
CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Resolução CRCPR nº 625/2006



 A realização de simpósios, congressos, encontros, seminários, palestras, 

semanas e ciclos de estudos, oportuniza a educação continuada, o crescimento  

e a atualização permanente da classe contábil paranaense.

 

 Essa premissa, permite que o CRCPR apóie financeiramente os eventos 

contemplados no seu Plano de Trabalho, do exercício de 2010.

    

  Apresentamos nesta cartilha, algumas informações importantes para 

que o subsídio concedido, tenha amparo da norma legal, a Resolução CRCPR nº 

625/2006.

 Na gestão 2010/2011,  frente a Câmara de Desenvolvimento 

Profissional, será meu compromisso, a disseminação da educação continuada 

aos contabilistas paranaenses!

 Atenciosamente,

Contador Maurício Fernando Cunha Smijtink 
Vice-Presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional 

APRESENTAÇÃO 

Janeiro/2010
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SÍNTESE DA RESOLUÇÃO CRCPR Nº 625/2006

 

Art. 1º - O CRCPR, para atender interesses relativos aos eventos denominados de educação continuada, concorrerá 

com a importância de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ficando a seu critério fixar o valor correspondente.

Parágrafo Único – O valor retro, para fins de sua liberação, condiciona-se a temário que tenha por foco, assuntos 

científicos ou doutrinários da contabilidade.

 

Art. 2º -  (...)  a aquisição de bilhetes para transporte aéreo ou rodoviário, cujo procedimento interno obedecerá aos 

critérios usuais de contratação.

 

Parágrafo Único – Os bilhetes de uso para transporte aéreo e rodoviário, (...) obrigatoriamente terão que ser 

entregues ao setor competente do CRCPR, para a devida contabilização, sob pena de responsabilidades no caso de 

omissão.

 

Art. 3º - Quanto aos materiais gráficos ... caberá ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná produzí-los, 

porém incumbindo os promotores do envio da arte final, já com a inserção da logomarca do CRCPR em todos os itens 

solicitados (...).

 

Art. 5º - Sempre que  for solicitado  palestrante que integre o plenário ou colaborador do CRCPR, o custo de sua 

atividade no evento, será deduzida do valor concedido a título de apoio  financeiro. 

 

Art. 6º - Para garantir  o  direito ao  recebimento  do  auxílio,  a  parte  promotora do evento, deverá encaminhar ao  

CRCPR até  o  dia 30 (trinta)  de  setembro  do  exercício  imediatamente  anterior ao da sua realização, o pedido  de

apoio financeiro (...).

 

Parágrafo Único -   O   evento  somente  será  subsidiado (...) caso  esteja  incluído  no  Plano  de Trabalho  do

exercício respectivo.

Art. 9º - Será condição inafastável para a concessão do apoio financeiro, que o projeto original,  impresso  em papel

oficial da  instituição/entidade,  devidamente  assinado  pelos  responsáveis  e  com  a  programação  do  evento   e 

demais informações definidas, seja protocolado na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná,  ou   em 

um dos seus escritórios regionais, com 60 (sessenta) dias de antecedência da sua realização. 

 

Art. 12º - Atribui-se aos promotores dos eventos subvencionados com  verbas  do  CRCPR,  a  responsabilidade  de 

elaborar relatório circunstanciado  do  que  se  consumou  no seu decurso, (...) impreterivelmente até 10 (dez)  dias

após a realização do evento.

 

Art. 13º - Veda-se  transferir  aos  promotores,  qualquer  valor  pecuniário  decorrente  do   contido    na   presente 

Resolução.

 

Art. 15º - Os termos normatizados neste instrumento legislativo revogam a Resolução CRCPR nº 600/05.

 

Art. 16º - A presente Resolução será submetida ao referendo do Plenário  deste  CRCPR, e  desde  que  aprovada,  a  

sua vigência ter como data inicial, o dia 01/01/2007.  
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DESPESAS QUE  SER CUSTEADAS PELO CRCPRPODERÃO

 

Materiais Gráficos 

Caberá  aos   promotores  do  evento,  o  envio  das  artes  finais  padronizadas,  conforme  os
formatos descritos abaixo, com a inserção da logomarca do CRCPR em cada ítem solicitado.

Ê Folders  Tamanho A-4 (21x30 cm), em papel couch  liso 150g, 4x4 cores, com duas  -     ê    
 ão picotada lado a ladodobras, sendo que uma destas poderá ser a ficha de inscriç .

Crachás Tamanho 10x15 cm, em papel triplex 250g, 4x1 cores, furado e com cord -    ão 
 em nylon aplicado.

Ê

Certificados Tamanho A-4 (21x30 cm), em papel sulfite 180g, 4x1 cores. - Ê

Cartazes Tamanho A3 (30x42 cm), em papel couch  liso 120g, 4x0 cores. - êÊ

Pastas de papel  para  anotação Tamanho 46x31 cm aberta) e 23x31 cm (fechada), -    (
em papel supremo brilho 250g, 4x0 cores, bolsa e bloco interno com  

  10 fls. em papel  alta alvura 75g, ambos sem impressão.

Ê

Fichas de avaliação Tamanho A-4 (21x30 cm), em papel alta alvura 75g, 1x0 cores. - Ê

Capa p/ CD em  papel  couchê  180g,  - Corte faca especial (solicitar modelo ao CRCPR),  
4x0 cores.

Ê

Etiqueta p/ CD . - Etiqueta adesiva, diâmetro 11,5 cm, 4x0 coresÊ

Anais do evento (em CD) eprodução em CD-R 700MB - 80 min. A mídia original  a ser - R  
reproduzida, deverá ser elaborada,  testada  e fornecida  pelos  organizadores  do   evento  
em tempo hábil.   

Ê

Passagens aéreas ou rodoviárias à palestrantes       

Neste caso,  os promotores  do  evento  deverão  informar  ao  CRCPR,  em  tempo 

hábil, os dados abaixo, para a emissão dos bilhetes:

    Nome completo do palestrante constante na programação do evento.
Fone e e-mail do palestrante e do coordenador do evento  .�

Dados  completos  do  trecho  preferencial (copiar trecho do site da empresa/cia aérea .�

e enviar por e-mail ou fax, ao CRCPR)

Importante: Após a utilização é obrigatória a devolução dos bilhetes ao CRCPR.
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DESPESAS QUE  PODERÃO SER CUSTEADAS NÃO

 

Ê���������������Honorários à palestrantes 

     CombustívelÊ���������������

     Materiais de expediente: xerox, encadernação, etc.Ê�������������

     AlimentaçãoÊ���������������

  Locação de  equipamentos: datashow, som, etc.Ê��������������

     Fotos e filmagensÊ�������������

 Serviços para  a  confecção de  artes  finais dos  materiais Ê��������������

gráficos ou apresentação de Anais em multimídia.
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PROJETO PARA PEDIDO APOIO A EVENTO

 

Ê Evento/tema: 

 Período do evento: Ê

 Local: Ê

 Tipo do evento: simpósio, congresso, semana de estudos, encontro, seminário, palestra, etc.Ê

 Coordenação: nome, telefone e e-mail dos responsáveis pelo evento Ê

 Proponentes/realização: instituições/entidades envolvidas no projetoÊ

 Apoio: Ê

 Justificativa: por que é importante a realização deste projeto? o que ele agrega à classe contábil?Ê

 Objetivo:   o que  se  pretende  alcançar  com este  projeto? (promover, provocar, desenvolver)Ê

 Programação completa do evento: datas, horários, tema das palestras e nome dos palestrantesÊ

 Público-alvo: Ê

 Recursos a serem utilizados: Ê

 Outras informações: Ê

 Orçamento: planilha detalhada com valores estimados das receitas e despesas do eventoÊ

 Despesas a serem custeadas pelo CRCPR:   Ê
 
       passagem  de  palestrantes: Infomar dados do trecho aéreo ou rodoviário preferencial.  

           �Nome(s) do(s) palestrante(s)   

         �Trecho(s): (data, horário, cia. ou empresa)            
       
       .  materiais gráficos: Infomar as quantidades de cada um dos itens necessários ao evento

          � �Folders Fichas de avaliação                      

          � �Crachás          Capa para CD

         Certificados    Etiqueta para CD � �
         Cartazes         Anais do evento em CD � �
         �Pastas

         

 Indicar o endereço completo para a entrega dos materiais gráficos:   Ê
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.�Se houver  mudança  do trecho ou da data  das  passagens, o CRCPR não  arcará com 
eventuais  despesas  decorrentes  desta  alteração.

.�Após   produzidos,  os  materiais  serão  enviados  pelo CRCPR, aos  promotores do 
evento, no endereço indicado no projeto final.   

Se  houver a necessidade de  palestrante  ou representante  do  CRCPR,  o pedido .�
deverá  ser  formalizado por ofício, com no mínimo 30 dias antes do evento.

.�A aplicação da etiqueta adesiva nos Cds (ANAIS), será  responsabilidade dos 
promotores do evento.

.�Os bilhetes aéreos e rodoviários serão disponibilizados somente aos palestrantes, cujos 
nomes estiverem destacados no cronograma do projeto final, aprovado pelo CRCPR.

.�Se  o palestrante for integrante do Plenário do CRCPR  ou colaborador,  todas as 
despesas advindas  da sua atividade, serão deduzidas do valor concedido.

.�O projeto final  deverá  estar  impresso  em  papel  oficial  da  entidade  e devidamente 
assinado pelos seus responsáveis.

.�A mídia original  dos ANAIS, a ser  reproduzida, deverá  ser elaborada, testada e 

fornecida  pelos  organizadores  do  evento  em  tempo  hábil.

.   O projeto final, deverá ser protocolado no CRCPR, 60 dias antes do evento.

.�As  artes  finais  para a confecção dos materiais gráficos, deverão  ser enviadas ao 

CRCPR por e-mail,  com no mínimo 60 dias antes do evento, em Corel Draw 14 ou versões 
anteriores  e  devidamente  convertidas  em curvas.

.�Não serão fornecidas provas ilustrativas do material gráfico.

.�Os temas do evento deverão se ater às questões e princípios da ciência contábil.

PEDIDO DE APOIO - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
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Evento: 

Período do evento: 

Local: 

Cidade: 

Coordenação: nome dos responsáveis, telefone e e-mail para eventuais contatos

Apoio: 

Nº de participantes:

Cronograma do evento: datas, horários, temas das palestras proferidas e nomes dos palestrantes  

Breve comentário do evento: fazer um resumo do transcurso do evento

Avaliação geral do evento: com base na tabulação dos dados obtidos pela avaliação geral do evento

Despesas custeadas pelo CRCPR:  nome e valor de cada despesa

Anexar ao relatório: um modelo de cada material gráfico custeado pelo CRCPR -  (indispensável) 

                                     -  bilhetes aéreos ou rodoviários originais, fornecidos pelo CRCPR   (indispensável)

                                     -  fotos legendadas  (indispensável)

                                     -  clipping do evento, reportagens e notas em  jornais.

 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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.  O referido documento, deverá merecer a aprovação do CRCPR para a concessão de 
futuros subsídios ao mesmo promotor.

.�É  obrigatório  o  envio  ao CRCPR, do relatório pertinente à  prestação  de  

contas, no prazo máximo de 10 dias, após o término do evento.

.�O  relatório  de  prestação  de contas,  deverá   estar  impresso  em  papel  oficial  da 
instituição/entidade e estar devidamente assinado pelos seus responsáveis.

.�Após serem utilizados pelos palestrantes, os bilhetes aéreos ou rodoviários 

deverão ser devolvidos ao CRCPR. Os promotores do evento deverão encaminhá-los,
 anexo  à  prestação  de  contas  do  evento.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 

.�Será imprescindível o envio, juntamente com a prestação de contas do evento, dos 
seguintes documentos:

-  um modelo de cada material gráfico custeado pelo CRCPR (indispensável) 

-  bilhetes aéreos ou rodoviários originais, fornecidos pelo CRCPR (indispensável)  

-  fotos legendadas (indispensável) 

-  clipping do evento, reportagens e notas em  jornais.
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MÊS DATA EVENTO PROMOTOR LOCAL

FEV - Jornada Norte Paranaense de Contabilidade SINCOLON Londrina

MAR 9 Aula Magna do Curso de Ciências Contábeis da UEL UEL Londrina

14 a 16 Semana do Contabilista INESUL Londrina

- Semana de Contabilidade e Auditoria PUCPR Londrina

- Dia do Contabilista UNIUV União da Vitória

- Workshop: Contabilizando o Conhecimento da Classe Contábil SINCOLON Londrina

- Palestra Motivacional em Homenagem ao Dia do Contabilista SINCOLON Londrina

- 2º Colóquio de Ciências Contábeis da Faculdade da Fronteira FAF Barracão

24 Dia do Contabilista UEL Londrina

25 a 30 Semana Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis UTP Curitiba

- 17º Ciclo de Estudos Contábeis UNIUV/SINDICOUNIÃO União da Vitória

- X Jornada do Curso de Ciências Contábeis da UNIPAR UNIPAR Umuarama

- X Ciclo de Estudos Contábeis do Norte Pioneiro FANORPI Stº  A. Platina

- Semana do Contabilista 2010 SINCOLON Londrina

13 a 15 V Seminário de Ciências Contábeis FATEB Telêmaco Borba

19 a 21 20º Simpósio Estadual de Contabilidade SICAP Apucarana

24 e 25 VII Jornada Acadêmica de Estudos Contábeis UEL Londrina

25 a 28 Semana do Contador SINCOLPAR/FAFIPAR Paranaguá

- Fórum de Discussão Contábil SINCOESTE Toledo

10 a 12 IX Seminário do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas de Cascavel UNIOESTE Cascavel

- XIX Semana do Contador de Cianorte UEM Cianorte

- XV Ciclo de Estudos Contábeis UNIOESTE Mal. C. Rondon

- III Seminário UTFPR de Contabilidade UTFPR Pato Branco

07 a 11 VIII Ciclo de Contabilidade de Ponta Grossa UEPG Ponta Grossa

- Fórum de Est. Contábeis para Dirig. de Sindicatos dos Contabilistas do PR FECOPAR Curitiba

JUL - II Fórum Contábil Regional SINCOBEL Francisco Beltrão

16 a 19 XXVIX Ciclo de Estudos Contábeis de Londrina UEL Londrina

- Mostra do Curso de Ciências Contábeis UNIUV União da Vitória

ABR

MAI

JUN

AGO

EVENTOS CONTEMPLADOS PARA 2010 
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MÊS DATA EVENTO PROMOTOR LOCAL

- Semana Acadêmica de Contabilidade UNIOESTE Foz do Iguaçu

- III Fórum de Gestão de Negócios Contábeis PUCPR Londrina

- Premio FANORPI de Artigos e Pesquisas em Contabilidade FANORPI Stº  A. Platina

- 1ª Semana Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis da FAF FAF Barracão

- XII Ciclo de Palestras em Ciências Empresariais da UNIPAR UNIPAR Toledo

- 1º ContabeiSPEI SPEI Curitiba

- 1º Ciclo de Estudos Contábeis da PUCPR PUCPR Toledo

- Semana do Empreendedorismo UTP Curitiba

- XVII Semana do Contador de Campo Mourão FECILCAM Campo Mourão

22 a 24 II Encontro de Acadêmicos de Ciências Contábeis de Cascavel – II ENCICON SINCOVEL Cascavel

- 2º ENCICON – Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis SINCOVEL/UNIOESTE Cascavel

- Dia do Contador UNIUV  União da Vitória

20 a 24 XIX Ciclo de Estudos Contábeis UNICENTRO Chopinzinho

20 a 24 XIX Ciclo de Estudos Contábeis UNICENTRO Guarapuava

- VIII Ciclo de Estudos Contábeis da UNIFAMMA UNIFAMMA Maringá

- 3º Simpósio da Mulher Contabilista SINCOVEL Cascavel

- XXII Semana do Contador de Maringá UEM Maringá

26 a 28 XI Jornada de Estudos Contábeis da UNIOESTE UNIOESTE Cascavel

27 a 29 VI ENCICON FAFIJAN Jandaia do Sul

27 a 29 VII Jornada de Estudos do Curso de Ciências Contábeis da UNIGUAÇU/FAESI UNIGUAÇU S. Miguel do Iguaçu

- Semana Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis da FAMEC FAMEC S. José dos Pinhais

27 a 29 XII Ciclo de Estudos Contábeis da UNIVALE UNIVALE Ivaiporã

26 a 29 II Semana de Estudos Contábeis e de Administração FAFIPA Paranavaí

- V CEPS – Ciclo Empresarial de Prestadores de Serviços SESCAP Ponta Grossa

19 e 20 V Ciclo de Palestras Contábeis FESP FESP Curitiba

- VII Semana Acadêmica de Contábeis do CESUFOZ CESUFOZ Foz do Iguaçu

- V Workshop de Controladoria e Gestão Estratégica PUCPR Londrina

10 a 12 XII Fórum Contábil do CESUMAR CESUMAR Maringá

NOV

SET

OUT

EVENTOS CONTEMPLADOS PARA 2010 
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CASCAVEL
Rua Salgado Filho, 1.882 - Centro 

85801-190 - Cascavel - PR

Fone/fax: (45) 3223-2190

FOZ DO IGUAÇU
Rua Almirante Barroso, 2243 - sl. 32 - Centro 

85851-010 - Foz do Iguaçu - PR

Fone/fax: (45) 3523-5644

FRANCISCO BELTRÃO
Rua Ponta Grossa, 1777 - sl. 42 - Centro

85601-600 - Francisco Beltrão - PR 

Fone: (46) 3523-3116

GUARAPUAVA
Rua Capitão Rocha, 2176 - Centro

85010-270 - Guarapuava - PR

Fone/fax: (42) 3622-1424

LONDRINA
Rua Espírito Santo, 199 - Centro 

86010-510 - Londrina - PR

Fone/fax: (43) 3322-0591

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO CRCPR 

MARINGÁ
Avenida Carneiro Leão, 135 - sl. 404 - Centro 

87013-932 - Maringá - PR

Fone/fax: (44) 3262-2421

PONTA GROSSA
Rua XV de Novembro, 512 - sl. 26/27

84010-020 - Ponta Grossa  - PR

Fone: (42) 3224-2604

TOLEDO
Rua Raimundo Leonardi, 1417 - sl. 33

85900-110 - Toledo - PR

Fone: (45) 3378-2123

UMUARAMA
Rua Cora, 2632 - Zona IV

87504-380 - Umuarama  - PR

Fone: (44) 3622-2447

14



Rua XV de Novembro, 2987 - Alto da XV - Curitiba/PR - CEP 80045-340 - Curitiba/PR

(41) 3360-4700 - profissional@crcpr.org.br - www.crcpr.org.br 


