
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SNC Nº 03/05

NORMAS CONTÁBEIS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS

Prazo: 16 de dezembro de 2005

1. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM está submetendo à Audiência Pública, nos termos do

art. 8o, § 3o, item I, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, minuta de instrução que dispõe
sobre o Plano de Contas dos Fundos de Investimento Regionais, e estabelece as normas de
escrituração, avaliação de ativos, apropriação de receitas e despesas e elaboração de
demonstrações financeiras dos Fundos de Investimentos da Amazônia (FINAM), do Nordeste
(FINOR) e de Recuperação do Estado do Espírito Santo (FUNRES).

2. A minuta de instrução foi elaborada a partir dos esforços de um grupo de trabalho composto por
representantes dos Bancos Operadores (BANDES, BNB e BASA), do Ministério da Integração
Nacional e coordenado pela CVM.

3. Deve ser ressaltado que a minuta de instrução contempla, em anexo, um link para Plano de
Contas formal que prevê, principalmente, a definição dos critérios de avaliação de ativos e
passivos, além das peças que comporão as demonstrações financeiras, o elenco, a função e o
funcionamento de contas desses Fundos.

4. Os interessados poderão encaminhar suas sugestões e comentários até o dia 16 de dezembro
de 2005, através do e-mail: audpublicaSNC-0305@cvm.gov.br ou, por escrito, dirigidos à
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - Rua Sete de Setembro, 111/27º andar-
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20050-901.

5. As sugestões recebidas pela CVM são consideradas de acesso público. Qualquer restrição à
publicação das sugestões ou à citação da autoria deverá constar do próprio documento
encaminhado.

6. Cópia da minuta de instrução estará à disposição dos interessados no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e nos seguintes endereços:

SEDE - Centro de Consultas - Rua Sete de Setembro, 111/5º andar – Centro – Rio de Janeiro
- RJ.

SRS - Superintendência Regional de São Paulo - Gerência Administrativa - Rua Líbero Badaró
471, 7º andar - Centro - São Paulo - SP.

SRB -Superintendência Regional de Brasília - SCN - Qd. 2 - Bloco A - Conj. 4 - 4º andar -
Edifício Corporate Financial Center - Brasília - DF.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2005

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE

Presidente
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