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Quando nos anos 90 do século passado o sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, iniciava um movimento 
abordando o enfoque social das organizações, 
destacando a importância das ações transparentes, 
acendeu, por parte da população, um questionamento 
em relação às atitudes e decisões das empresas que 
causavam impactos no meio ambiente e na qualidade 
de vida da sociedade. Com isso, as empresas e 
instituições assumiram o impacto causado por suas 
existências nos meios social e ambiental e deram início 
a ações que buscavam melhorias na qualidade de vida 
daqueles agentes envolvidos na sua comunidade.



Contador Zulmir Breda
Presidente – Gestão 2010/2011

Nesse contexto, começou a ser propagada a 
necessidade de transportar essas informa-
ções para uma publicação que mostrasse 
a aplicação de investimentos nas áreas so-
ciais e ambientais, surgindo o instrumento 

de interface denominado Balanço Social.

Hoje o Balanço Social é uma ferramenta de gestão das empresas e entidades, já 
que auxilia, mediante indicadores, na obtenção de um diagnóstico corporativo. 
Entretanto o principal é ter presente que por meio dos balanços sociais podemos 
mapear a situação das organizações, e o grande desafio é fazer com que expresse a 
verdade, sem manipular dados ou disfarçar ações com impactos negativos perante 
a sociedade.

Totalmente engajados nesses propósitos, apresentamos a edição 2009 do Balanço 
Social do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, referente ao 
exercício de 2009, sob a presidência do Contador Rogério Rokembach, que mostra 
sua atuação junto aos públicos interno (funcionários) e externo (contadores, técni-
cos em contabilidade e sociedade gaúcha).

O documento apresenta a instituição e demonstra de forma qualitativa e quantita-
tiva como são tratadas as questões de gestão de pessoas, as relações com os pro-
fissionais e com a sociedade, sob o aspecto da responsabilidade social e ambiental.

É destaque nesta edição o Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC). 
Instituído nacionalmente pelo Conselho Federal de Contabilidade para ser exe-
cutado nos Estados pelos respectivos CRCs, o PVCC está alicerçado nos valores e 
princípios de ética, cidadania, sustentabilidade e solidariedade. Tem por objetivo 
incentivar os profissionais da Contabilidade a atuarem, de forma organizada, em 
ações de políticas sociais, em especial em quatro projetos institucionais: gestão 
eficiente da merenda escolar; assistência a organizações da sociedade civil; mobi-
lização para doações ao Funcriança; e rede de cidadania fiscal (controle social da 
gestão pública).

Uma boa leitura!
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SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na literatura e nas discussões sobre o tema 
“responsabilidade social” encontramos duas 
vertentes bem distintas. Uma delas defende que 
a responsabilidade social pertence aos governos, 
em função da alta carga tributária imposta no País. 
Seria uma obrigação já paga pela população. A 
outra considera que esse tema está mais afeto a 
indivíduos, comunidades, congregações e entidades 
não governamentais.
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Essas duas vertentes geraram uma 
terceira opinião, a de que o assun-
to pertence somente às empresas e 
seus empresários. Com isso, as or-

ganizações inseriram a responsabilidade 
social no seu planejamento estratégico, 
pois havia se tornado um pré-requisito na 
concorrência do novo mercado. A respon-
sabilidade social começou a ser empregada 
como marketing social por empresas, tor-
nando-se uma ferramenta para melhorar 
sua imagem junto ao consumidor.

Uma pesquisa efetuada pelo Instituto Ethos, 
em 2007, mostrou que 77% dos entrevis-
tados declararam ter muito interesse em 
saber como as empresas tentam ser social-
mente responsáveis. Mas essa mesma pes-
quisa revelou que 51% do público em geral 
atribuiu às empresas um papel mais amplo 
que o econômico, havendo uma retração de 
opinião em relação a períodos anteriores 
que conferiam a elas essa atribuição. Isso 
porque a utilização da responsabilidade so-
cial como forma de propagação de uma boa 
imagem aumentou o ceticismo em relação 
à concretização da sua prática por parte das 
empresas, formando-se um hiato entre a 
expectativa do consumidor e a percepção 
de seu efetivo engajamento.

Certamente isso não pode ser um desestí-
mulo para a prática da responsabilidade so-
cial por todas as organizações. Ela precisa 
ser adotada como cultura empresarial, mas 
de forma exemplar. Esses dados apenas 
apontam que a população está atenta e re-
pudia o seu mau emprego. Isso é um exercí-
cio de cidadania.

O conceito de voluntariado há muito foi 
dissociado daquele do filantropismo. Hoje 
estamos vendo uma convergência entre os 
conceitos de voluntariado e cidadania, pois 
se trata de um engajamento de pessoas, 
que colocam seus conhecimentos e habili-
dades em trabalhos que têm o objetivo de 
promover reintegração social e garantir os 
direitos dos outros.

   A Instituição – Apresenta o CRCRS à sociedade, 
contendo breve histórico, localização, atividades, 
estrutura organizacional, missão, visão, valores e 
principais serviços.

   Gestão de Pessoas – Neste item o CRCRS apresen-
ta o seu corpo funcional, com o número de fun-
cionários e o seu perfil; os cursos e treinamentos 
oferecidos na área de desenvolvimento; o nível da 
escolaridade; os benefícios diretos e indiretos.

   Gestão de Registro e Fiscalização – Apresenta os 
principais projetos nas áreas operacional e social, 
vinculados às atividades de registro e fiscalização. 

   Gestão da Responsabilidade 
Socioambiental – Apresenta os 
projetos desenvolvidos nesta 
área, em prol da sociedade.

   Balanço Social em Dados – 
Neste item são apresentadas 
as principais informações 
quantitativas desenvolvidas 
pelo CRCRS nas áreas social e 
ambiental.

Este documento, elaborado em 
consonância com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade – 
NBC T 3.7 e NBC T 15, apresenta 

informações contábeis, 
administrativas, financeiras, 

sociais e ambientais e está 
dividido em 5 partes:
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Apresenta o Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul, sua es-
trutura física, missão, visão, valores, di-
retrizes e entidades de relacionamento.
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O CRCRS foi criado pelo Decreto-Lei nº 9.295-46 e está vinculado ao Sistema 
CFC/CRCs. O seu Plenário é composto por 27 Conselheiros titulares e igual nú-
mero de suplentes, observada a proporção de 2/3 de Con-
tadores e 1/3 de Técnicos em Contabilida-
de. O Sistema CFC/CRCs é composto pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, sendo 
a ele vinculados os 27 Conselhos Regionais 
de Contabilidade existentes no País. Entre 
outras atribuições do Sistema CFC/CRCs es-
tão as de orientar, normatizar e fiscalizar o 
exercício da profissão contábil, bem como 
realizar o registro dos profissionais e das or-
ganizações contábeis.

A sede do CRCRS está localizada no bairro Menino Deus, na Rua Ba-
ronesa do Gravataí, nº 471, com jurisdição sobre todo o Estado. Pró-
ximo à sede, na Rua Barão do Gravataí, nº 301, está situado o “Cen-
tro de Cultura Contador Dr. Olivio Koliver”, onde se localizam 
a biblioteca, com um acervo de 4.575 livros, 
2.126 trabalhos de eventos 
e 15.767 artigos de 
periódicos, e a sala do 
contabilista, dotada 
de equipamentos de 
informática com aces-
so à internet.
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Promover o efetivo e regular exercício da Contabilidade em cumprimento às suas 

atribuições legais de registro e fiscalização com ética e transparência, qualificando 

os profissionais em benefício da sociedade.

Ser referência como entidade atuante em assuntos de interesse da 

profissão contábil.

Ética e transparência.

Responsabilidade e comprometimento.

Integração e comunicação.

Qualidade e valorização.

Respeito e credibilidade.

Política de Relacionamentos 

A política de relacionamento do CRCRS  

abrangerá:

 Profissionais da contabilidade;

 Organizações contábeis;

 Estudantes da área contábil;

 Entidades da classe;

 Órgãos públicos;

 Conselhos profissionais;

 Instituições de ensino;

 Delegados regionais;

 Funcionários;

 Sistema CFC/CRCs;

 Sociedade civil organizada;

 Imprensa;

 Fornecedores;

 Empresas privadas; 

 Cidadãos.

1.  Aprimoramento da fiscalização operacional.

2.  Expansão da fiscalização preventiva.

3.  Aperfeiçoamento do sistema de registro.

4.  Valorização da classe contábil.

5.  Modernização administrativa.
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Política de Relacionamentos 

A política de relacionamento do CRCRS  

abrangerá:

 Profissionais da contabilidade;

 Organizações contábeis;

 Estudantes da área contábil;

 Entidades da classe;

 Órgãos públicos;

 Conselhos profissionais;

 Instituições de ensino;

 Delegados regionais;

 Funcionários;

 Sistema CFC/CRCs;

 Sociedade civil organizada;

 Imprensa;

 Fornecedores;

 Empresas privadas; 

 Cidadãos.

Conselho Federal de Contabilidade

Conselhos Regionais de Contabilidade

Fundação Brasileira de Contabilidade

Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil

Federação dos Contabilistas do RS

Sescon-RS

Sescon-Serra Gaúcha

Sindicato dos Contadores do 
Estado do RS

Sindicatos de Técnicos em 
Contabilidade e Contadores

Sindicatos de Contabilistas

Associações de Contabilistas

Ministério Público Estadual

Secretaria da Receita Federal

Secretaria da Fazenda do Estado do RS

Junta Comercial do Estado do RS

Tribunal de Contas do Estado do RS

Prefeitura Municipal de  
Porto Alegre 

Assembleia Legislativa

Instituições de Ensino do Estado do RS

Sebrae

Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas 

Entidades de fiscalização do exercício 
profissional

Sociedade civil organizada

Órgãos públicos

Divulgação CFC
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3,52%
8,42%

6,24%

21,53%

26,70%

33,59%

Fiscalização Ostensiva

Escritórios Regionais

Registro-Órgão Central

Bens de Capital

Fiscalização Preventiva

Reserva Financeira

   1.4 INFORMAÇÕES  
ECONÔMICO-FINANCEIRAS

O CRCRS é uma entidade economicamente estável, com um patrimônio 
considerável para garantir suas necessidades operacionais.

Em 31 de dezembro de 2009, o patrimônio total era de R$ 13.462 mil.

O índice de adimplência está situado entre os maiores no âmbito do 
Sistema CFC/CRCs. Em 2009, registrou-se 93,53% de adimplentes em 
relação aos profissionais contábeis; e 96,19% em relação às organiza-
ções contábeis.

Aplicação das receitas

As receitas arrecadadas das anuidades, deduzida a cota-parte legal-
mente estabelecida e paga ao CFC e a contribuição ao FIDES, foram 
destinadas exclusivamente à aplicação das atividades-fim do CRCRS, 
tendo o seguinte encaminhamento:
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As Comissões de Estudos 
têm um importante papel 
na estrutura do CRCRS, na 
medida em que estudam as 
matérias pertinentes à sua 
área de atuação e propõem 
a estruturação, do ponto 
de vista técnico, de cursos, 
seminários e palestras; co-
laboram como instrutores 
e palestrantes nos eventos; 
indicam instrutores e pales-
trantes para os eventos do 
Projeto de Educação Conti-
nuada do CRCRS; elaboram 
trabalhos técnico-científicos 
para eventos e publicações; 
revisam e opinam sobre o 
conteúdo técnico do mate-
rial destinado a publicações; 
elaboram comentários sobre 
as normas da profissão; as-
sessoram o Conselho Dire-
tor e o Plenário do CRCRS, 
quando solicitado; analisam 
e emitem opinião sobre nor-
mas emitidas pelo CFC.

Os Grupos de Trabalho (GT) têm por objetivo o exame de matérias 
específicas, visando à apresentação de sugestões e/ou recomenda-
ções que poderão ser adotadas pelo CRCRS. Em 2009, foram manti-
dos os dois Grupos de Trabalho: Tecnologia da Informação e CRCRS 
Jovem, coordenados por Ricardo Kerkhoff e Marcio Schuch Silveira, 
respectivamente.

Comissões de Estudo: Coordenadas por:

Acompanhamento da Área de 
Ensino Superior

Sélia Grabner

Auditoria Independente
José Albino Giardino 
Filomena

Contabilidade Pública Silvio Luis da Silva Zago

Equilíbrio de Oportunidades Daniel Souza dos Santos

Mulher que atua na Área 
Contábil

Rosana Lavies Spellmeier

Organizações Contábeis Dani José Petry

Perícia Contábil Silvio Luis Taborda

Responsabilidade Social Fernando Ben

13
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Em 26-11-2009, os Contadores e Técnicos em Contabi-
lidade em situação regular elegeram 2/3 dos novos re-
presentantes do Plenário do CRCRS, com mandato até  
31-12-2013. Foi vitoriosa a Chapa 1, com 69,55 % dos vo-
tos, coordenada pelo Contador Zulmir Breda.

O resultado é mais um indicador positivo da plena aceitação 
dos profissionais da Contabilidade pelo trabalho realizado.

Lançado no último trimestre de 2008, com plena consecução em 2009, 
o projeto recebeu 454 ideias, sendo 274 do próprio corpo funcional do 
CRCRS e 180 de profissionais e estudantes.

Cada ideia foi examinada por uma Comissão específica designada pelo 
Presidente, tendo sido aprovadas 140, que tiveram sua homologação 
pelo Conselho Diretor. Destas, 72 foram implementadas em 2009, e as 
68 remanescentes estão em processo de implementação.
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Sempre trabalhando para otimizar suas 
atividades, o CRCRS contratou, por meio 
de processo licitatório, empresa de con-
sultoria que realizou o mapeamento 
dos processos e rotinas administrativas, 
propondo as adequações julgadas ne-
cessárias. O referido mapeamento pos-
sibilita o aperfeiçoamento das rotinas e 
atividades do Conselho no cumprimen-
to de seus fins institucionais.
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Apresenta o empenho do Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul com seu corpo funcional, 
o número de funcionários e os benefícios 
oferecidos.

O quadro de pessoal do CRCRS 
está composto de 85 empregados 
registrados, sendo 47 homens e 38 
mulheres e, ainda, 3 estagiários e 2 
menores aprendizes.
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Quantidade % Homens % Mulheres %

Faixa etária

de 20 a 30 anos 8 9 6 7 2 2

de 31 a 40 anos 22 26 14 16 8 10

de 41 a 50 anos 22 26 9 11 13 15

de 51 a 60 anos 25 30 12 15 13 15

mais de 61 anos 8 9 6  7  2  2

Quantidade % Homens % Mulheres %

Tempo de serviço

até 5 anos 26 31 18 21 8 10

de 6 a 10 anos 17 20 13 15 4 5

de 11 a 20 anos 24 28 9 11 15 17

acima de 21 
anos

18 21 7 8 11 13

Admissões/demissões

Posição em 31-12-2008: 87 funcionários

Admissões em 2009: 3 funcionários*

Demissões em 2009: 5 funcionários

Posição em 31-12-2009: 85 funcionários

* Todas as contratações ocorreram mediante 
chamada de candidatos aprovados em 
concursos públicos realizados.

                                           

Quantidade %

Escolaridade

Ensino Fundamental 
incompleto

3 3,5

Ensino Médio 
incompleto

3 3,5

Ensino Médio 28 33

Ensino Superior 
Incompleto 

6 7

Ensino Superior 34 40

Pós-graduados 11 13
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Mulheres

8

Homens 

9

Cargos de chefia

Com 60% de seus funcionários cursando ou tendo cursado o nível 
superior de ensino, o CRCRS se propõe a qualificar ainda mais seu 
corpo funcional para garantir a qualidade conquistada em seus 
serviços prestados, como atestam os indicadores da pesquisa de 
satisfação dirigida à classe contábil.

Os cargos de chefia são ocupados por 9 homens 
e 8 mulheres

Foram mantidos dois postos para menores apren-
dizes, em atendimento ao que preceitua o Decreto 
nº 5.598-05.

  Vale-refeição com participação dos funcionários de 20% do total dos 
vales. 

  Plano de saúde opcional com participação de 30% na mensalidade 
(Resolução CRCRS nº 498-09 reduziu a participação do funcionário de 
50% para 30%).

  Vale-transporte com participação conforme legislação específica (6% 
do salário-base ou o valor integral dos vales, dos dois o menor).

Em dezembro de 2009, realizou-se uma avaliação de desempenho dos funcionários do CRCRS, 
em atendimento ao expresso no Regulamento do Quadro de Pessoal, com o objetivo de implan-
tar uma política adequada de gestão de pessoas, bem como identificar as necessidades para o 
seu desenvolvimento.

O questionário consistia de doze questões, com as seguintes respostas: insuficiente, regular, bom, 
muito bom e excelente. A premiação é concedida àqueles que obtêm de 750 a 1000 pontos; de 
450 a 749 pontos, treinamento; e abaixo de 449, treinamento, com avaliação de sua permanên-
cia no quadro de pessoal.
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Prêmio Nº de funcionários %

5 dias 1 1

3 dias 51 60

1 dia 29 34

Nenhum dia 4 5

Durante o exercício de 2009, foram desenvolvidos 
eventos visando à melhoria no desempenho dos 
funcionários do CRCRS:

 Marketing Pessoal e Networking.

  Planejamento Estratégico na Prática e Gestão 
de Processos.

Relacionamento Interpessoal.

 Técnica de Condução de Reuniões.

 XII Convenção de Contabilidade do RS.

 Aprenda a Lidar com as Diferenças.

  Fundamentos de Linux: Conceitos, Instalação 
e Administração.

 Contabilidade Internacional – Normas IFRS.

 Curso de Ciências Contábeis.

Em 2009, foram investidos R$ 19 mil na capacitação do quadro de pessoal do CRCRS.

A premiação estabelecida foi a 
seguinte: para 1000 pontos – 5 
dias de folga ou visita de um dia 
na sede do CFC; de 900 a 999 
pontos – 3 dias de folga; de 750 a 
899 pontos – 1 dia de folga. A ta-
bulação dos dados está expressa 
na tabela:
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Apresentamos a seguir os principais 
projetos e ações de caráter operacional 
e social das atividades de registro e 
fiscalização com impacto social.
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DADOS DO REGISTRO - 2009 

Quem somos

Categoria % Homens % Mulheres %

I - Profissionais

Contadores 17.783 57 10.122 32 7.661 25

Técnicos em 
Contabilidade

13.380 43 8.274 27 5.106 16

Totais 31.163 100 18.396 59 12.767 41

II - Escritórios e Sociedades

Escritórios 
Individuais

7.412 80

Sociedades 1.836 20

9.248 100

Cabe o registro de que a classe 
contábil foi a primeira categoria a 
possuir carteira de identidade com 
certificação digital, dotada de mo-
dernos e avançados sistemas de 
segurança antifraude, e integra RG, 
CPF, identidade profissional e certi-
ficado digital. Em 2009, foram feitos 
3.294 novos pedidos de aquisição 
da nova carteira.
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Durante o ano de 2009, foram publicadas as novas Resoluções do CFC, de nº 1.166, que 
dispõe sobre o registro cadastral das organizações contábeis e regulamenta a organiza-
ção jurídica na forma de empresário; e de nº 1.167, que dispõe sobre o registro profis-
sional dos contabilistas.

Também ocorreram nesse período:

  a implantação do sistema de registro secundário eletrônico;

  o lançamento do novo Manual de Registro;

   os requerimentos de novos registros  
(definitivo e provisório) via internet à disposição  
no sítio do CRCRS.

Digitalização de Documentos

Concluído o processo de digitalização em 2008 
dos documentos de registro de profissionais e de 
organizações contábeis cadastradas no CRCRS e 
existentes no arquivo (em papel), com a inclusão 
de 1.476.502 no sistema, em 2009 foram inseridas 
35.464 imagens e realizados 2.897 registros.

Atendimento nos Escritórios Regionais do RS

O levantamento feito em 2009 mostra que nos 16 Escritórios Regionais que o CRCRS 
mantém no interior do Estado e na Capital, na zona norte, mediante acordos operacio-
nais com entidades da Classe Contábil, foram realizados 59.484 atendimentos, viabili-
zando ainda mais o contato e a relação dos profissionais com o Conselho.
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Diligências efetuadas 24.438

Autos de infração lavrados 879

Notificações lavradas 514

Municípios visitados 192

Denúncias recebidas 151

Uma das principais funções do CRCRS é a fiscalização do exercício da 
profissão contábil. Sua ação se desenvolve com o profissional que 
executa as atividades contábeis, bem como na empresa por ele in-
tegrada, primando pela ética e qualidade na prestação dos serviços, 
mediante o esclarecimento e a vigilância sobre os padrões legais e 
técnicos que regem o exercício profissional.

A meta mínima prevista era efetuar 
19.050 diligências, tendo sido realizadas 
24.438. Dessas, 8.612 foram realizadas 
na capital e 15.826 no interior do Estado. 
Foram fiscalizadas 6.130 organizações 
contábeis/profissionais, 1.736 empre-
sas não contábeis e 152 órgãos públicos, 
cujas atividades de fiscalização do exercí-
cio profissional previstas e realizadas es-
tão demonstradas neste balanço social:
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Previstas 4.000

Realizadas 6.130

Previstas 300

Realizadas 1.736

Previstas 100

Realizadas 152

Previstas 2.500

Realizadas 5.335

Previstas 3.600

Realizadas 5.041

Previstas 2.800

Realizadas 4.422

Previstas 5.350

Realizadas 4.425

Previstas 200

Realizadas 286

Previstas 200

Realizadas 229

Processos Instaurados 879

Processos Julgados 712

Processos Reapreciados 90

Processos encaminhados 
ao CFC

143
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Em 2009, foram aputradas 1.079 infra-
ções, as quais originaram a instauração 
de 879 processos. As principais causas 
para a sua instauração foram:

Fiscalização Preventiva –  
Educação Continuada

Uma das diretrizes do planejamento estratégico do CRCRS é a 
expansão da fiscalização preventiva, desenvolvida mediante a 
aplicação do Programa de Educação Continuada. As ações de-
senvolvidas nessa área, que buscam a atualização e o aprimo-
ramento do profissional da Contabilidade, tornaram-se refe-
rência, em âmbito nacional, como um serviço dirigido à Classe 
Contábil, que visa a proporcionar meios gratuitos de acesso à 
informação, mediante a organização e a realização de pales-
tras, seminários, etc. Por meio da constituição de um cadastro 
de palestrantes, composto por especialistas de diversas áreas, 
presentes em diversos pontos do Estado, os assuntos que são 
solicitados pela região e encaminhados por intermédio dos De-
legados Regionais, são tratados nas palestras apresentadas.

  emissão de DECORE sem base legal;

   profissionais que respondem por 
sociedade de forma irregular;

   irregularidades no registro ca-
dastral de sociedade e escritório 
individual;

   não elaboração de escrituração 
contábil de clientes;

   não elaboração de contrato de 
prestação de serviços.
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Realizada pela Fundação Brasileira de Contabilidade – Escritório de Representação no 
Rio Grande do Sul, com a organização do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, na Fundação Parque de Eventos e Desenvolvimento de Bento Gonçalves 
- FUNDAPARQUE, na cidade de Bento Gonçalves-RS, nos dias 09 a 11 de setembro, a XII 
Convenção de Contabilidade do RS, teve o apoio do Conselho Federal de Contabilidade 
e das entidades da classe contábil do RS.

O evento desenvolvido sob o lema geral: Profissão Contábil: Ciência, Trabalho e  
Convergência contou com 1.540 inscrições, entre profissionais e estudantes dos cursos 
de Contabilidade de todo País, além dos palestrantes e convidados.

Na oportunidade foram realizados 15 palestras, 11 painéis e apresentados 27 trabalhos.
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O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul realizou de forma 
diferenciada, 21 Seminários de Assuntos Contábeis em alguns municípios do 
Estado. O diferencial se deu por sua realização simultânea. No mês de maio, 
foram realizados nos dias 20, 21 e 22, nos municípios de Bento Gonçalves, Ca-
choeira do Sul, Carazinho, Caxias do Sul, Gravataí, Guaíba, Júlio de Castilhos, 
Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz 
do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São 
Borja e São Luiz Gonzaga. O Seminário de Assuntos Contábeis de Pelotas, ocor-
reu no dia 19 de junho, em comemoração aos 75 anos do Sindicato dos Conta-
bilistas daquela cidade.
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TABELA CUMULATIVA – JANEIRO/DEZEMBRO DE 2009

LOCAL APRESENTAÇÕES PARTICIPANTES MÉDIA

CAPITAL 67 7.097 106

INTERIOR 437 30.752 70,4

VIRTUAL 3.103 14.509 4,7

TOTAL 3.607 52.358 14,5

A realização dos Seminários de Assuntos Contábeis proporcionou que aproxima-
damente 5.223 pessoas, entre profissionais e estudantes da área contábil rece-
bessem atualização sobre temas relevantes em vários segmentos da profissão.

A tabela aponta o total de eventos realizados pelo Programa de Fiscalização Pre-
ventiva – Educação Continuada do CRCRS em 2009. Nessa atividade o CRCRS é 
destaque nacional, seja na quantidade de eventos ou no número de participantes.
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Principais eventos realizados em 2009

Nº de 
eventos 

Nº de  
participantes

As mudanças nas práticas contábeis - Lei nº 11.6380-07 24 3.381

Microempreendedor Individual: SPED Contábil 117 3.321

SPED e a Nota Fiscal Eletrônica 17 2.123

Rumo e perspectivas da Profissão Contábil 14 1.950

Substituição Tributária – ICMS-RS 35 1.724

Imposto de Renda – Pessoa Jurídica 43 1.656

Rotinas no Departamento de Pessoal 37 1.412

Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 22 955

Imposto de Renda – Pessoa Física 24 908

O Brasil e a Convergência Contábil: avanços, 
dificuldades e perspectivas

1 550

Contabilidade e Responsabilidade Social 1 515

Implicações fiscais decorrentes da nova Lei das S/A. 1 485

Alterações na legislação comercial e seus reflexos 
tributários

1 457

Visão contábil sobre a Nota Fiscal Eletrônica 2 456

Aspectos Contábeis, Tributários e Societários 14 448

Demonstrativos Contábeis aplicados ao Setor Público 3 400

Vamos aproveitar o momento 5 381

Gestão de Custos: controle e racionalização 1 380

Alterações no Simples Nacional 3 365

Legislação do ICMS: diferenças de alíquotas 3 325

Principais mudanças nas Normas de Auditoria 1 315

Regulamentação da Contabilidade Ambiental no Brasil 1 310

Programa do Voluntariado da Classe Contábil 3 306

O jovem profissional e as áreas de atuação 1 301

Outros temas 78 5.011

XII Convenção de Contabilidade do RS 52 9.414

Apresentações virtuais 3.103 14.509

T o t a i s 3.607 52.358
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Integrantes do Programa de Educação Continuada, as publicações têm o objetivo 
de permitir o acesso a informações úteis para o dia a dia dos profissionais contá-

beis, destacando-se como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento profissional.

Livros impressos em geral

A Revista do Conselho Regional de Contabilidade se constitui numa das 
principais e mais qualificadas publicações da área contábil no Brasil.

Foram impressos 16 mil exemplares de livros e 31 
mil fôlderes orientativos, bem como elaborado 
um CD, com doze publicações – atualizadas – edi-
tadas pelo Conselho.

Figurando durante todo o ano entre os dez mais 
acessados, o “Download de livros” da página do 
CRCRS contém a íntegra das publicações que são 
editadas pelo Regional.

Mediante convênio realizado com a Junta Comer-
cial do Estado do RS, foi atualizado o livro “Manual 
de Atos de Registro do Comércio”; e, com a Secre-
taria Estadual da Fazenda, o livro “ICMS – Manual 
de Rotinas – Plantão Fiscal”. Ambas as publicações 
foram disponibilizadas em meio eletrônico na pá-
gina do CRCRS para consulta e/ou download.

Também tivemos a atualização de importantes 
publicações elaboradas por Comissões de Estudos 

do CRCRS: “Orientação para Nego-
ciação de Honorários”, “Manual de 
Incentivos Fiscais – para investi-
mentos sociais, desportivos e cul-
turais”, “Manual de Orientação e 
de Procedimentos para as Organiza-
ções Contábeis” e “Demonstração 
da Responsabilidade Social”, todas 
com livre acesso pela internet.

C R C RS

30



Artigos atuais e de interesse dos profissionais da 
Contabilidade são encontrados na página da Revista 
Eletrônica, que, em 2009, teve 8.516 acessos.

Esse espaço, localizado na página do CRCRS, tem o objetivo de reu-
nir, preservar e divulgar a produção acadêmica de Ciências Con-
tábeis do Rio Grande do Sul, mediante o acesso livre à íntegra de 
trabalhos de conclusão, teses e dissertações. O intuito é prestigiar 
o trabalho realizado, garantindo, assim, a acessibilidade à comu-
nidade contábil da produção científica contábil e da sua pesquisa. 
O Espaço Acadêmico ficou disponível a partir de dezembro de 2009.

Centro de Cultura

O CRCRS promove várias atividades com o intuito de pro-
porcionar aos profissionais da Contabilidade a atualização 
necessária para o exercício da profissão contábil. Também 
disponibiliza o seu Centro de Cultura, onde estão instala-
das a biblioteca, com acervo especializado na área contá-
bil, e a sala do contabilista, dotada de equipamentos com 
acesso à internet, à disposição para utilização gratuita de 
contadores, técnicos em contabilidade e estudantes da 
área contábil, em especial daqueles residentes no interior 
do Estado. Situado nas proximidades do CRCRS, na Rua Ba-
rão do Gravataí, nº 301, registraram-se 8.601 atendimen-
tos no Centro de Cultura no ano de 2009.

Boletim impresso enviado a 
todos os profissionais regis-
trados, com assuntos relacio-
nados à atividade profissional, 
entrevistas de personalidades 
ligadas à profissão, atualiza-
ções sobre a legislação profis-
sional, dentre outros.
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Boletim eletrônico enviado a 
todos os profissionais da Conta-
bilidade e estudantes que mani-

festaram interesse em recebê-lo, 
que divulga fatos atuais, bem 

como a programação de eventos 
do CRCRS. Em 2009, foram reme-

tidos 81 boletins.

Em 2009, a Rádio e a TV CRCRS consolidaram-se como 
canais eficazes de comunicação entre o Conselho e 
a classe contábil. Dentro da programação da Rádio, 
destaca-se o programa “Falando de Contabilidade” e a 
série “Em Debate”. Já a TV transmitiu palestras, entre-
vistas, cursos de atualização e aperfeiçoamento profis-
sional, entre outros. A Rádio CRCRS teve 6.741 acessos 
e a TV CRCRS, 7.783.

A Ouvidoria do CRCRS esteve à disposição para receber sugestões, críticas ou recla-
mações, por meio do e-mail ouvidoria@crcrs.org.br ou pela presença semanal do 

ouvidor na sede do Conselho

O CRCRS publica sua coluna semanal no Jornal do Co-
mércio, no Caderno Contabilidade, nas quartas-feiras, 
levando ao conhecimento da classe os fatos e aconteci-
mentos marcantes e de interesse da profissão contábil.

Para manter o profissional informado sobre os acontecimentos da área con-
tábil e sobre suas ações e serviços, o CRCRS mantém diversos canais de comu-

nicação com a classe contábil.
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Internet

Na página do CRCRS (www.crcrs.org.br) são encontrados diversos 
serviços, dentre os quais destacamos:

  ofertas de emprego;

   roteiro de fiscalização em Porto Alegre 
e de viagens no interior do Estado;

   biblioteca virtual, com consulta à base 
de dados do acervo da biblioteca;

  programação de cursos e eventos;

   legislação da profissão contábil, sem-
pre atualizada;

  publicações editadas, tanto para con-
sulta quanto para download;

  DECORE e DHP eletrônica;

   formulário para requerimento de regis-
tro e solicitação de carteira;

  emissão de guias de pagamento;

   consulta ao sistema cadastral (registro 
profissional e organizações contábeis);

   consulta ao cadastro Nacional de Con-
tabilistas (via site do CFC);

    emissão de certidão de regularidade 
profissional;

    alteração de endereço, telefone e  
e-mail;

  calendário de eventos;

  agenda CRCRS;

  Revista Eletrônica do CRCRS;

   instruções para encaminhamento de 
denúncias;

  licitações; 

  rádio e TV do CRCRS;

   ouvidoria, para encaminhamento de 
sugestões, críticas ou reclamações;

  Centro de Memória Virtual;

  consulta a sistema cadastral;

  Espaço Acadêmico;

   emissão de certidão de regularidade e 
de alvarás para as organizações  
contábeis.

Em 2009, tivemos 863.789 acessos/visitas 
e, como pageviews, 2.578.426 cliques.

33

BALANÇO SOCIAL 2009



4 .
G E S TÃ O  S O C I A L 
E  A M B I E N TA L

O CRCRS esteve engajado em ações 
socioambientais, visando à melhoria 
da qualidade de vida de pessoas em 
situação de pobreza. Esteve presente 
de forma ativa em diversas atividades 
no CFC, que vieram em benefício de 
toda a classe contábil.
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XII Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande 
do Sul recebeu novamente o 
Selo Carbon Free

Pela segunda vez, o maior evento da classe 
contábil gaúcha, realizado em 2009 na cida-
de de Bento Gonçalves, recebeu o selo Car-
bon Free. Também pioneira nessa ação den-
tro do Sistema CFC/CRCs, para neutralizar as 
fontes de emissão de gases de efeito estufa 
(GEE), decorrentes da realização do evento, 
foram plantadas 26 árvores nativas em áreas 
de preservação permanente de mata ciliar, 
com a finalidade de compensar o equivalen-
te a 3,9 toneladas de carbono emitidos du-
rante a Convenção.

Estudos efetuados em 2007 por um órgão da 
Organização das Nações Unidas (Intergover-
namental Panel on Climate Change – IPCC – 
maior autoridade mundial em mudanças cli-
máticas) e que foram amplamente 
divulgados pela mídia, entre as suas 
conclusões, apresentaram as conse-
quências do aquecimento global, ci-
tando o aumento da fome e o desapa-
recimento de 30% das espécies, entre 

outros prejuízos para o planeta e para toda a 
humanidade.

Os malefícios dos gases de efeito estufa, cuja 
emissão ocorre principalmente por ativida-
des do homem (como, por exemplo, o ato 
de dirigir um carro e os os procedimentos in-
dustriais) não podem ser ignorados. Segundo 
fundamentos científicos as árvores absorvem 
carbono da atmosfera e preservam a água, o 
solo e a biodiversidade.

O CRCRS, atento para dar a sua contribui-
ção – que pode ser considerada como uma 
obrigação de todos – e com o fim de evitar 
os efeitos danosos do GEE, decidiu obter o 
Certificado CARBON FREE, emitido por uma 
entidade especializada – INICIATIVA VERDE –, 
mediante os procedimentos e as orientações 
por ela propostos. Assim agindo, o CRCRS, 
além de cumprir sua parte na sociedade,  
preocupada com o futuro do planeta, procu-
rou conscientizar os participantes do evento 
para que cada um faça a sua parte.
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Mês da Solidariedade Contábil arrecada mais de  
10 toneladas de alimentos

O Mês da Solidariedade Contábil, realizado 
de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2009, 
manteve como objetivos principais o dire-
cionamento de doações ao Funcriança e a 
arrecadação de alimentos não perecíveis e 
brinquedos. Agregou este ano a campanha 
“Crack, Nem Pensar”, e a Ação Contábil foi 

dedicada à divulgação do Microempreen-
dedor Individual (MEI).

Pelo quarto ano consecutivo, 
essa iniciativa reuniu as enti-
dades representativas da classe 
contábil: Conselho de Contabi-

lidade, Federacon, Ibracon, Sin-
dicato dos Contabilistas de Porto 
Alegre, Sescon-RS e Sindicato dos 
Contadores do Estado do Rio Gran-
de do Sul, em torno de ações de 

cunho social.

Casa Menino Jesus de Praga e So-
ciedade Educacional e Beneficen-
te Emanuel foram as entidades 
assistenciais que receberam os 
donativos dessa edição do Mês 
da Solidariedade. O montante 
das doações, incluindo as ações 
do interior do Estado, das or-
ganizações, bem como as in-
dividuais, e da Ação Contábil 
chegou a 10.746 quilos de ali-
mentos. 
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Dia da Ação Contábil

A Ação Contábil é uma das atividades 
integrantes do Mês da Solidariedade 
Contábil, na qual contadores e técnicos 
em contabilidade disponibilizam seu 
tempo e seu conhecimento em prol de 
uma causa. Em 2009, o trabalho esteve 
centrado em orientar, esclarecer dúvi-
das e efetuar inscrições no programa de 
Microempreendedor Individual (MEI). 
A novidade foi a sua realização em três 
dias: 17, 18 e 19 de novembro, no Centro 
Popular de Compras de Porto Alegre, o 
camelódromo. Nesse período foram re-
gistrados 500 atendimentos e uma doa-
ção de duas toneladas de alimentos não 
perecíveis, por parte de contadores e 
técnicos, distribuídas entre as seguintes 
instituições: Residencial Geriátrico Re-
canto da Paz (Restinga), Socieda-
de Educacional e Beneficente 
Emanuel (Restinga) e Amparo 
Santa Cruz (Belém Velho).

Ações dessa natureza também 
se espalham pelo interior do 
Estado. O curso de Ciências Con-
tábeis da Universidade de Santa 
Cruz do Sul, em 22 de novembro, 
organizou, no Parque da Oktober-
fest, o projeto “Cidadania Contábil: 
Plantão tira-dúvidas sobre o Micro-
empreendedor Individual”.
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Publicações  
elucidativas

Não raras vezes, as pessoas querem desenvolver 
atividades sociais em seu meio, mas não têm uma 
referência. Ao manter atualizadas em seu site as 
publicações “Demonstração da Responsabilida-
de Social” e “Manual de Incentivos Fiscais para 
investimentos sociais, desportivos e culturais”, o 
CRCRS quer dar esse referencial aos profissionais 
registrados, que podem se transformar em im-
portantes agentes em suas comunidades.

O modelo proposto no livro “Demonstração da 
Responsabilidade Social” de divulgação dos rela-
tórios constantes do Balanço Social e Relatório de 
Responsabilidade Social já foi adotado por diver-
sas empresas, inclusive de grande porte.

O “Manual de Incentivos Fiscais” é uma referência 
nacional, sendo o primeiro item que aparece na 
pesquisa do Google sobre incentivos fiscais. Isso 
dá uma dimensão da importância e da qualidade 
desse trabalho, para apoio não só aos profissio-
nais da Contabilidade, mas também aos investi-
dores nas questões sociais, desportivas e culturais 
no Brasil.

Destaque também para a publicação elucidativa 
elaborada para crianças do ensino fundamental, 
“As aventuras de Es-
banjão & Poupina”, que 
se propõe a esclarecer 
sobre a importância de 
controlar e economi-
zar, numa linguagem 
para entendimento das 
crianças, por meio da 
contabilidade, a qual 
ajudará a controlar os 
gastos e planejar o fu-
turo.

Participação no Prêmio 
Responsabilidade Social, 
edição 2009, da Assembleia 
Legislativa do RS

O Prêmio Responsabilidade Social tem 
a finalidade de destacar as empresas e 
entidades que atuam na promoção do 
bem-estar da sociedade e na preserva-
ção do meio ambiente.

As empresas e entidades que apresen-
tarem seu Balanço Social e alcançarem 
a pontuação mínima receberão o Cer-
tificado de Responsabilidade Social. Os 
profissionais da Contabilidade responsá-
veis pelos dados do Balanço Social rece-
berão o Diploma Mérito Social.

Desde quando foi instituído o Prêmio, o 
CRCRS participa por intermédio de um 
representante técnico na Comissão Mis-
ta, a qual, juntamente com outras en-
tidades, é a encarregada dos trabalhos 
executivos de deliberação, coordenação, 
organização, planejamento do processo 
de certificação e da premiação.

Em 2009, a representação na Comissão 
Mista se deu pelo Técnico em Contabili-
dade Marco Aurélio Bernardi, que tam-
bém foi o Coordenador Executivo do 
Prêmio Responsabilidade Social.
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Representação gaúcha em Comissões no CFC

Tradicionalmente, o Rio Grande do Sul atua em diversas atividades realizadas pelo CFC, me-
diante a ativa participação em Comissões de Estudos e Grupos de Trabalho. Destaca-se a par-
ticipação do Contador Enory Luiz Spinelli no Plenário do CFC, como vice-presidente de Fisca-
lização, Ética e Registro, e do Contador Cláudio Morais Machado, como conselheiro suplente.

Em 2009:

   Cláudio Machado integrou a Comissão 
Administradora do Exame de Qualifica-
ção Técnica (CAE);

   Antônio Palácios integrou o Grupo de Tra-
balho para Análise das Normas do IASB;

   Ana Tércia Lopes Rodrigues integrou a 
Subcomissão de Acervo Cultural para 
desenvolver estudos e pesquisas, bem 
como viabilizar ações que permitam a 
criação de acervo cultural de Contabili-
dade, nos termos do projeto de trans-
ferência de conhecimentos da profissão 
contábil para os países de língua por-
tuguesa. Integrou também a Comissão 
para apuração do “Perfil do Contabilis-
ta brasileiro”; a Comissão que elaborou 
o livro “Proposta Nacional de Conteúdo 
para o Curso de Graduação em Ciências 
Contábeis”, editado pela Fundação Brasi-
leira de Contabilidade;

   Darllan da Luz Teixeira, Leila Vargas Fer-
reira e Luiz Mateus Grimm integraram a 
Comissão de Elaboração do Manual de 
Sistema Cadastral;

   Luiz Mateus Grimm integrou a Comis-
são de Estudos para Elaboração do Ma-
nual de Registros do Sistema CFC/CRCs, 
a Comissão para Revisão e Atualização 
do Manual Administrativo e Financeiro 
do Sistema CFC/CRCs, a Comissão para 
Análise e Validação da Tabela de Tempo-
ralidade para o Sistema CFC/CRCs, a Co-
missão para Alteração da Resolução CFC 
nº 949-02 e a Comissão para elabora-
ção do Manual de Cobranças do Sistema 
CFC/CRCs;

   Pedro Gabril Kenne da Silva e Zulmir Bre-
da integraram a Comissão do Programa 
de Voluntariado;

   Zulmir Breda integrou a Comissão de 
Educação Profissional Continuada – 
CPEC/CFC.
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Programa de Voluntariado da Classe  
Contábil 

O Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) do Siste-
ma CFC/CRCs foi criado com o objetivo de organizar, sistematizar 
e registrar as ações voluntárias em políticas sociais, empreendidas 
pelos profissionais em todo o País. Esse projeto iniciou no 18º Con-
gresso Brasileiro de Contabilidade, ocorrido em 2008, na cidade de 
Gramado-RS, que teve a participação do Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva, com assinatura de uma parceria entre CFC e a organização 
não governamental Ação Fome Zero para viabilizar apoio aos Con-

selhos de Alimentação.

Além disso, o projeto objetiva despertar valores e princípios ligados 
à cidadania, solidariedade, ética profissional e transparência, bem 
como sensibilizar a sociedade visando ao engajamento em pelo me-
nos um dos quatro projetos sugeridos no Programa: gestão eficiente 
na merenda escolar; desenvolvimento de princípios de gestão, pres-
tação de contas e transparência para organizações do terceiro setor; 
mobilização social para doações ao Funcriança; e rede nacional de 
cidadania fiscal. Há também um quinto projeto, que registra as ações 
localizadas de voluntariado em políticas sociais e comunitárias.

O coordenador da Comissão Gestora 
do PVCC é o Contador Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presi-
dente de Relações Institucionais do CRCRS. Também integra a 
Comissão o Contador Zulmir Breda, vice-presidente de Desen-
volvimento Profissional.

No âmbito de nosso Estado, o coordenador nacional do PVCC 
participou de seis eventos, proferindo palestras sobre o tema 
a mais de 500 participantes. Em 2009 se cadastraram 110 vo-
luntários, sendo 70 cadastros no programa de gestão eficiente 
da merenda escolar. Ainda, a Comissão de Estudos de Respon-
sabilidade Social do CRCRS, responsável pelo PVCC em nosso Estado, integrada por Fernando 

Ben (coordenador), Marco Antônio Perottoni, Claudionor José 
Mores, Laurise Martha Pughes, Jessé Alencar da Silva, Marcelo 
Alexandre Vidal, Márcio Schuh Silveira, Marcos Leandro Cerveira 
e Ane Elisa Moller Dapper, também desenvolveu atividades para 
sensibilizar a participação dos profissionais da Contabilidade, 
mediante eventos realizados em Ijuí e Bento Gonçalves, com a 
palestra “Contabilidade e Responsabilidade Social: compromisso 
e credibilidade” e “A responsabilidade social do profissional da 
Contabilidade e os incentivos fiscais”.
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Pequenas ações, grandes mudanças

Participativo em questões socioambientais, o CRCRS pro-
moveu ações em benefício do meio ambiente, cujas inicia-
tivas convergem para a prática de responsabilidade cidadã:

- As pilhas e baterias apresentam em sua composição me-
tais considerados perigosos à saúde humana e ao meio 
ambiente. Como forma de auxiliar essa questão, o CRCRS 
é posto voluntário de coleta de pilhas e baterias, dando a 
correta destinação desses materiais poluentes.

- Considerada uma das cidades mais arborizadas do País, a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) estima que 
Porto Alegre tem aproximadamente 1,3 milhão de árvores 
apenas em vias públicas. Para contribuir com essa estatís-
tica ambiental, o CRCRS promoveu o plantio de mudas de 
árvores na frente de sua sede.

Apoio a campanhas

A sociedade civil organizada não pode ser omissa diante de 
graves problemas sociais que o País enfrenta. Fazendo a sua 
parte, na página do CRCRS consta o apoio às seguintes campa-
nhas nacionais:

   conscientização no trânsito:  
Se beber não dirija;

   conscientização sobre drogas:  
Crack nem pensar;

   conscientização sobre saúde: 
doação de sangue.
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5 .
B A L A N Ç O  S O C I A L 
E M  D A D O S

Pesquisa de Satisfação dos Funcionários 
do CRCRS e dos Profissionais da 
Contabilidade

Nesta segunda edição do Balanço Social, 
o CRCRS está divulgando a pesquisa de 
satisfação  dos seus funcionários e dos 
profissionais da Contabilidade referente 
ao exercício de 2009, fazendo constar 
a de 2008, para analisar e comparar os 
procedimentos realizados, a qualidade 
dos serviços prestados, bem como a 
atenção dedicada ao corpo funcional, em 
seus vários aspectos.
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A pesquisa de satisfação está segregada em  
dois segmentos, em cada exercício:

– I – 
com os funcionários do CRCRS; e

– II –  
com os profissionais de Contabilidade.

Para cada item mencionado na pesqui-
sa, foram oferecidas seis opções: exce-
lente; bom; regular; ruim; péssimo; e 
desconheço. As questões pontuadas 
como “desconheço” não foram consi-
deradas como indicador para medir o 
grau de satisfação.

No cômputo final, foram consideradas 
como indicador de SATISFAÇÃO para 
os exercícios de 2008 e 2009 somente 
as indicações em “excelente” e “bom”.

O resultado da pesquisa junto aos profis-
sionais da Contabilidade revelou equilíbrio 
de opinião comparativamente ao exercício 
anterior, algo muito difícil de ser mantido, 
tendo-se em vista que os percentuais alcan-
çados na primeira pesquisa estavam bastan-
te elevados. Dos 38 pontos de avaliação, 5 
tiveram grau de satisfação entre 70% e 80%; 
27 questões foram avaliadas com satisfação 
entre 80% e 90%; e em seis tópicos a satis-
fação atingiu a marca superior a 90% de sa-
tisfação. Números expressivos que mostram 
o reconhecimento por todo o trabalho reali-
zado, totalmente voltado aos interesses dos 
profissionais da Contabilidade. A pesquisa 
interna igualmente mostrou equilíbrio de 
opiniões em relação ao exercício anterior 
e evidenciou alguns itens que precisam ser 
melhorados.

Na avaliação dos colaboradores internos, 
a média final de SATISFAÇÃO alcançou a 
63,32%.
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Presidência da Entidade, Conselheiros e Direção 88,53%

Comunicação 87,67%

Centro de Cultura 89,06%

Registro/Fiscalização 86,71%

Delegacias e Escritórios Regionais 83,12%

Desenvolvimento Profissional (Educação Continuada) 82,41%

Corpo funcional (setores/funcionários) 89,84%

Grau de Satisfação
2008 % 2009 %

1.   QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Cursos e treinamentos 52,63 62,71
Participação em eventos (seminários, congressos, etc.) 58,82 71,43

2. VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO
Política de promoção e reconhecimento 46,15 27,08
Participação na tomada de decisões 43,59 37,50
Trabalho/atividade executada 82,05 83,60

3. REMUNERAÇÃO
Remuneração em relação ao mercado 61,54 58,18
Reajuste salarial 57,89 30,35
Outros benefícios 79,49 79,66

4. AMBIENTE DE TRABALHO
Iluminação e climatização do ambiente 58,98 72,54
Espaço físico 71,79 78,87
Móveis 45,16 47,89
Computadores e equipamentos 58,98 51,51
Limpeza e manutenção 74,36 70,42

5. COMUNICAÇÃO
Meios de comunicação (telefone, fax, internet, etc.) 82,05 85,50
Divulgação e conhecimento de normas internas 69,23 58,82
Divulgação de eventos promovidos pelo CRCRS 87,18 90,90
Comunicação e tempo de espera 52,62 51,51
Interação do seu trabalho com os demais setores 73,67 81,35
Médias 64,23 63,32

Na avaliação dos profissionais de Contabilidade no ano de 2009, 
a média geral foi altamente positiva, alcançando 85,29% de  
SATISFAÇÃO, com destaque especial para os seguintes tópicos:
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Grau de Satisfação

2008 % 2009 %

1. A ENTIDADE/INSTITUCIONAL

Localização 78,23 82,02

Horário de atendimento 89,68 88,86

Infraestrutura: móveis, espaço, equipamentos 93,51 93,86

Estacionamento 67,76 71,48

Serviço de telefonia 89,06 90,05

Inscrição e matrícula em eventos 90,14 91,78

Imagem institucional 85,32 86,58

Avaliação do CRCRS em sua atuação como um todo 85,62 83,36

2. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO

Setor de Registro 88,94 90,22

Setor de Fiscalização 80,73 83,21

Agilidade no retorno das informações 82,72 82,72

Solução imediata dos problemas 82,30 80,30

Precisão e confiabilidade nas informações prestadas 88,57 89,43

3. PRESIDÊNCIA DA ENTIDADE E CONSELHEIROS

Presidência da entidade 92,02 88,70

Conselheiros 90,60 88,13

Direção da entidade 91,18 88,76

4. CORPO FUNCIONAL

Corpo funcional (setores/funcionários) 90,70 89,84

5.  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (EDUCAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE)

Cursos e treinamento 78,44 78,98

Palestras 81,08 80,25

Convenções, Seminários e Encontros 86,13 84,71

Desenvolvimento Profissional 84,52 83,92

Publicações Técnicas e Informativas 84,09 82,84

Publicações de Livros 82,14 82,00

Divulgação da Legislação e de Normas Contábeis 78,85 77,55

Centro de Cultura 87,77 89,06

6. COMUNICAÇÃO

Serviço de telefonia/comunicação 89,06 90,05

Divulgação de Eventos (cursos, seminários, congressos) 83,18 82,79

Revista do CRCRS 89,50 87,31

Rádio do CRCRS 87,31 87,75

TV do CRCRS 87,02 86,91

Comunicação semanal no Jornal do Comércio-RS 91,81 90,02

Boletim Eletrônico “CRCRS Informa” 89,24 89,33

Página do CRCRS 85,95 87,24

7. RELACIONAMENTO COM OUTRAS ENTIDADES

Parcerias com Instituições Públicas (Jucergs, Secretaria Estadual da Fazenda, 
Ministério Público, etc.)

81,03 78,62

8. DELEGACIAS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Atendimento 84,76 86,12

Trabalho realizado 84,25 83,20

Relação do Delegado com demais Colegas e Entidades 84,02 83,97

Divulgação dos eventos realizados 81,10 79,19

Médias 85,47 85,29
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EM 2009  
R$ MIL

%
EM 2008  
R$ MIL

%
VARIAÇÃO % 

2009/2008

1. INDICADORES ECONÔMICOS

   Receita Bruta 11.812 11.097 6,44

   (-) Contrib. Sociais/Estatutárias - 2.199 - 2.038

   Receita Operacional Líquida  9.613 100 9.059 100 6,11

    Fundo Investimentos - Res. CRCRS 
490-08

-4.623

   Superávit (Déficit) do Exercício 480 5 319 4 50,47

   Valor Adicionado Distribuído 8.278 7.365

   Patrimônio Líquido 13.462 11.441

2. INDICADORES DO INVESTIMENTO SOCIAL

Com Colaboradores 4.286 45 3.809 42 12,82

  Remuneração com pessoal 3.746 3.222

  Encargos sociais 244 326

  Benefícios 265 235

  Capacitação e desenvolvimento 30 25

Com a Atividade Profissional 4.466 46 4.467 49 (0,28)

   Apoio à fiscalização do exercício 
profissional

2.267 2.523

  Educação continuada 148 121

  Publicações técnicas 558 431

  Comissões de estudos 45 36

  Representação em eventos 182 80

  Seminários, congressos e outros 241 462

  Despesas com delegacias 392 387

   Serviço de comunicação/divulgação 631 426

Com a Comunidade 381 4 464 5 (17,86)

Noticiário do CRCRS na imprensa 124 106

Aquisição de mobiliário 75  48

Acervo para a biblioteca 61 23

Campanha de valorização profissional -  131

Participação em feiras 58 152

Informatização do CRCRS 60 0

Dia do Contabilista, Dia do Contador, 
Dia do Técnico em Contabilidade

3 4
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CÁLCULO DO VALOR 
ADICIONADO

VALORES EM 
R$ – 2009

%
VALORES EM 

R$ – 2008
%

  1. Receitas 10.960.657 10.075.077

  1.1. Receitas de Contribuições 9.390.494 8.727.998

  1.2.   Receitas de Serviços 168.888 117.508

  1.3. Dívida Ativa 456.880 294.056

  1.4. Outras Receitas Correntes 834.495 935.515

  1.5. Receitas de Capital 109.900 -

  2. Insumos adquiridos de 
terceiros 3.533.660 3.732.404

  2.1.
Materiais Adquiridos de 
Terceiros

172.376 172.905

  2.2. Serviços de Terceiros 3.035.833 2.797.074

  2.3.
Outros Materiais e Serviços 
adquiridos de Terceiros

325.452 762.425

  3. Valor adicionado bruto 
[1 - 2] 7.426.996 6.342.673

  4. Valor adicionado recebido 
em transferência 851.485 1.022.009

  4.1. Receitas Patrimoniais 851.485 1.022.009

  5. Valor adicionado total a 
distribuir 8.278.481 100,00% 7.364.682 100,00%

  6. Distribuição do valor 
adicionado   

  6.1. Recursos Humanos 4.286.728 51,78% 3.808.200 51,71%

  6.2.
Impostos, Taxas, Contribuições 
e Encargos Sociais

1.084.383 13,10% 970.629 13,18%

  6.3.
Contribuições Sociais e 
Estatutárias

2.199.016 26,56% 2.037.669 27,67%

  6.4.
Locações e Encargos 
Financeiros

228.435
2,76% 228.954

3,11%

  6.5.   Superávit do Exercício 479.919 5,80% 319.230 4,33%

Total do valor adicionado 
distribuído 8.278.481  100,00% 7.364.682 100,00%
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DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
BIÉNIO 2008-2009

Recursos Humanos

Contribuições Sociais e Estatutárias

Superávit do Exército

Impostos, Taxas, Contribuições e 
Encargos Sociais

Locações e Encargos Financeiros

0%
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Contador ROGÉRIO ROKEMBACH
Conselheiro Presidente do CRCRS
Gestão 2008/2009

1.1.  Demonstração do Resultado do Exercício
Valores em 
R$ – 2009

Valores em 
R$ – 2008

Receita Bruta 11.812.142 11.097.086 

(-)  Contribuições Sociais e Estatutárias (*) -2.199.016 -2.037.669

Receita Líquida 9.613.126 9.059.417

(-)  Despesas com Atividades Operacionais -3.533.660 -3.732.404

(-)  Despesas com Remuneração do Pessoal -4.286.728 -3.808.200

(-)  Despesas com Tributos, Contribuições e 
Encargos Sociais

-1.084.383 -970.629

(-)  Despesas com Benefícios Sociais à 
Comunidade

-228.435 -228.954

Superávit do Exercício 479.919 319.230

(*)  Contribuições Estatutárias - Fides (Fundo de Integração e Desenvolvimento)

1.2. Patrimônio Social 11.441.338 14.135.864

Notas explicativas:

1)  As Receitas de Contribuições referem-se a anuidades de profissionais e organiza-
ções contábeis e as Outras Receitas Correntes são relativas a multas, atualização 
monetária e juros.

2)  Os serviços de terceiros referem-se aos gastos com as atividades operacionais, tais 
como serviços de manutenção, consultorias, treinamentos, representações, publi-
cações, divulgações, diárias e passagens aéreas para conselheiros, representantes 
e colaboradores, estagiários e apoio a cursos e eventos.

3)  As Contribuições Sociais e Estatutárias são a cota-parte do CFC, a contribuição ao 
Fides e o PIS/Pasep sobre a folha de pagamentos.

AVENIR REGIS NUNES DE SOUZA
Contador – CRCRS nº 35.047
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DELEGACIAS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO CRCRS

O CRCRS mantém em funcionamento 110 Delegacias e Escritórios Regionais, cuja finalida-
de principal é auxiliar o Conselho nos serviços de fiscalização e registro de profissionais e 
das organizações contábeis, facilitando e agilizando o seu atendimento.

AGUDO
Delegado: Braulio Kesseler
(55) 3265-2001
braulio@acjempresarial.com.br

ALEGRETE
Delegado: Vilson Marion Flores da Silva 
(55) 3422-4541
contab@via-rs.net

ALVORADA
Delegado: João Carlos Brum
(51) 3483-1090
c_brum@terra.com.br

ANTÔNIO PRADO
Delegado: Cláudio Bernart Camozzato
(54) 3293-1944
finanza@nol.com.br

BAGÉ
ESCRITÓRIO REGIONAL
Delegada: Rose Mary de Mello P. Dias
(53) 3242-7239
sindcont@alternet.com.br

BARRA DO RIBEIRO
Delegado: Wallace Hoff Junior
(51) 3482-1419
hoffjr@terra.com.br

BENTO GONÇALVES
Delegado: Sirlésio Canever Carboni
(54) 3449-0000
delegaciabg@carpper.com.br

BOM RETIRO DO SUL
Delegada: Janete Ines Beppler Gravina
(51) 3766-1511
janetebep@bewnet.com.br

CAÇAPAVA DO SUL
Delegado: Lucas Freitas de Freitas 
(55) 3281-1567
baxinho@farrapo.com.br

CACEQUI
Delegado: Áureo Goersch da Costa
(55) 3254-1540
goersch@terra.com.br
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CACHOEIRA DO SUL
ESCRITÓRIO REGIONAL
Delegado: Valdemar Moreira Carpes
(51) 3722-2645
contabil@piq.com.br

CAMAQUÃ
Delegada: Silvana Scherer Vieira
(51) 3671-5979
silvanascherervieira@terra.com.br

CAMPO BOM
Delegado: Sidnei Dieckow Lima
(51) 3598-2023
essencialsidnei@sinos.net

CANELA
Delegado: Paulo Roberto Drechsler
(54) 3278-6000
paulo@deport.com.br

CANGUÇU
Delegada: Suzane Morales de Oliveira
(53) 3252-1093
suzanemorales@brturbo.com.br

CANOAS
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Américo Toledo Vidal
(51) 3466-2799
sindcan@terra.com.br

CAPÃO DA CANOA
Delegado: Luis Augusto Maciel Fernandes
(51) 3625-1683
contab.fernandes@terra.com.br

CARAZINHO
Delegado: Clóvis da Rocha
(54) 3331-1225
clovis@sollucao.net

CARLOS BARBOSA
Delegado: Darmos Francisco Giacomoni
(54) 3461-1484
dfg@redesul.com.br

CAXIAS DO SUL
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Eugênio Chiappin
(54) 3228-1909
crcrscx@terra.com.br

CERRO LARGO
Delegado: Edson Bolzan
(55) 3359-2012
bolzanedson@via-rs.net

CRUZ ALTA
Delegado: Selvino dos Santos Franco
(55) 3322-7585
crcdelca@comnet.com.br

DOIS IRMÃOS
Delegado: Guido Wiest
(51) 3564-1107
wiest@terra.com.br

DOM PEDRITO
Delegado: José Aristóteles Silva Silveira
(53) 3243-4053
reinel@brturbo.com.br

ENCANTADO
Delegado: Adroaldo Conzatti
(51) 3751-3322
conzatti@pannet.com.br

ENCRUZILHADA DO SUL
Delegado: Otacilio Arena Neto
(51) 3733-1289
otacilio.arena@terra.com.br

ERECHIM
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegada: Márcia Marta Bortolás Barbieri
(54) 3321-4882
crcerechim@clicalpha.com.br

ESPUMOSO
Delegado: Primo Moyses Zuffo
(54) 3383-1521
zuffo.contabilidade@brturbo.com.br

ESTÂNCIA VELHA
Delegada: Helene Weber
(51) 3561-1424
enele.ev@uol.com.br

ESTEIO
Delegado: Cleiton Luis Charutti
(51) 3458-0623
cleiton@charutti.com.br

ESTRELA
Delegado: Elson Bender
(51) 3712-2588
bender@bewnet.com.br

FARROUPILHA
Delegado: Luiz Alberto Gaviraghi
(54) 3268-1433
gaviraghiluiz@terra.com.br

FLORES DA CUNHA
Delegada: Ivone Maria Bolzan
(54) 3292-1910
ivonemariabb@gmaill.com

FREDERICO WESTPHALEN
Delegado: Cleo Alberto Marchesan
(55) 3744-1802
esmarchesan@terra.com.br

GARIBALDI
Delegada: Maria Isabel Postingher  
Verzeletti
(54) 3462-2349
verzeletti@contabilverzeletti.com.br

GETÚLIO VARGAS
Delegada: Elisabete Teresinha de 
Oliveira Tagliari
(54) 3341-1367
bete@itake.com.br

GRAMADO
Delegado: Anildo Bolfe
(54) 3286-1389
niki@gramadosite.com.br

GRAVATAÍ
Delegado: Cândido Leri Ribeiro de Assis 
(51) 3484-3400
candido@candidoasses.com.br

GUAÍBA
Delegado: Márcio Schuch Silveira
(51) 3055-2007
crcrs@ecguaiba.com.br

GUAPORÉ
Delegado: Leonildo Osmar Vanzella
(54) 3443-1285
gerencia@vanzellacontabilidade.com.br
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HORIZONTINA
Delegado: Osmar Gerhardt
(55) 3537-1017
osmar@somarsc.com.br

IBIRUBÁ
Delegado: Mário Romildo Pedersen
(54) 3324-1136
escritoriozeni@escritoriozeni.com.br

IGREJINHA
Delegado: Lauro Dreher
(51) 3545-1288
dreher@escritoriodreher.com.br

IJUÍ
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: David Antônio dos Santos
(55) 3332-8841
crcijui@terra.com.br

IRAÍ
Delegado: Francisco Pertile
(55) 3745-1463
pertile@speedrs.com.br

ITAQUI
Delegado: Elzio Ari Cardozo Paines
(55) 3433-894
epaines@hotmail.com

IVOTI
Delegada: Ângela Cristina Schneider Dilly
(51) 3563-1066
dataplus@sinos.net

JAGUARÃO
Delegado: Darlan Recuero Batalha
(53) 3261-1532
darlanrecuero@yahoo.com.br

JAGUARI
Delegado: Márcio Guerra Alpe
(55) 3255-1310
mgalpe@santiagonet.com.br

JÚLIO DE CASTILHOS
Delegado: Daniel Moresco da Rosa
(55) 3271-1676
escritorio.rosa@brturbo.com.br

LAGOA VERMELHA
Delegado: Gilney Dri de Lima
(54) 3358-2311
conteccontabilidade@terra.com.br

LAJEADO
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Eldo Luft
(51) 3709-2816
crcrslajeado@sincovat.com.br

MARAU
Delegado: Jovino Segala
(54) 3342-1411
segala@segalacontabilidade.com.br

MONTENEGRO 
Delegado: Vilson José Fachim
(51) 3632-4577
tocco@fachineferla.com.br

NÃO-ME-TOQUE
Delegado: Flavio José Fritzen
(54) 3332-1317
fjfritzen@brturbo.com.br

NOVA PETRÓPOLIS
Delegado: Alexandre Lied
(54) 3281-1225
alexlied@uol.com.br

NOVA PRATA
Delegado: Rogério Marcos Dall Agnol
(54) 3242-2942
service@service.inf.br

NOVO HAMBURGO
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Roberto Brandt
(51) 3582-2210
crcrsnovohamburgo@crcrs.org.br

OSÓRIO
Delegado: Domingos Claudiomar  
Brum de Brum
(51) 3663-1617
domingosbrum@terra.com.br

PALMEIRA DAS MISSÕES
Delegado: Eroni Cosmam
(55) 3742-4159
contabil_bras@hotmail.com

PANAMBI
Delegado: Edison Ketzer
(55) 3375-3450
crcpanambi@lider.cnt.br

PASSO FUNDO
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Paulo Roberto Salvador
(54) 3312-2440
sinditc@via-rs.net

PELOTAS
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado:  Clovis Roberto dos Santos Silva
(53) 3227-1812
crcrspe@uol.com.br

PORTO ALEGRE
ESCRITÓRIO REGIONAL ZONA NORTE 
(51) 3343-2090
crcrszn@crcrs.org.br

QUARAÍ
Delegado: Hugo Pedro Ferrari Finger
(55) 3423-1609
hugofinger@san.psi.br

RIO GRANDE
Delegado: Eduardo Nelci Pereira
(53) 3035-5755
eduardop-@brturbo.com.br

RIO PARDO
Delegado: Luiz Carlos da Luz Granada
(51) 3731-1440
lcgranada@terra.com.br

ROSÁRIO DO SUL
Delegado: Rui Larrosa Torres
(55) 3231-1448
rltorres@rosulonline.com.br

SANANDUVA
Delegado: Ildomar Antônio Sauer
(54) 3343-3289
ildomar@brturbo.com.br

SANTA CRUZ DO SUL
ESCRITÓRIO REGIONAL
Delegado: Benedito Bicca Pires
(51) 3713-3798
crcscs@terra.com.br
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SANTA MARIA
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegada: Edina Sandra Moser Toneto
(55) 3222-2808
crcsm@via-rs.net

SANTA ROSA
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Atemir Zimmermann
(55) 3512-8349
contabil.santarosa@terra.com.br

SANTA VITÓRIA DO PALMAR
Delegado: João Daniel Lucero Muniz
(53) 3263-2226
jdaniel@muniz.brtdata.com.br

SANTANA DO LIVRAMENTO
Delegado: Edson Oliveira Alves
(55) 3242-1144
farrapos@farrapos.com.br

SANTIAGO
Delegado: Vianei da Silva Lehnhard
(55) 3251-5082
vianei@santiagonet.com.br

SANTO ÂNGELO
Delegado: Willi Renato Salla
(55) 3312-6455
willisalla@brturbo.com.br

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Delegada: Andréia Peixoto dos Santos
(51) 3662-1245
andreiapeix@hotmail.com

SANTO AUGUSTO
Delegada: Celita Schuch Petry
(55) 3781-1098
jpetry3@brturbo.com.br

SÃO BORJA
Delegado: Wilson Gomes Lunardini
(55) 3431-2398
wlunardini@brturbo.com.br

SÃO FRANCISCO DE PAULA
Delegada: Marta da Silva Canani
(54) 3244-1259
akoch@megaway.com.br

SÃO GABRIEL
Delegada: Mariangela da Costa Moreira
(55) 3232-6812
acesso.rs@brturbo.com.br

SÃO JERÔNIMO
Delegada: Christiane Ostroski Genz
(51) 3651-1665
cgenz@terra.com.br 

SÃO LEOPOLDO
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Marcos Leandro Cerveira
(51) 3592-6493
sindicato@sincontecsinos.org.br 

SÃO LOURENÇO DO SUL
Delegado: José Paulo Correa André
(53) 3251-3294
rsmodelo@terra.com.br

SÃO LUIZ GONZAGA
Delegada: Maria Helena Assunção Faleiro
(55) 3352-4360
atual@viacom.com.br

SÃO MARCOS
Delegado: Walter Luiz Rech
(54) 3291-1400
plrech@nsol.com.br

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
Delegada: Marilia Hatzenberger
(51) 3635-1202
marilia@lcbohn.com.br

SÃO SEPÉ
Delegado: Carlos Valdeli Scherer
(55) 3233-3395
valdeli@brturbo.com.br

SAPIRANGA
Delegada: Ane Elisa Moller Dapper
(51) 3599-1880
anedapper@netwizard.com.br

SAPUCAIA DO SUL
Delegado: Júlio Cézar da Silva Ramos
(51) 3474-2105
julio@atualrs.com.br

SARANDI
Delegado: Artemio José Mattei
(54) 3361-1438
mattei.artemio@uol.com.br

SOBRADINHO
Delegado: Loreno Herath
(51) 3742-1302
servisul@viavale.com.br

SOLEDADE
Delegado: Dair Borges
(54) 3381-1977
borgescontabil@yahoo.com.br

TAPEJARA
Delegado: Carlos Alberto Wittee Neetzow
(54) 3344-1162
wneetzow@ibest.com.br

TAPERA
Delegada: Edi Bauermann Seibel
(54) 3385-1516
seibel@virttua.com.br

TAPES
Delegado: José Nelmar Vanini Borges
(51) 3672-1166
jnbanga@brturbo.com.br

TAQUARA
Delegado: Lori Sita Fagundes
(51) 3542-1997
delegacia@sigylus.com.br

TAQUARI
Delegado: Jair Francisco da Silveira
(51) 3653-1691
jairrc@terra.com.br
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TEUTÔNIA
Delegado: Ovidio Júlio Driemeyer
(51) 3762-6170
ovidio@certelnet.com.br

TORRES
Delegado: Enio Luiz Boff
(51) 3664-1165
eniolb@terra.com.br

TRAMANDAÍ
Delegada: Lesi Marina Pereira Tedesco
(51) 3661-1470
estecontal@terra.com.br

TRÊS COROAS
Delegado: Ginésio Roennau
(51) 3546-1836
ginesio.roennau@terra.com.br

TRÊS DE MAIO
Delegado: Laudomir Lampert
(55) 3535-1147
escritorioabc@escritorioabc.com.br

TRÊS PASSOS
Delegado: Ralph Foerch
(55) 3522-1282
ralph.foerch@gmail.com

TUPANCIRETÃ
Delegado: Antonio Carlos Borsa dos Santos
(55) 3272-1881
acarlos@borsa.brtdata.com.br

URUGUAIANA
ESCRITÓRIO REGIONAL 
Delegado: Luiz Carlos Bordignon
(55) 3414-2987
crcuruguai@bol.com.br

VACARIA
Delegada: Solange Daros Deon Rodrigues
(54) 3232-2666
solange.daros@bol.com.br

VENÂNCIO AIRES
Delegado: Marcelo André Müller
(51) 3741-1452
contec@via.com.br

VERANÓPOLIS
Delegado: Jean Carlos Foragato
(54) 3441-1652 e 3341-7573
jean@foragato.com.br

VIAMÃO
Delegado: Manoel Arino Elyseu
(51) 3493-1211
melyseu@cpovo.net
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