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PORTARIA CRCRS Nº 050-2020
1º-04-2020

Dispõe sobre a criação de Comitê para Gestão de
Crise,  voltado  aos  interesses  da  classe  contábil
gaúcha  e  da  sociedade  em  geral,  em  função  da
pandemia  causada  com  o  novo  coronavírus
(COVID-19).

A Presidente do Conselho Regional  de Contabilidade do Rio
Grande do Sul – CRCRS, no uso das atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO  a  Declaração  de  Emergência  em  Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO  a  Portaria  n.º  188/GM/MS,  de  03  de
fevereiro  de  2020,  que  declara  Emergência  em Saúde Pública  de  Importância  Nacional
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde
(OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus
(COVID-19), caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial
de Saúde (OMS), divulgadas em 27 de fevereiro de 2020, para prevenir a propagação do
novo coronavírus (COVID-19) no ambiente de trabalho; 

CONSIDERANDO  a  deliberação  do  Conselho  Federal  de
Contabilidade (CFC) nº 41, de 12 de março de 2020, que orienta os Conselhos Regionais de
Contabilidade a adotarem medidas, visando a proteger a saúde e o bem-estar de todos os
conselheiros, empregados, colaboradores e parceiros da classe contábil,  bem como seus
familiares, amigos e comunidade em geral, diante do crescimento de transmissão do SARS-
CoV-2 (COVID-19), o coronavírus;

CONSIDERANDO  a  publicação  do  Decreto  Municipal  nº
20.534, de 31 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que decreta o
estado de calamidade pública e consolida as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),
no Município de Porto Alegre. 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 55.154,
de 1º-04-2020, que reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências;

CONSIDERANDO  o  agravamento  da  situação  envolvendo  o
coronavírus e o aumento de casos já confirmados pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  os  profissionais  da
Contabilidade manterem, tanto quanto possível, a prestação de seus serviços junto aos seus
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clientes, de modo a causar o mínimo impacto à sociedade,  contudo sem prejuízo a sua
saúde e também a de seus colaboradores; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  da  prática  de  ações
conjuntas que visem à proteção e à defesa do trabalho do profissional da Contabilidade
diante da situação que ora se apresenta;

DETERMINA:

Art.  1º A  constituição  de  um Comitê  para  Gestão de Crise,
responsável pelo gerenciamento das situações decorrentes dos efeitos da pandemia pelo
COVID-19,  no  exercício  da  profissão  contábil,  e  com  o  objetivo  de  potencializar  a
abrangência de medidas, no tocante à defesa de interesses da classe contábil gaúcha e da
sociedade em geral, dispondo da seguinte composição, sob a coordenação da primeira:

Nome Cargo

Ana Tércia Lopes Rodrigues Presidente do CRCRS

Celso Luft Vice-Presidente de Gestão do CRCRS

Márcio Schuch Silveira Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional  do CRCRS

Juliano Bragatto Abadie Vice-Presidente de Registro do CRCRS

Ricardo Kerkhoff Vice-Presidente de Tecnologia e Inovação do CRCRS

Cristiani Fonseca de Souza Conselheira e Ouvidora do CRCRS

Grace Scherer Gehling Conselheira do CRCRS

Arthur Rocha Benevides Magalhães Conselheiro do CRCRS

Ricardo Vitória Diretor Executivo do CRCRS

João Victor de Oliveira Diretor Adjunto de Gestão Técnica do CRCRS

Luciano de Moraes Juskoska Diretor Adjunto de Gestão Operacional do CRCRS

Valderez Micheletto Gerente da Divisão de Comunicação Social do CRCRS

Clarice Jacinta Triaca Gerente da Divisão de Multimídia do CRCRS

Carolina Frau Vigliecca Advogada do CRCRS

Marcos Beltrami Delegado Regional do CRCRS

Simone Terezinha Zanon Delegada Regional do CRCRS

Célio Levandovski Presidente do Sescon-RS

Paulo Ricardo Pinto Alaniz Presidente do Ibracon 6ª Regional

Fernando Spiller Presidente da Federacon-RS

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no sítio eletrônico do CRCRS. 

Porto Alegre, 1º de abril de 2020.

Contadora ANA TÉRCIA L. RODRIGUES

Presidente
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