fins do CRCRS, tendo a seguinte destinação:

44,99%
8,08%
24,82%

8,68%

11,95%

2,48%

100%

na fiscalização do exercício profissional em todo o Estado;
na área de registro profissional;
na fiscalização preventiva, mediante a execução dos projetos de
educação continuada. (cursos, seminários, palestras, livros, publica-
ções e bibliotecas);
especificamente nas cidades-sedes de Escritórios Regionais (ativida-
des de apoio a fiscalização, registro e educação continuada);
foram destinados a bens de capital (recuperação e adequação da
sede, aquisição de equipamentos, móveis, microcomputadores e im-
pressoras para melhoria na área de informática e das instalações do
CRCRS);
constituem reserva financeira, para desenvolvimento de projetos
específicos.
TOTAL

41,29%
8,07%
21,53%

8,81%

9,88%

10,42%

100%

2002 2003
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Publicação: Contrato de Prestação
de Serviços de Contabilidade

FORAM SUSPENSOS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÁBIL:
EDITAL CRCRS Nº 01-04, DOE de 27-01-04:
� Contadora ANETE LÚCIA BELING � CRCRS 43.181, de Porto Alegre-RS, pelo prazo de 06

(seis) meses. Tendo em vista que não houve o depósito da carteira de identidade  profis-
sional, o prazo de suspensão passou a indeterminado.

� Técnico em Contabilidade ALFIO JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES � CRCRS 24.903, de Porto
Alegre-RS, pelo prazo de 20 (vinte) meses. Tendo em vista que não houve o depósito da
carteira de identidade profissional, o prazo de suspensão passou a indeterminado.

� Técnico em Contabilidade LAURY PAULO MODENA � CRCRS 17.670, de Caxias do Sul-RS,
pelo prazo de 90 (noventa) dias. Tendo em vista que não houve o depósito da carteira de
identidade profissional, o prazo de suspensão passou a indeterminado.

EDITAL CRCRS Nº 03-04, DOE de 06-02-04:
� Técnico em Contabilidade JOSÉ CARLOS STRINGHI � CRCRS 16.507, de Caxias do Sul-RS,

pelo prazo de 06 (seis) meses, de 20-01-04 a 20-07-04.
As suspensões acima listadas tiveram sua decisão proferida em última instância pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, cabendo ao CRCRS a sua execução.

Suspensão do Exercício Profissional

Contrato de Prestação de Serviços
Contábeis é obrigatório

A Resolução CFC nº 987, de 11 de
dezembro de 2003, instituiu a
obrigatoriedade do Contrato de Pres-
tação de Serviços Contábeis, tendo
em vista que a relação do profissional
da Contabilidade com seus clientes
exige uma definição clara e objetiva
dos direitos e deveres das partes cons-

Está à disposição, gratuitamente,
dos profissionais da Contabilidade
do Estado, a publicação, editada
pelo CFC, intitulada �Con-
trato de Prestação de Servi-
ços de Contabilidade�. O li-
vro é uma importante fon-
te de consulta e informação
aos profissionais da área
contábil, uma vez que abor-
da a necessidade do contra-
to escrito entre o profissio-
nal da contabilidade e o seu
cliente, por meio do qual es-

tabelece compromissos e responsa-
bilidades entre as partes. Também
trata, entre outros tópicos, do levan-

tamento de custos, ho-
norários profissionais,
formalização do contra-
to, apresenta, ainda, mo-
delos de contrato de
prestação de serviços. Os
interessados podem reti-
rar a publicação na sede
do Conselho ou nas De-
legacias e Escritórios Re-
gionais.

tantes. Assim sendo, o contrato tor-
na-se um instrumento indispensável
para comprovar os limites e a exten-
são da responsabilidade técnica, per-
mitindo a segurança das partes em re-
lação às obrigações assumidas.

Consulte a Resolução no site do
CRCRS www.crcrs.org.br/legisla.htm.

O CRCRS está disponibilizando no seu
site (ww.crcrs.org.br/serviços/oferta de
empregos), espaço às empresas com inte-
resse em contratar profissionais da Con-
tabilidade. Para divulgação das ofertas de
emprego, basta preencher o formulário
constante da página. A divulgação será
feita graciosamente, por duas semanas. No
caso de preenchimento das vagas ou re-
novação do anúncio, o CRCRS deverá ser
contatado.

Ofertas de Emprego

O presidente do CRCRS, Enory
Spinelli, recebeu inúmeras manifestações
de apoio e de concordância com o seu
posicionamento explicitado no artigo
intitulado � Sufoco Tributário�, publica-
do no Jornal da Contabilidade, em 4 de
fevereiro, e remetido aos colegas que
possuem seu endereço eletrônico cadas-
trado no CRCRS.

No referido artigo, o presidente do
CRCRS analisa o momento atual das em-
presas prestadoras de serviços, diante da
sufocante carga tributária imposta, nos
últimos tempos, pelo governo federal.

Sufoco Tributário

Obrigações acessórias e
suas penalizações

As obrigações acessórias e as pesa-
das multas em que incorrem os contri-
buintes (leia-se: os profissionais da Con-
tabilidade que prestam seus serviços aos
clientes) merecem uma campanha con-
trária. O CRCRS fez um estudo, inven-
tariando o que existe hoje a respeito, fi-
cando evidenciado o ESPÍRITO ARRECA-
DATÓRIO.

Multas de R$ 5.000,00 podem invia-
bilizar muitas micro e pequenas empre-
sas.

Nossas autoridades deveriam tomar
iniciativa de rever essas penalizações ab-
surdas.

GERAL


