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O CRCRS lançou uma campanha:
18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 2008,

no Rio Grande do Sul.
A iniciativa tem o apoio do

Governador Germano Rigotto.

Sintegra
Programa de Educação
Continuada do CRCRS
Classe Contábil mobiliza-se
contra projeto de lei
Contabilidade dos clubes
de futebol
Classe Contábil reúne-se
com Ministro Palocci

Veja matéria na página 4

Spinelli e Rigotto: Estado apoia a idéia

Leia também:Leia também:
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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, Rogerio Rosi Sola, 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, 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.

Contador Enory Luiz Spinelli,
Presidente do CRCRS.

EDITORIAL

No dia 20 de agosto, sexta-feira, em
São Paulo, numa iniciativa conjunta do
Contador Antoninho Marmo Trevisan,
Presidente da Academia Brasileira de
Ciências Contábeis, do próprio Minis-
tro da Fazenda, Antonio Palocci, e do
Secretário da Receita Federal, Jorge
Rachid, foi realizada uma reunião pro-
videncial, com o objetivo de discutir uma
agenda que venha a atender interesses
recíprocos, envolvendo o Ministério da
Fazenda, a Secretaria da Receita Federal
e o Sistema Contábil Brasileiro.

Reconheceu o Ministro Palocci que
é fundamental se aproximar da nossa
Classe e dos profissionais que a inte-
gram, construindo um intercâmbio que
denominou “Acordo com a Classe
Contábil para criar e simplificar”, já que
são os profissionais da Contabilidade que
fazem o elo entre governo, sociedade,
empresas e pessoas físicas.

Sejamos otimistas. Devemos dar cré-
dito ao Ministro pela sua vontade mani-
festada. Quem sabe, mais do que um
gesto de reconhecimento, foi também
uma maneira de reverter seu equivoca-
do posicionamento, quando debitou aos
serviços prestados pelos profissionais da
Contabilidade os maiores custos das pe-
quenas e microempresas.

Louvamos a iniciativa e esperamos
que a proposta se concretize, para que,
assim, possamos efetivamente avançar
para desburocratizar, flexibilizando ro-
tinas e unificando procedimentos. En-
fim, vamos trabalhar juntos para redu-
zir o Custo Brasil, com o intuito de torná-
lo mais produtivo e dinâmico.

Admitiu o Ministro Palocci que, para
fomentar o crescimento econômico, é
fundamental facilitar a iniciativa do em-
preendedor mediante mecanismos mais
eficientes para o registro de novas em-
presas, com o cadastro sincronizado do
CNPJ, compartilhado com as demais

Palocci fala com a
Classe Contábil

repartições federais, estaduais e muni-
cipais.

Para isso se concretizar, é necessá-
rio inovar, adotando uma nova postura
gerencial na área fiscal/tributária. Uni-
formizar e realinhar procedimentos às
inúmeras obrigações acessórias, às res-
pectivas multas e aos vencimentos dos
tributos e imprimir um ritmo de mudan-
ça, mais do que vontade, requer uma
efetiva ação para eliminar de vez o ce-
nário das filas e das fichas de atendi-
mento.

A redução do número de declarações
e informações e o redimensionamento
dos prazos são passos importantes, as-
sim como o investimento na certificação
digital: um significativo avanço da
tecnologia da informação a serviço da
modernização.

Certo está o Ministro ao afirmar que
a Classe Contábil é a mais penalizada
pelo atual modelo, testemunhando isso
com as dificuldades encontradas para
cumprir todas as obrigações fiscais e
de interesse das pessoas jurídicas e fí-
sicas não somente com a Receita Fede-
ral, mas também com os demais órgãos
públicos, pretendendo, em função dis-
so, formar uma parceria de trabalho.

Em nome do Sistema Contábil, o Pre-
sidente do Conselho Federal de Conta-
bilidade, Contador José Martonio Alves
Coelho, fez um apanhado do atual ce-
nário enfrentado pelos profissionais
contábeis, entregando às mãos do Mi-
nistro Palocci as proposições da Classe
Contábil brasileira.

Foi um passo importante para que
os profissionais da Contabilidade e suas
entidades representativas sejam real-
mente ouvidas em suas sugestões e aten-
didas em suas reivindicações.
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NomeNomeNomeNomeNome CongressoCongressoCongressoCongressoCongresso AnoAnoAnoAnoAno
Antonio Carlos Nasi Goiânia 2000
Ivan Carlos Gatti Fortaleza 1996
Sérgio Approbatto Machado Salvador 1992
Militino Rodrigues Martinez Salvador 1992
Antônio Lopes de Sá Cuiabá 1988
Olivio Koliver Recife 1984
Ynel Alves de Camargo Curitiba 1980
Zilmar Bazerque Vasconcellos Fortaleza 1976
Ulisses Celestino Góes Fortaleza 1976
Hilário Franco Fortaleza 1976

Medalha João Lyra
O CRCRS realizou, no dia 8 de julho, solenidade de

exposição da réplica da Medalha Mérito Contábil João
Lyra outorgada pelo CFC ao Contador Antonio Carlos
Nasi, por ocasião do XVI Congresso Brasileiro de Con-
tabilidade, realizado em Goiânia, em 2000, na Galeria de
Condecorações do Conselho.

A Medalha Mérito Contábil João Lyra, concedida de
4 em 4 anos, por ocasião do CBC, tem o objetivo de
condecorar os Contadores que, no campo das atividades
científicas, educacionais, culturais, administrativas e pro-
fissionais, tenham se distinguido de forma notável ou rele-
vante e contribuído, direta ou indiretamente, para eleva-
ção da classe contábil.

A Medalha do Mérito Contábil João Lyra é a distin-
ção máxima da Profissão Contábil no Brasil. Dos dez con-

Biblioteca Virtual
Mais um serviço está à disposição da Classe

Contábil gaúcha: a Biblioteca Virtual do CRCRS.
Na página do Conselho (http://www.crcrs.org.br)
é possível consultar a base de dados do acervo da
Biblioteca, situada no Centro de Cultura, em Porto
Alegre, que conta, atualmente, com 11.806 títulos.

A Biblioteca, situada na Rua Barão do Gravataí,
301, funciona de segunda a sexta, das 8h30min às
22h, sem fechar ao meio-dia.

NOTÍCIAS

tadores agraciados com essa distinção, quatro são do Rio
Grande do Sul: Zilmar Bazerque Vasconcellos (1976),
Olivio Koliver (1984), Ivan Carlos Gatti (1996) e Anto-
nio Carlos Nasi (2000).

Homenageados

Professor tem de ter
registro em CRC

Esta foi a decisão do Juiz de Direito da
Comarca de Iraí, em ação movida pelo CRCRS
contra um professor da disciplina de Contabili-
dade e Custos, que não possuía registro no
Conselho.

Em seu relato, o Juiz Carlos Koester afirma
sobre a necessidade de registro perante o CRCRS
para o exercício da função de magistério na área
contábil.
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CONGRESSO

De 24 a 28 de outubro será realiza-
do em Santos, São Paulo, o 17º Con-
gresso Brasileiro de Contabilidade com
o lema “CONTABILIDADE: INS-
TRUMENTO DE CIDADANIA”.
Durante os quatro dias de evento se-
rão abordados temas atuais e tendên-
cias futuras da contabilidade, assim

Os Presidentes das Federações
de Contabilistas do Rio de Janei-
ro/Espírito Santo/Bahia, de Santa
Catarina, de São Paulo, de Minas
Gerais, do Norte e Nordeste, do
Centro-Oeste e do RS assinaram
um documento apoiando a realiza-
ção do 18º CBC no Estado do Rio
Grande do Sul, em 2008.

O documento, dentre vários fa-
tores, aponta a tradição gaúcha na
realização e organização de even-
tos desta natureza.

Em audiência com o Governador do
Estado, Germano Rigotto, o Presidente do
CRCRS, Enory Luiz Spinelli e o Diretor Exe-
cutivo, Luiz Mateus Grimm, entregaram um
ofício, no qual solicitam o apoio do Gover-
no para que o 18º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, previsto para 2008, seja rea-
lizado no Rio Grande do Sul.

O CRCRS acredita que o Estado, além
de dispor de uma infra-estrutura adequa-
da para sediar o maior evento da classe
contábil brasileira e para receber os milha-
res de profissionais que participam do
Congresso, realizado de quatro em quatro
anos, tem atrativos turísticos que desper-
tam o interesse histórico e cultural.

Germano Rigotto apoiou a iniciativa,
engajando-se na campanha deflagrada pelo
CRCRS para trazer o 18º Congresso Brasi-
leiro de Contabilidade para o RS.

17º Congresso Brasileiro de Contabilidade
como questões que norteiam a profis-
são contábil e que repercutem no ser-
viço prestado à comunidade.

A Comissão Organizadora informou
que não será permitido o trânsito de
pessoas não-credenciadas e previa-
mente inscritas no evento nas salas
destinadas às apresentações. O con-

trole se dará por meio de crachás ele-
trônicos, inclusive para acompanhan-
tes.

As inscrições para o 17º Congres-
so Brasileiro de Contabilidade continu-
am abertas. Informações na página do
CFC: http://www.cfc.org.br. Faça logo
a sua inscrição!

Governo do Estado apoia
realização do 18º CBC no RS

Federações de
Contabilistas

também apoiam
 a realização do

CBC no RS
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III Seminário Trabalhos Científicos em Contabilidade da UNISC
Nos dias 21 e 22 de setembro, acontece em Santa Cruz

do Sul, na UNISC, o evento em epígrafe, promovido pelo
Departamento de Ciências Contábeis – Centro de Estudos
Contábeis.

O Seminário tem o objetivo de proporcionar um espaço
para que professores, alunos e egressos da graduação e
pós-graduação possam apresentar, divulgar e discutir tra-
balhos de ensino, pesquisa e extensão na área de Ciências
Contábeis.

Classe contábil apoia
Projeto Multipalco
No dia 08 de julho, aconteceu um

encontro de profissionais da Conta-
bilidade com a administração do
Theatro São Pedro, ocasião em que
expuseram sobre o Projeto Multipalco.

O Projeto Multipalco consiste na
construção do maior complexo cultu-
ral do Estado e, neste particular, os
profissionais da Contabilidade podem
fazer parte desse grande empreendi-
mento, mediante a sua divulgação com
os seus clientes.

As doações encontram respaldo
nas Leis de Incentivo a Cultura Fede-
ral e Estadual e na Lei Rouanet.

O CRCRS esteve representado no
evento por intermédio do Vice-Presi-
dente de Controle Interno, Zulmir
Breda, e da Vice-Presidente de
Tecnologia e Comunicação Social, Lú-
cia Carvalho.

Informações: (51) 3227-0275 –
multipalco@multipalco.com.br –
www.multipalco.com.br.

Doações

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

INFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISINFORMATIVO  FISCALCALCALCALCAL
INFORMAÇÕES SEMANAIS PARA A SUA ATUALIZAÇÃO

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

* CALENDÁRIO MENSAL DE OBRIGAÇÕES
CONTEÚDO

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

- 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,...)

  * FASCÍCULOS COM MATÉRIAS ABRANGENDO

* CONSULTORIA
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTOS EM GERAL, CONTABILIDADE

E ORIENTAÇÃO SOBRE REG. DE EMPRESAS NA JUNTA COMERCIAL

NOTÍCIAS

Nos eventos promovidos pelo CRCRS, na Capital e no interior do Estado,
no primeiro semestre deste ano, foram arrecadados mais de 10 toneladas
de alimentos, que foram doados a entidades de cunho social.

Fica, portanto, o agradecimento a todos que deram a sua parcela de
contribuição.

Recente ofício enviado pelo Con-
selho Federal de Contabilidade en-
caminhado a todos os CRCs repor-
ta-se à importância do sigilo profissio-
nal, o qual na atividade da Ciência
Contábil tem particular relevo, prin-
cipalmente nos últimos tempos, em
que os profissionais da Contabilida-
de tiveram seu trabalho valorizado e
as responsabilidades dobradas. A
sociedade exige cada vez mais pro-
fissionais sérios e éticos em todas as
frentes de trabalho, e o sigilo é uma
das manifestações da fidelidade

Sigilo Profissional

O investimento é de R$ 15,00 para estudantes, e de R$
20,00 para profissionais da Contabilidade, até 31 de agosto
de 2004. Após esta data, os valores passam a ser, respecti-
vamente, de R$ 20,00 e R$ 30,00.

Informações pelo fone (51) 3717-7635 e 3717-7481 –
e-mail: dcontab@unisc.br – http://www.unisc.br/agenda/
seminario_contabeis/info-gerais.htm.

O evento tem o apoio do CRCRS, Sindicato dos Conta-
bilistas de Santa Cruz do Sul e Fapergs.

interpessoal nas relações humanas e
profissionais.

O CRCRS enfatiza esse oportu-
no tema, lembrando o art. 2º, inciso
II, do Código de Ética Profissional
declara que são deveres do profissio-
nal da Contabilidade guardar sigilo
sobre o que souber em razão do
exercício profissional lícito, inclu-
sive no âmbito do serviço público.
Ainda, o item 1.6.1 da NBC P 1 –
Normas Profissionais de Auditores In-
dependentes trata do sigilo profissio-
nal do Auditor Independente.
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NOTÍCIAS

O Presidente do CRCRS, Contador Enory Luiz Spinelli, en-
viou correspondência ao Diretor do Departamento da Receita
Pública Estadual, Luiz Antônio Bins, informando sobre as di-
ficuldades que as empresas em geral têm-se deparado para
apresentar os registros solicitados no Convênio 54, uma vez
que não possuem sistema de informática que atenda às exi-
gências requeridas pelo Sintegra.

Observou, também, que apesar de ser uma obrigação das
empresas, estas acabam repassando essa incumbência às or-
ganizações contábeis, que necessitam se reestruturar, especi-
almente no que se refere ao seu suporte físico, para atender à
nova demanda. Solicitou, pois, que a Secretaria se sensibili-
zasse, permitindo que a implantação das novas informações à
Receita Estadual sejam feitas de forma escalonada.

Em atenção à solicitação formulada por este CRCRS, oriunda
da Comissão de Estudos de Tecnologia deste Conselho, o
prazo para entrega das informações iniciais do SINTEGRA foi
prorrogado para 31-08-04, por meio da IN DRP nº 047-04 (DOE
de 03-08-04), bem como foram dispensados os estabelecimen-
tos de contribuintes enquadrados como Empresa de Pequeno
Porte (EPP) e Microempresas (ME) no CGCTE de informarem
os dados relativos ao registro 54, enquanto mantidos os
enquadramentos nas aludidas categorias.

Informaram, ainda, em relação às outras reivindicações fei-
tas pelo CRCRS, que:

Sintegra: reivindicação atendida
• já está sendo providenciada a disponibilização do manual

consolidado do Convênio ICMS 57-95, inclusive com as res-
pectivas instruções de preenchimento, na internet, especifica-
mente na página daquela Secretaria;

• estão revisando o FAQ (serviço com as perguntas e res-
postas mais freqüentes), com vista a incluir, na medida do pos-
sível, todos os esclarecimentos possíveis e passíveis de serem
objeto de inserção nesta espécie de instrumento;

• o pedido eletrônico de documentos fiscais já se encontra
em desenvolvimento na Receita Estadual, devendo ser libera-
do no ano de 2005.

Destacou ainda Luiz Antônio Bins, não ser possível a ho-
mologação de aplicativos de automação de Nota Fiscal dos
contribuintes e/ou dos profissionais de contabilidade, em ra-
zão da grande diversidade de programas e das próprias altera-
ções das normas aplicáveis, salientando que o programa
validador do SINTEGRA e o sistema corporativo PRN da Re-
ceita Estadual servem para verificar se o arquivo foi gerado
corretamente pelo aplicativo.

Muito embora nem todas as solicitações encaminhadas te-
nham sido atendidas, ficando algumas ainda a serem estuda-
das pela Secretaria e que serão tratadas posteriormente, o aco-
lhido atende, no momento, de forma satisfatória as reivindica-
ções.

Um grupo de profissionais da Contabilidade reúnem-se, no terceiro domingo
de cada mês, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto
Alegre, para dar refeição a pessoas em dificuldades e que têm fome. A informa-
ção é do Contador Egon Osvaldo Pritsch, que participa da atividade de serviços
voluntários. Está aí um belo exemplo a ser seguido. Quem quiser ajudar e parti-
cipar basta chegar na Igreja Navegantes.

Serviços Voluntários

A partir do mês de agosto, o horá-
rio de atendimento externo da Junta
Comercial, em Porto Alegre, passa a
ser das 12h às 16h. Normalmente, o
tempo previsto para o atendimento era
de seis horas. Por três meses, foi re-
duzido a três. A medida foi para que a
equipe da Jucergs pudesse fazer o “tra-
balho de retaguarda”, devido ao volu-
me de processos para adaptação dos
contratos sociais ao novo Código Civil
– inicialmente previsto para janeiro/

Junta Comercial
2004 e prorrogado para janeiro/2005.

Segundo dados obtidos, em 2002,
ingressaram na Junta 240 mil proces-
sos; em 2003, 370 mil, e, no primeiro
semestre deste ano, 264 mil.

Os números são impressionantes e
merecem o reconhecimento pelo es-
forço da Junta Comercial, atualmente
presidida pelo Contador José João
Appel Mattos, e que tem na vice-pre-
sidência o Técn. Cont. Renato João
Kerkhoff.

10º Exame de
Suficiência será
realizado em

setembro
A prova do 10º Exame de Suficiên-

cia será realizada em 26 de setembro
e os locais serão divulgados até 15 de
setembro, pela internet ou na sede do
Conselho. O Exame de Suficiência é
aplicado, simultaneamente, em todo o
território nacional e a aprovação é con-
dição indispensável para que Contado-
res e Técnicos em Contabilidade ob-
tenham registro nos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade. Mais informa-
ções no site do CRCRS http://
www.crcrs.org.br
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NOTÍCIAS

Gaúchos integram
novas comissões do CFC

Exame de Qualificação Técnica
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a

Resolução nº 1002-04 (DOU de 05-08-04), que dispõe so-
bre a NBC P5 – Norma sobre o Exame de Qualificação
Técnica para Registro no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes (CNAI) do CFC, revogando o disposto na
Resolução nº 989-03.

O Exame tem o objetivo de aferir a obtenção de conhe-
cimentos, competência técnico-profissional e qualidade, bem
como o desenvolvimento de programa de educação conti-
nuada, após período de atividade na profissão contábil na
área de auditoria, sendo um dos requisitos para a inscrição
do contador na atividade de auditor independente no referi-
do Cadastro, com vista à atuação no mercado de valores
mobiliários.

Esta norma aplica-se aos contadores que pretendem ob-
ter sua inscrição no CNAI.

O primeiro Exame deverá ser aplicado no segundo se-
mestre de 2004.

A Resolução CFC 1.002-04 pode ser consultada na pági-
na do CRCRS: www.crcrs.org.br.

PUBLICAÇÕES
Integrando o Programa de Educação Continuada –

Fiscalização Preventiva, o CRCRS editou os seguintes
livros:

• O CRCRS e a Legislação da Profissão Contábil;
• Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas
Brasileiras de Contabilidade;
• Normas Brasileiras de
Contabilidade – Auditoria
Independente – Auditoria
Interna – Perícia Contábil;
• Manual de Atos de Registro
do Comércio; e
• Demonstrações Contábeis –
Aspectos Práticos e Conceitos
Técnicos.

As publicações podem ser
retiradas na sede do CRCRS.
Os profissionais residentes no interior do Estado devem
procurar a Delegacia ou Escritório Regional. Os livros
também podem ser consultados na página do CRCRS,
inclusive para download.

O Presidente do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), José Martonio Alves Coelho, nomeou os seguintes
Contadores gaúchos para comporem novos Grupos de Tra-
balho e Comissões de Estudo recentemente constituídos:
• Carlos Edgar de Magalhães Valmórbida – Grupo de Estu-
do de Perícia Contábil;
• Delmar Luís Bruxel – Comissão de Integração Sindical;
• Antônio Carlos de Castro Palácios – Grupo de Trabalho
das Normas Brasileiras de Contabilidade;
• Antonio Carlos Nasi – Comissão de Assuntos Internacio-
nais;
• Olivio Koliver – Grupo de Estudo para Analisar o Código
de Ética Profissional do Contabilista;
• Tania Moura da Silva – Comitê Técnico do 17º CBC;
• Zulmir Ivânio Breda – Grupo de Estudo voltado à Área
Pública;
• Ana Tércia Lopes Rodrigues – Comissão de Educação
Profissional Continuada;
• Rogério Costa Rokembach – Comissão Administradora
do Exame de Qualificação Técnica.

O projeto de lei nº 7.166-02, de autoria da Deputa-
da e economista Yeda Crusius, mereceu a especial
atenção da Classe Contábil brasileira.

Em seu texto, o projeto pretende repassar para
os economistas o exercício de atividades que hoje
são exclusivas de profissionais da Contabilidade.

Visando à rejeição dessas disposições que con-
cederiam ao economista a atribuição de desempe-
nhar atividades que hoje são feitas por profissionais
da Contabilidade, o CRCRS deu início, no mês de
junho, a uma mobilização, no âmbito de nosso Esta-
do, contrária a esse projeto, já que não atende aos
interesses de Contadores e Técnicos em Contabili-
dade.

Aproximadamente 10 mil manifestações foram
recebidas, as quais integram o documento prepara-
do pelo CRCRS para a defesa das prerrogativas pro-
fissionais da Classe Contábil.

O projeto de lei pode ser consultado no site:
h t t p : / / w w w . c a m a r a . g o v . b r / s i l e g /
Prop_Detalhe.asp?id=67294

Classe Contábil mobiliza-se
contra Projeto de Lei
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EVENTOS

Para o mês de setembro, novas palestras e cursos estão sendo programados.
Acompanhe, pela página do CRCRS – www.crcrs.org.br – as novas programações!

Está previsto para o dia 02 de outubro deste ano,
a realização do Encontro Estadual dos Estudantes de
Ciências Contábeis do RS. O evento, promovido pelo
CRCRS, terá por local o auditório da FAPA - Facul-
dades Porto Alegrenses (Av. Manoel Elias, 2001).

Numa promoção do Ibracon – 6ª Regional, e com
o apoio do CRCRS, por intermédio da Comissão
de Estudos de Auditoria Independente, será realiza-
do, nos meses de agosto a novembro, o III Ciclo
de Estudos e Atualização em Auditoria Indepen-
dente.

O evento, dividido em módulos, de acordo com
o tempo de atuação na área, é destinado a Contado-
res em situação regular no Conselho, e terá pontua-
ção para o programa de educação continuada dos
auditores independentes, mediante aprovação do
CFC.

As inscrições devem ser feitas no Ibracon (Rua
dos Andradas, 718 – conj. 402) – e-mail
iaib@terra.com.br – fax (51) 3228-3140.

A programação completa e as informações sobre
a inscrição podem ser obtidas na página do CRCRS
(www.crcrs.org.br).

3º Ciclo de Estudos
 e Atualização
 em Auditoria
Independente

Nos dias 24 a 26 de setembro, acontece, em São
Leopoldo, o XX Jogos de Integração. O evento, que
reúne profissionais da Contabilidade de todo o Esta-
do, será promovido pelo Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade do Vale dos Sinos e
Federacon/RS.

O objetivo dos Jogos é de congregar os profissio-
nais da área contábil mediante a participação em jo-
gos esportivos.

Os interessados em participar devem procurar o
Sindicato de sua base territorial.

São Leopoldo vai sediar
Jogos de Integração

No mês de setembro, o CRCRS promoverá Se-
minários de Assuntos Contábeis em Santana do Li-
vramento, no dia 10, e em Bagé, no dia 17. Em outu-
bro, está prevista a realização do Seminário de As-
suntos Contábeis da Região do Planalto, no dia 15,
em Passo Fundo. A programação completa destes
eventos constará na página do CRCRS:
www.crcrs.org.br.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo e-
mail cursos@crcrs.org.br ou pela página do CRCRS

(www.crcrs.org.br), onde também pode ser consultada
a programação completa.

Seminários de
Assuntos Contábeis

II Fórum de
Responsabilidade Social
No dia 29 de setembro, o CRCRS, por intermé-

dio da Comissão de Responsabilidade Social, pro-
move o II Fórum de Responsabilidade Social. O
evento será realizado no auditório do Conselho, em
Porto Alegre.

Espaço Aberto
- Fala Acadêmico
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EVENTOS

No dia 20 de agosto, em São Paulo, um
encontro entre o Ministro da Fazenda,
Antônio Palocci, e representantes da Clas-
se Contábil brasileira selou um momento
histórico para os profissionais que atuam
na área, mediante entrega de pauta de pro-
posições.

Dentre as sugestões, foram relaciona-
dos itens referentes à inclusão das empre-
sas de serviços no sistema Simples, à pa-
dronização das informações fiscais, à uni-
ficação, simplificação e racionalização das
obrigações acessórias, à instituição de uma
comissão de estudos contábeis tributá-
rios, ao apoio ao Projeto de Lei das Socie-
dades por Ações, entre outras (a integra
das proposições apresentadas consta na
página do CRCRS: www.crcrs.org.br).

O documento, que também elenca pon-
tos básicos que dificultam a dinâmica tri-
butária, foi entregue ao Ministro pelo Pre-
sidente do Conselho Federal de Contabili-
dade, José Martonio Alves Coelho. A ela-
boração desta pauta teve a participação
do Presidente do CRCRS, Enory Luiz
Spinelli.

O Ministro, que na ocasião estava
acompanhado do Secretário da Receita
Federal, Jorge Rachid, considerou de inte-
resse comum as reivindicações apresenta-
das, e não de cunho corporativista, e com-
prometeu-se a manter “uma relação siste-
mática” com os profissionais da Contabili-
dade. Reconheceu que a estrutura tributá-

ria no Brasil é complexa e, muitas vezes,
distorcida, o que dificulta o funcionamen-
to das empresas.

O Presidente Enory Spinelli, que este-
ve presente ao encontro, ponderou ser de
suma importância a iniciativa, pois, pela
primeira vez, um ministro da Fazenda se
reúne, pessoalmente, com lideranças da
área contábil do País para colher suas pro-
postas e reivindicações.

Palocci reúne-se com
profissionais da Classe Contábil

1. Unificação e racionalização das obrigações acessórias sem efeito retroativo e com
disponibilização do layout dos arquivos com 120 dias de antecedência do prime-iro

vencimento.
2. Utilização prévia das Entidades Contábeis como piloto de teste de qualquer obrigação

acessória.
3. Certificação digital para empresa ou preposto constante do cadastro do CNPJ
4. Demora na solução de pendências pela SRF.
5. Filas intermináveis.
6. Simples para Empresas de Serviços.
7. Equiparação da metodologia das retenções na fonte sobre serviços às retenções das

contribuições sociais retidas na fonte.
8. Padronizar as informações fiscais.
9. Concurso para fiscais.
10. Apoio ao Projeto de Lei das Sociedades por Ações.
11. Instituição de comissão de estudos contábeis tributários.
12. Indicação de membro para a Diretoria da CVM.
13. Indicação de Contadores para compor o Conselho de Contribuintes.
14. Suspensão do atendimento telefônico.
15. Convênios de cooperação mútua entre a SRF/Sistema CFC/CRCs.
16. Baixa de cadastro das empresas inativas.

Spinelli participou do encontro
com o Ministro Palocci.

Proposições e assuntos debatidos
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GERAL

No ano passado, o CRCRS efetuou contato com as instituições de ensino
superior do Estado, visando a consultar sobre a possibilidade de serem criadas
turmas específicas do Curso de Ciências Contábeis, com condições diferencia-
das, a serem oferecidas a Técnicos em Contabilidade registrados no CRCRS,
concedendo, assim, oportunidade àqueles que tivessem interesse em ultrapassar
mais uma etapa de sua formação.

Mais uma instituição aderiu à proposta deste CRCRS: a Faculdade São Fran-
cisco de Assis (UNIFIN), de Porto Alegre. No vestibular específico inscreve-
ram-se 25 Técnicos em Contabilidade. As aulas iniciaram em 2 de agosto.

No dia 08 de julho passado, o
CRCRS assinou um convênio de coo-
peração operacional com o
IBRACON. O convênio visa a conju-
gar esforços para a realização de cur-
sos, palestras e eventos da mesma na-
tureza, em especial para oportunizar
aos Contadores o cumprimento do Pro-

IBRACON

Instituições de Ensino Superior

jeto de Educação Profissional Conti-
nuada Obrigatória, instituído pela Re-
solução CFC nº 945-02.

O ato foi assinado pelo Presidente
do CRCRS, Contador Enory Luiz
Spinelli, e do IBRACON, Contador
Sérgio Laurimar Fioravanti.

Concurso Público
O CFC em resposta ao ofí-

cio encaminhado pelo CRCRS,
solicitando providências referen-
te ao processo seletivo público
para provimento do cargo de
Auditor da Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuá-
ria (INFRAERO), para o qual,
além de Contador, podem tam-
bém se candidatar profissionais
de outras áreas, comunicou que
foi distribuída ação ordinária com
pedido de tutela antecipada. O
CFC sustentou o entendimento
do CRCRS, que as atribuições
descritas para o referido cargo,
conforme consta no edital n:
01.1/2003, são privativas de Con-
tador legalmente habilitado.

CONVÊNIOS
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Ofertas de Emprego
O Conselho Federal de Contabilidade aprovou, mediante a

Resolução nº 998, de 21 de maio, a NBC T 19.2 – Tributos sobre
Lucros. Esta norma estabelece o tratamento contábil dos tributos
das entidades, inclusive quanto ao reconhecimento de ativos e
passivos fiscais diferidos, decorrentes de prejuízos ou créditos
fiscais não utilizados, a sua apresentação e divulgação nas de-
monstrações contábeis. A Resolução 998-04 pode ser consulta-
da na página do CRCRS: www.crcrs.org.br.

Tributos sobre Lucros

O CRCRS tem estado presente em todas as oportunida-
des em que são apresentados, debatidos e discutidos temas
de interesse da Classe Contábil.

Assim, na página do CRCRS (www.crcrs.org.br) consta
o serviço ‘AGENDA”, em que podem ser conferidas as pa-
lestras e representações dos Conselheiros do CRCRS e dos
Delegados Regionais no interior do Estado.

AGENDA CRCRS

Suspensão do Exercício
Profissional

O CRCRS disponibiliza no seu site www.crcrs.org.br um
espaço para as empresas interessadas em contratar profissio-
nais da contabilidade. A divulgação é feita graciosamente por
duas semanas. Nos casos de suprimento das vagas ou reno-
vação do anúncio, o CRCRS deverá ser informado. Os inte-
ressados devem se dirigir diretamente às empresas anuncian-
tes. Na página eletrônica também existe um banco de currí-
culos de profissionais habilitados que se oferecem para traba-
lhar. Os registrados no CRCRS em situação regular podem
enviar seus currículos para cadastro, de forma gratuita.

Com mais esse serviço ao alcance dos profissionais da
área contábil, o CRCRS reafirma o compromisso de fomen-
tar o aumento da empregabilidade em nosso segmento.

Profissional manifesta seu agradecimento

Muitos profissionais da Contabilidade têm o hábito de con-
sultar as ofertas de emprego que constam na página do
CRCRS. A Técn. Cont. Elaine Reis também, e relatou-nos
sua experiência:

“Através da página do CRCRS, onde são publicadas as
ofertas de emprego, eu consegui ficar sabendo do concurso
público para técnico contábil da FFFCMPA. Inscrevi-me no
concurso, passei, fui classificada e já estou trabalhando. Obri-
gada CRCRS! Este concurso não teve muita divulgação, e,
pelo CRCRS, eu tive acesso a ele... Um abraço! Elaine Reis”

Foram suspensos do exercício da profissão contábil:
EDITAL CRCRS Nº 12-04, DOE de 23-06-04:
- Técnico em Contabilidade JOSÉ HENRIQUE SIL-
VA LOPES – CRCRS 40.050, de Canoas-RS, pelo
prazo de 12 (doze) meses, de 04-06-04 a 04-06-05.
EDITAL CRCRS Nº 15-04, DOE de 27-07-04:
- Técnico em Contabilidade ALFIO JOSÉ DE OLI-
VEIRA MENDES – CRCRS 24.903, de Porto Ale-
gre – RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Tendo em
vista que não houve o depósito da carteira de identi-
dade profissional, o prazo passou a INDETERMI-
NADO.
- Técnico em Contabilidade LUIZ AFONSO CIDA-
DE DA ROCHA – CRCRS 27.489, de Porto Alegre
- RS, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 25-06-04 a
25-06-05.
- Contador MILTON PEREIRA GARCIA –
CRCRS45.368, de Uruguaiana – RS, pelo prazo de
06 (seis) meses, de 25-06-04 a 25-12-04.
As suspensões acima listadas, tiveram sua decisão
proferida, em última instância, pelo CFC, cabendo ao
CRCRS a sua execução.
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REUNIÃO

A busca de um consenso na padronização dos procedimentos
contábeis das entidades desportivas profissionais reuniu, no dia
9 de agosto, no Conselho Regional de Contabilidade do RS
(CRCRS), o Presidente da entidade, Contador Enory Luiz Spinelli;
o integrante do Grupo de Trabalho de Normas Brasileiras de Con-
tabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Antônio
Carlos Palácios e os responsáveis pela Contabilidade de alguns
clubes de futebol do RS: Contador Paulo Renato Salerno (Grêmio
Foot-Ball Porto Alegrense), Contador Sérgio Rodrigues (Sport
Club Internacional), Contador Zoilo Simionato (Sociedade Espor-
tiva e Recreativa Caxias do Sul) e a Técnica em Contabilidade Elma
Castro de Lima (Esporte Clube Juventude).

Segundo o Presidente Spinelli, a necessidade de uma
normatização dos aspectos contábeis referentes, principalmente,
aos clubes de futebol surge em função da preocupação do CFC
com os efeitos das profundas alterações verificadas na legislação
que regulamenta o esporte profissional no país, que passou a
exigir a publicação das Demonstrações Contábeis dos clubes.

“É importante que haja uma Norma Brasileira de Contabilidade
que padronize a apresentação das demonstrações contábeis des-
se segmento e que a sua aplicabilidade e operacionalidade satisfa-
çam as diferentes estruturas das entidades esportivas. Com esse
objetivo, o CFC, por intermédio do Grupo de Trabalho de Normas
Brasileiras de Contabilidade, elaborou a minuta da Norma NBC T
10.13, que dispõe sobre os aspectos contábeis específicos em
entidades desportivas profissionais e que atualmente se encontra
em audiência pública”, explicou o contador Antônio Carlos Palá-

Contabilidade dos clubes
de futebol do RS em
 debate no CRCRS

cios, representante do Rio Grande do Sul no Grupo de Trabalho de
Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC.

Para o contador Paulo Renato Salerno, é importante que seja
estabelecida uma normatização da contabilidade específica para
as atividades desportivas, uma vez que a realidade dos clubes de
futebol é singular e apresenta situações peculiares que diferem
das demais empresas. Como exemplo, ele cita o registro de gastos
com a formação dos atletas, que é um fator de controvérsia no que
tange a forma de apropriação na contabilidade em função das
diferenças de critérios e pelos controles que exige.

Sérgio Rodrigues, contador do Sport Club Internacional, asse-
gurou que os clubes, de uma maneira geral, já procedem de acordo
com os Princípios Fundamentais da Contabilidade, porém, acredi-
ta ser indispensável que hajam regras que norteiem e uniformizem
os procedimentos contábeis das entidades desportivas, o que,
inclusive, facilitaria o entendimento com os auditores indepen-
dentes.

Palácios salientou que o debate sobre o tema está apenas
começando e que para alcançar o objetivo do CFC – estabele-
cer uma normatização equânime – é importante que os profis-
sionais da área contábil que atuam nesse segmento participem
da discussão e contribuam com sugestões.

Em reunião Plenária realizada em 23 de junho, foi
empossado o novo Delegado Regional do CRCRS em Capão
da Canoa, o Técnico em Contabilidade Luís Augusto Maciel
Fernandes. A Delegacia Regional do CRCRS em Capão da
Canoa funciona na Rua Peri, 1848.

Novo Delegado Regional
de Capão da Canoa


