
1

20

 

16

ISSN  2358-8381
CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO SOCIOAMBIENTAL

ANO DE SUPERAÇÃO, 
DE DESAFIOS E 
DE OPORTUNIDADES



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RS

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

      Balanço Socioambiental 2016: ano de superação, de desafios e de           
oportunidades. –  Porto Alegre: CRCRS, 2017.
     
      108 p.

     
      1. Contabilidade Social. 2. Responsabilidade Social. I. Título

CDU 657.3 : 330.54



3

CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE

DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 2016

ANO DE SUPERAÇÃO, DE DESAFIOS E DE OPORTUNIDADES





Apresentação

Introdução

1. Gestão Institucional

2. Gestão de Pessoas

3. Gestão de Registro, Fiscalização e Educação Continuada

4. Gestão de Responsabilidade Socioambiental

5. Balanço Socioambiental em Dados

Expediente

06

10

47

83

09

43

63

100

Sumário



APRESENTAÇÃO

No mês de janeiro de 2016, no dia 29, a 
cidade de Porto Alegre foi atingida por 
um temporal atípico, que afetou dras-
ticamente diversos prédios e praças 
públicas, bem como a sede do CRCRS, 

deixando-a sem condições de ocupação. Com isso, 
suas operações e equipe de funcionários tiveram de 
ser transferidos para outro endereço. Este fato oca-
sionou transtornos no desenvolvimento de diversos 
projetos, em especial daqueles previstos para o início 
do ano. Entretanto, com empenho, esforço e muita 
dedicação, pudemos recuperar este lapso de tempo 
em que as atividades sofreram alterações de rotina, 
e atingimos nossas metas propostas em planos de 
ação. Dessa forma, tendo presente a necessidade de 
constante superação, queremos destacar algumas 
ações realizadas pela Entidade, neste exercício.

Durante o ano de 2016, o CRCRS buscou o 
cumprimento eficiente e eficaz das três grandes fun-
ções primordiais: a formalização do registro profis-
sional e do cadastro das organizações contábeis, a 
fiscalização do exercício da profissão e a oferta de 
educação continuada aos profissionais da Contabili-
dade no Estado do Rio Grande do Sul. 

No tocante à fiscalização do exercício profis-
sional, o CRCRS perseguiu seu objetivo institucional 
de assegurar o fiel cumprimento da legislação da 
profissão contábil pelos contadores e técnicos em 
contabilidade, evitar a exploração e o exercício de 
atividades contábeis por leigos e pessoas não regis-
tradas no CRCRS.

Além da fiscalização in loco, a equipe de fis-
cais se aprimorou na fiscalização eletrônica, com 
o objetivo racionalizar e agilizar os procedimentos, 
utilizando a tecnologia para ampliar as atividades 
fiscalizatórias. Das ações desenvolvidas destacaram-
-se a fiscalização das organizações contábeis, das 
empresas não contábeis, com o objetivo de constatar 
possíveis atuações de leigos, profissionais suspensos 
e baixados, de verificar a elaboração dos contratos 
de prestação de serviços contábeis, de examinar os 
documentos que fundamentam a emissão das DECO-
REs; de averiguar a execução da escrituração contábil 
e constatar o cumprimento das Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas nas demonstrações con-
tábeis, examinar os trabalhos de auditoria e perícia 
contábil, bem como averiguar a observância do CEPC 
– Código de Ética Profissional do Contador e fiscalizar 
as organizações contábeis sem registro no CRCRS.

Destaca-se também a realização dos Fóruns 
de Fiscalização Preventiva, levando aos profissionais 

da contabilidade uma visão sobre os procedimentos 
e atividades fiscalizatórias do CRCRS. O Fórum foi 
apresentado nas 104 cidades-sede de delegacia re-
gional do CRCRS, alcançando mais de 3 mil partici-
pantes.

Ainda com relação às funções primárias da 
entidade, no tocante à educação profissional conti-
nuada, o CRCRS, consciente das exigências do atual 
mercado de trabalho, realizou na Capital e no inte-
rior, seminários, palestras e eventos de capacitação, 
voltados para seu público: contadores, técnicos em 
contabilidade e estudantes da área contábil.

No ano de 2016, o CRCRS realizou 339 cursos, 
eventos, palestras, entre presenciais e virtuais (rádio, 
TV, palestras), totalizando a presença de 19.384 par-
ticipantes, entre presenciais e assistência nas pales-
tras on-line. Dentre as programações no site, 1.630 
apresentações virtuais (rádio, TV e dispositivos mó-
veis), onde tiveram um total de 34.071 acessos.

A partir do mês de novembro, CRCRS reto-
mou o roteiro de palestras com carga horária de 3 
horas, contemplando em torno de 20 municípios por 
mês. Ainda dentro do Programa de Educação Conti-
nuada, foram realizadas duas palestras, sobre o Ca-
dastro Ambiental Rural – CAR, em parceria com o 
SENAR-RS. Em parceria com TCE-RS, realizou o cur-
so Aspectos Práticos do DCASP, para capacitação de 
contadores da área pública, em sete edições, contem-
plando os municípios de Santa Cruz do Sul, Erechim, 
Santa Maria, Santo Ângelo, Santana do Livramento, 
Bento Gonçalves e Porto Alegre, atingindo 668 parti-
cipantes, com 195 municípios representados.

No mês de março, o CRCRS mediante chama-
mento público, lançou o roteiro de cursos de 6 horas, 
junto com a entidade habilitada - SESCON-RS, tra-
tando dos temas pertinentes à atividade e período, 
no intuito de atender as necessidades dos contadores 
e técnicos em contabilidade. Os roteiros abrangeram 
todas as regiões do Estado, atingindo o número 2.719 
participantes.

Foram realizadas durante o ano, 43 pales-
tras ao vivo com transmissão on-line, com apoio do 
SECONS-RS. As palestras foram apresentadas por 
membros das Comissões de Estudos do CRCRS, bem 
como, por outras entidades de fiscalização e controle 
externo, parceiras do CRCRS, disponibilizadas no site, 
na TV CRCRS.

O CRCRS promoveu no ano de 2016, Talk-
-Show, Seminários, Workshop, Encontros, dentre 
outros eventos, bem como, apoiou eventos. Foram 
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realizados 12 Seminários de Assuntos Contábeis, com 
média de 154 participantes por evento. Quando dos 
seminários, foram realizadas reuniões com autori-
dades locais, da administração pública, das fazendas 
estadual e federal, das entidades empresariais e dos 
Conselhos Municipais da Criança, do Adolescente e 
do Idoso, para informá-los dos projetos do PVCC.

Também as Comissões de Estudos do CRCRS 
mantiveram reuniões periódicas, com o objetivo, 
dentre outros, de estudar matérias pertinentes à sua 
área de atuação, bem como propor a realização de 
cursos, seminários e palestras. Destaca-se que as 
Comissões assumiram a realização das palestras 
realizadas nas quartas-feiras, na sede do CRCRS, 
com transmissão ao vivo, via web.

 Em 2016, o CRCRS formalizou parceiras com 
o Ministério Público Federal; a Sociedade Educacional 
Riograndense (FTEC); a Contadoria e Auditoria-Geral 
do Estado (Cage-RS); o Banco de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE); e manteve as parceiras já con-
solidadas: Ministério Público Estadual; Tribunal de 
Contas do Estado; Receita Estadual; Agergs; Famurs; 
Junta Comercial; Sescon/RS; Procuradoria-Geral do 
Estado; Parceiros Voluntários; instituições de ensino.

 Outra ação de destaque esteve relaciona-
da com os Observatórios Sociais (OSs), fazem par-
te do Programa de Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC). O CRCRS, alinhado ao Projeto de Voluntaria-
do da Classe Contábil, instituído pelo Sistema CFC/
CRCs, entende como fundamental a participação ati-
va das entidades da sociedade civil na busca de qua-
lificação da administração pública. Por essa razão, 
apoia e fomenta a criação de Observatórios Sociais 
no RS, por meio de sua vice-presidência de Relações 
Institucionais e da Comissão de Estudos de Respon-
sabilidade Social.

 Não queremos estender o lamentável acon-
tecimento ocorrido em janeiro de 2016. Mas quere-
mos mostrar, neste Balanço Socioambiental, nossa 
prática de superação em relação às adversidades. O 
retorno positivo e o reconhecimento demonstrados 
pela classe contábil sempre nos incentivaram a fazer 
mais e melhor.

Obrigado!

Contador Antônio Palácios

Presidente do CRCRS – Gestão 2016/2017
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INTRODUÇÃO

Este documento foi 

elaborado com observância 

das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, em especial 

da NBC TG 09 e da NBC T 

15, e apresenta informações 

contábeis, administrativas, 

financeiras, sociais e 

ambientais da entidade, em 

suas cinco divisões:

A INSTITUIÇÃO

Apresenta o CRCRS à sociedade, mediante breve histórico, 
localização, atividades, estrutura organizacional, 
relacionamentos, missão, visão, valores e principais serviços.

GESTÃO DE PESSOAS

O corpo funcional do CRCRS é apresentado nos seus aspectos 
quantitativos e qualitativos os cursos e treinamentos oferecidos 
na área de desenvolvimento; o nível de escolaridade; os 
benefícios diretos e indiretos.

GESTÃO DE REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E  
EDUCAÇÃO CONTINUADA

Apresenta os principais projetos nas áreas operacional e social, 
vinculados às atividades de registro, fiscalização e educação 
continuada.

GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Apresenta os projetos desenvolvidos nesta área, em prol da 
sociedade.

BALANÇO SOCIOAMBIENTAL EM DADOS

As principais informações quantitativas desenvolvidas pelo 
CRCRS nas áreas social e ambiental são apresentadas nesta parte 
do BSA.
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1. GESTÃO  
INSTITUCIONAL
Apresenta o Conselho Regional 

de Contabilidade do Rio Grande 

do Sul, sua estrutura física, 

missão, visão, valores, diretrizes 

e entidades de relacionamento.

1.1 ESTRUTURA

Fundado em 25 de abril de 1947, o Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) 
tem sua sede em Porto Alegre, com jurisdição sobre 
o Estado gaúcho.

O CRCRS, assim como os demais Conselhos Regio-
nais de Contabilidade são integrantes do Sistema 
CFC/CRCs, cuja criação ocorreu em 27-05-46, nos 
termos do Decreto-Lei nº 9.295, alterado pela Lei nº 
12.249-2010.

O Sistema CFC/CRCs é composto pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, sendo a ele vinculados os 
27 Conselhos Regionais de Contabilidade existentes 
no país. Entre outras atribuições do Sistema CFC/
CRCs, estão as de orientar, normatizar e fiscalizar o 
exercício da profissão contábil, bem como realizar o 
registro dos profissionais e das organizações con-
tábeis e desenvolver a educação continuada. O CFC 
exerce, nesse sentido, função normativa superior, 
baixando os atos necessários à disciplina e fiscali-
zação do exercício profissional, em âmbito nacional.
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1.2  PLENÁRIO

O Plenário do CRCRS é composto por vinte e sete 
Conselheiros titulares e igual número de suplentes, 
sendo renovado a cada dois anos, diretamente pelo 
voto dos profissionais da Contabilidade, mediante 
eleições que ocorrem sempre nos anos ímpares. O 
exercício das funções de Conselheiro é exercido sem 
qualquer remuneração, sendo considerado como 
serviço relevante prestado à Classe Contábil. O voto 
é obrigatório, secreto, direto e pessoal e a situação 
regular é condição para seu exercício. Quem deixa 
de votar estará sujeito à penalidade, caso não se 
justifique em até 30 dias depois do pleito.

Entre são as atribuições do Plenário, destacamos: 
fiscalizar, pelos órgãos próprios, o exercício da pro-
fissão contábil, impedindo e punindo as infrações, 
cumprindo-lhe examinar livros e documentos de 
terceiros quando necessário à instrução processu-
al e representar às autoridades competentes so-
bre os fatos que apurar e cuja solução não sejam 
de sua alçada; referendar a concessão de registro 
profissional, bem como adotar as providências ne-
cessárias à realização de exames de suficiência para 
a concessão desses registros; processar, conceder, 
organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar os 
registros de contador, técnico em contabilidade e 
organização contábil.

Estrutura

O CRCRS é constituído de órgãos de deliberação 
coletiva e de órgãos singulares, cujos componentes 
são eleitos pelos próprios Conselheiros do Regional.

São órgãos de deliberação coletiva: Plenário, Con-
selho Diretor, Câmara de Controle Interno, Primeira 
Câmara de Ética e Disciplina, Segunda Câmara de 
Ética e Disciplina, Terceira Câmara de Ética e Disci-
plina, Câmara de Fiscalização, Câmara de Recursos 

de Ética e Disciplina, Câmara de Recursos de Fisca-
lização, Câmara de Registro e Câmara de Desenvol-
vimento Profissional.

São órgãos singulares: Presidência, Vice-Presidên-
cia de Gestão, Vice-Presidência de Fiscalização, 
Vice-Presidência de Registro, Vice-Presidência de 
Controle Interno, Vice-Presidência de Desenvolvi-
mento Profissional, Vice-Presidência de Relações 
Institucionais, Vice-Presidência de Relações com os 
Profissionais e Vice-Presidência Técnica.

Cada um dos órgãos nominados têm suas atribui-
ções específicas, descritas no Regimento Interno. 
No exercício de suas funções, que não tem qualquer 
tipo de remuneração, cabe aos Conselheiros uma 
variada gama de atividades, que exigem dedicação 
e desprendimento, acima de tudo.

Os relatos de cada um dos processos, tecnicamente 
estruturados, são de responsabilidade do próprio 
Conselheiro relator. O comparecimento do Con-
selheiro às respectivas reuniões das Câmaras, às 
reuniões Plenárias e Tribunal Regional de Ética e 
Disciplina para o necessário julgamento, a repre-
sentação e participação em eventos em todo o Es-
tado do Rio Grande do Sul e no País, são também 
incumbências afetas ao Conselheiro.

O Conselho Diretor

O Conselho Diretor é constituído pelo presidente 
e pelos vice-presidentes. Dentre suas atribuições 
estão deliberar sobre as questões ligadas à orga-
nização do CRCRS, inclusive de suas Delegacias; 
deliberar sobre questões administrativas do CRCRS; 
e estudar e planificar a gestão administrativa e fi-
nanceira da entidade.

As Câmaras

O CRCRS possui sete câmaras distintas para melhor 
atender aos contadores e técnicos em contabilidade 
do Estado, e tornar mais eficaz a fiscalização nos di-
ferentes âmbitos da profissão.
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Primeira Câmara de Ética e Disciplina

Julga os processos abertos contra profissionais da Contabilidade, exceto os 
processos de prerrogativa exclusiva dos contadores.

Segunda Câmara de Ética e Disciplina

Encarregada de julgar todos os processos abertos contra profissionais da Con-
tabilidade, inclusive os processos de prerrogativa dos contadores.

Terceira Câmara de Ética e Disciplina

Julga os processos abertos contra profissionais da Contabilidade, exceto os 
processos de prerrogativa exclusiva dos contadores.

Câmara de Recursos de Ética e Disciplina

Os pedidos de reconsideração dos processos abertos contra profissionais da 
Contabilidade  são julgados pelas Câmaras de Ética e Disciplina.

Câmara de Fiscalização

Julga os processos que envolvem infrações cometidas por pessoas físicas, pes-
soas jurídicas e organizações contábeis.

Câmara de Recursos de Fiscalização

Os processos que envolvem infrações cometidas por pessoas físicas, pessoas 
jurídicas e organizações contábeis são julgados por esta Câmara.

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Coordena todo o trabalho voltado à capacitação e atualização dos profissionais 
contábeis do Rio Grande do Sul.

Câmara de Registro

Responsável por julgar os pedidos de concessão, baixa e reestabelecimento de 
registro profissional e de organizações contábeis.

Câmara de Controle Interno

Acompanha a gestão financeira do CRCRS, analisando despesas e receitas, su-
gerindo formas de racionalizar e maximizar a aplicação dos recursos. Cabe à Câ-
mara analisar e emitir parecer sobre as contas do CRCRS, que serão apreciadas 
e aprovadas em Plenário. As contas do CRCRS, além da análise da Câmara de 
Controle Interno, estão sujeitas à auditoria externa e do Conselho Federal de Con-
tabilidade, bem como do Tribunal de Contas da União – TCU.
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Novos conselheiros do CRCRS participam 
de treinamentos

Os 18 novos conselheiros do CRCRS, empossados 
em 5 de janeiro, foram convidados a participar de 
um treinamento realizado no auditório do Conse-
lho, no dia 21 do mesmo mês, cujo objetivo centrou-
-se em esclarecer e dirimir dúvidas referentes aos 
procedimentos processuais de fiscalização.

No dia 5 de dezembro, foi realizado treinamento 
de capacitação, em Gramado, para os conselhei-
ros. Foram abordados temas como motivação dos 
atos processuais; instrução processual; fixação 
e gradação das penas; recurso de ofício; relatos; 
parecer e votos; cassação; cadastro de peritos; e 
dados estatísticos.
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1.3 ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA DELIBERATIVA DO CRCRS EM 2016

PLENÁRIO/TRED-RS

PRESIDÊNCIA

VICE-PRESIDÊNCIA DE 
GESTÃO

1ª 
CÂMARA DE

 ÉTICA E 
DISCIPLINA

VICE-PRESIDÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

3ª 
CÂMARA DE

 ÉTICA E 
DISCIPLINA

VICE-PRESIDÊNCIA DE 
REGISTRO

CÂMARA 
DE RECURSOS

 DE FISCALIZAÇÃO

VICE-PRESIDÊNCIA
TÉCNICA

2ª 
CÂMARA DE 

ÉTICA E 
DISCIPLINA

VICE-PRESIDÊNCIA DE 
RELAÇÕES COM OS 

PROFISSIONAIS

CÂMARA
 DE RECURSOS

 DE ÉTICA E
 DISCIPLINA

VICE-PRESIDÊNCIA 
DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

CÂMARA 
DE FISCALIZAÇÃO

VICE-PRESIDÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL

CÂMARA 
DE REGISTRO

CÂMARA DE 
DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL

OUVIDORIA

VICE-PRESIDÊNCIA  
DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA DE
CONTROLE INTERNO

CONSELHO
DIRETOR

CONSELHO CONSULTIVO
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1.4 ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA OPERACIONAL DO CRCRS EM 2016

DIRETOR EXECUTIVO 
DIRETOR EXECUTIVO ADJUNTO

ASSESSORIA DA DIREÇÃO I
ASSESSORIA DA DIREÇÃO II
ASSESSORIA DA DIREÇÃO III

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

DIVISÃO DE REGISTRO
 E  RELACIONAMENTO 

COM OS USUÁRIOS

SEÇÃO DE GESTÃO
DE PROCESSOS

SEÇÃO DE COMPRAS 
E SUPRIMENTOS

SETOR DE 
DELEGACIAS

DIVISÃO DE EDIÇÕES 
TÉCNICAS E 

INFORMATIVAS

DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO 

SEÇÃO DE TI

SETOR DE 
ATENDIMENTO

SETOR DE 
REGISTRO CONTÁBEIS

SETOR DE 
CONTAS A PAGAR

SETOR DE 
APOIO LOGÍSTICO

SETOR DE 
APOIO A CURSOS 

E EVENTOS

DIVISÃO
OPERACIONAL

DIVISÃO DE 
PROJETOS 
ESPECIAIS

SEÇÃO DE 
ATIVIDADES DE 
FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO FINANCEIRA E 
COBRANÇA

SEÇÃO DE RH

DIVISÃO DE 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL

DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE

DIVISÃO DE 
MULTIMÍDIA

DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL
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1.5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO

Promover o efetivo e regular exercício da 
Contabilidade em cumprimento às suas 
atribuições legais de registro, fiscalização 
e educação continuada, com ética, 
transparência e inovação, qualificando os 
profissionais, em benefício da sociedade.

VALORES 

• 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;

• colaboradores;

• sistema CFC/CRCs;

• sociedade civil organizada;

• imprensa;

• fornecedores;

• empresas privadas; e

• cidadãos.

DIRETRIZES 

• Aprimoramento da fiscalização 
operacional e preventiva.

• Incremento da abrangência da educação 
continuada.

• Aperfeiçoamento do sistema de registro.

• Valorização da classe contábil.

• Modernização administrativa.

• Investimento em tecnologia e inovação.

VISÃO

Ser referência como entidade atuante 
em assuntos de interesse da profissão 
contábil e da sociedade.
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1.6 ENTIDADES DE RELACIONAMENTO

• Conselho Federal de Contabilidade
• Conselhos Regionais de Contabilidade
• Fundação Brasileira de Contabilidade
• Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon)
• 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
• Governo do Estado do RS
• Assembleia Legislativa
• Ministério Público Estadual
• Ministério Público Federal
• Secretaria da Fazenda do Estado do RS
• Junta Comercial do Estado do RS
• Tribunal de Contas do Estado do RS
• Receita Federal do Brasil
• Prefeitura Municipal de Porto Alegre
• Instituições de Ensino do Estado do RS
• Sebrae
• Parceiros Voluntários
• Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
• Entidades de fiscalização do exercício profissional
• Sociedade civil organizada
• Órgãos públicos
• Senar/RS
• Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho
• Caixa Econômica Federal
• Academia Brasileira de Ciências Contábeis
• Academia Rio-grandense de Ciências Contábeis
• Observatórios Sociais
• Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS (CAGE/RS)
• Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RS)
• Famurs
• Federasul
• BRDE
• Agergs
• Sistema Ocergs/Sescoop
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1.7 INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio total era de  
R$ 29.334.959,48.

O índice de adimplência da anuidade está situado entre os maiores 
no âmbito do Sistema CFC/CRCs. Em 2016, registrou-se 84,82% 
de adimplentes em relação aos profissionais contábeis; e 94,88% 
em relação às organizações contábeis.

Aplicação das anuidades

As receitas arrecadadas das anuidades, taxas e multas e as demais 
receitas, deduzidas a cota-parte legalmente estabelecida e paga ao 
CFC e a contribuição ao FIDES, foram destinadas exclusivamente na 
aplicação das atividades-fim do CRCRS, e distribuídas conforme esta-
belecido no Plano de Trabalho, tendo o seguinte encaminhamento:

ATIVIDADES %

Gestão de Registro
Projetos da área de Registro

5,59%
5,59%

Gestão de Fiscalização
Projetos da área de Fiscalização

58,26%
58,26%

Gestão de Educação Continuada
Projetos da área  de Educação Continuada

9,67%
9,67%

Normatização
Projetos da área de Normatização

0,98%
0,98%

Suporte e Apoio a Atividades-fim
Projetos de Apoio a Atividades-fim

20,02%
22,02%

Reserva Financeira 5,48%

TOTAL 100%

O CRCRS é 
uma entidade 
economicamente 
estável, com 
um patrimônio 
considerável para 
garantir suas 
necessidades 
operacionais.
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As receitas foram aplicadas nos gastos especí-
ficos de cada área:

Gestão de Registro, onde se inserem as respectivas despesas na 
sede do Regional e as realizadas com a manutenção dos Escritórios 
Regionais;

Gestão de Fiscalização, atividades de fiscalização ostensiva;

Gestão de Educação Continuada programas de educação 
continuada,constituindo-se na fiscalização preventiva;

Normatização são as atividades das Comissões de Estudos e 
Grupos de Trabalho constituídos para desenvolver estudos e pes-
quisas nas diversas áreas da contabilidade;

Suporte e Apoio a Atividades-fim são atividades administra-
tivas necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscaliza-
ção, educação continuada e registro;

Reserva Financeira, que é a diferença entre os gastos totais 
e as receitas arrecadadas, ou seja, o superávit orçamentário do 
exercício de 2016.

58,26%
Fiscalização

9,67%
Educação Continuada

0,98%
Normatização

20,02%
Suporte e Apoio

5,48%
Reserva Financeira

5,59%
Registro
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1.8  COMISSÕES DE ESTUDOS

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; colaboram como instrutores e pales-
trantes nos eventos; indicam instrutores e palestrantes para os eventos 
do programa de educação continuada do CRCRS; elaboram trabalhos 
técnico-científicos para eventos e publicações; revisam e opinam so-
bre o conteúdo técnico do material destinado a publicações; elaboram 
comentários sobre as normas da profissão; assessoram o Conselho 
Diretor e o Plenário do CRCRS, quando solicitado; analisam e emitem 
opinião sobre normas emitidas pelo CFC. Nos dias 24 de março e 24 de 
novembro, os coordenadores das Comissões reuniram-se com o Plená-
rio do Conselho, avaliando temas em comum e apresentando relatórios 
de atividades.

Também, durante o ano de 2016, as Comissões permaneceram à frente 
na realização das palestras das quartas-feiras à noite, com transmissão 
ao vivo via web, de acordo com os seus respectivos segmentos de estu-
do, disponibilizadas, posteriormente, no site do Conselho.

Em 2016, doze Comissões estiveram em funcionamento: Acompanha-
mento da Área do Ensino Superior, Auditoria Independente, Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público, Contabilidade Gerencial, Contabilidade 
do Setor Cooperativo, CRCRS Jovem, CRCRS Mulher, Organizações Con-
tábeis, Perícia Contábil, Responsabilidade Social, Tecnologia da Infor-
mação e Terceiro Setor.

As comissões de estudos colaboraram com a TV CRCRS e a Rádio CRCRS, 
em entrevistas e programas; também com a elaboração de artigos para 
o Jornal do Comércio e para a Revista do CRCRS, bem como em palestras 
diversas em seminários e outros eventos da educação continuada. Além 
destas atividades, elas também desenvolveram outras ações:



Acompanhamento da Área do Ensino Superior

• Encontro de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências 
Contábeis, realizado em Porto Alegre, no dia 26 de setembro.

• Em 2016, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em parceria 
com os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), promoveu 
concurso com o objetivo de estimular o resgate da História da 
Contabilidade e a sua importância como ferramenta de desenvolvi-
mento nos estados, assim como a sua memória e evolução. Dentre 
os vencedores, estava o coordenador da Comissão de Acompanha-
mento da Área do Ensino Superior, com o trabalho “Das Primeiras 
Evidências à Consolidação: O Resgate da Memória Contábil no Rio 
Grande do Sul”.

Auditoria Independente

• Palestras: Identificação e Avaliação dos Riscos de Auditoria; O Novo 
Relatório do Auditor; Avaliação de Riscos e Materialidade: Princi-
pais Aspectos de Aplicação Prática.

Contabilidade Aplicada ao Setor Público

• Curso Aspectos Práticos das DCASP – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público. Realizado pelos integrantes da Comis-
são, nas cidades de Santa Cruz do Sul, Erechim, Santa Maria, Santo 
Ângelo, Santana do Livramento, Bento Gonçalves e Porto Alegre.

Contabilidade Gerencial

• Seminário: Gestão nas Organizações Contábeis, no dia 13 de julho, 
em Porto Alegre.

• Contabilidade do Setor Cooperativo

• Seminário Contabilidade no Setor Cooperativo, realizado no dia 23 
de agosto, em Porto Alegre.

21



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RS

• Palestras: Fates e Rates – Aspectos Contábeis, Fiscais e Societários; 
A Importância da Abertura de Atos em Todas as Contas de Resulta-
do na Contabilidade de Cooperativas; O papel da Contabilidade na 
2º Linha de Defesa.

CRCRS Jovem

• IV ENCECC-RS – Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Con-
tábeis, no dia 19 de novembro, em Lajeado.

• Palestras: – “Startup Contábil” - Desafios do Empreendedorismo 
na Contabilidade; Organizações Contábeis – Empresas Familiares; 
Exame de Suficiência; A Importância da Contabilidade como Instru-
mento de Combate a Corrupção; Contabilidade no dia a dia; Desa-
fios da Profissão.

• CRCRS Mulher

• Mulheres Movidas por Desafios – Homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, realizado em Porto Alegre-RS, no dia 10 de março.

• Campanha Outubro Rosa: Pessoas Mais Felizes Melhores Resultados

Organizações Contábeis

• Realização de palestras: Retenção Previdenciária na Contratação de 
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas; A importância do Pla-
nejamento da Aposentadoria e a Reforma; Work Flow Digital nas 
Organizações Contábeis.

• Seminário sobre Gestão nas Organizações Contábeis, em julho.

Perícia Contábil

• IV Encontro Estadual de Peritos Contábeis, realizado no dia 05 de 
agosto, em Porto Alegre.

• Palestras: Os Reflexos do novo CPC para a Perícia e para o Perito; 
Cálculo Pericial em Execução Provisória.
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Responsabilidade Social

• Projetos aprovados: Mês da Solidariedade Contábil; Prêmio Mérito 
Social.

• Atualização da publicação “Manual de Incentivos Fiscais”, disponí-
vel no site do CRCRS.

• Atuação no Programa de Voluntariado da Classe Contábil e nos Ob-
servatórios Sociais.

• Realização de 14 palestras em diversos pontos do Estado, abordan-
do as questões relativas à responsabilidade social.

Tecnologia da Informação

• Realização de palestras sobre: Cruzamento de Dados na era  
Pós-Sped; Desafios da Profissão Contábil; Empregador Web 
(Ministério do Trabalho); GIA. – Porto Alegre; Nota Fiscal Eletrônica.

Terceiro Setor

• Realização das palestras: Inconsistências Contábeis no Terceiro 
Setor; Terceiro Setor – Gestão de Recursos e Prestação de Contas; 
Terceiro Setor e a Apresentação da ECF.

Encontro com os coordenadores no dia 24 de março foi conduzido pelo presidente 
Antônio Palácios e pelos vice-presidentes Técnico, Márcio Schuch, e de Gestão, 
Ana Tércia Lopes Rodrigues, e o diretor executivo adjunto João Victor de Oliveira
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1.9  CONVÊNIOS E PARCERIAS

Conselho de Contabilidade estreita relações 
com Ministério Público do RS

No dia 15 de fevereiro, o CRCRS reuniu-se com o Ministério Público. 
Durante o encontro, que teve o intuito de reforçar as relações insti-
tucionais, foram abordados o Termo de Cooperação mantido entre 
as entidades, que tem por objetivo a troca de informações e a rea-
lização de ações conjuntas em relação à investigação de irregula-
ridades praticadas no exercício da profissão contábil, e o Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil, com seus três subprogramas, 
dentre eles, a criação dos observatórios sociais.

CRCRS e TCE-RS

Com o objetivo de retomar e reforçar acordos e parcerias entre TCE-
-RS e CRCRS, além de dar prosseguimento a demandas dos obser-
vatórios sociais implantados no Estado, foi realizada reunião com 
dirigentes das entidades, no dia 22 de março. Na ocasião, foram 
abordados o Termo de Cooperação Técnica assinado, com envolvi-
mento também da Famurs, que visa à realização de atividades re-
lativas à formação, capacitação e qualificação de agentes públicos, 
bem como ações voltadas à cidadania, além do acordo operacional 
de cooperação já existente entre as entidades, no que se refere ao 
intercâmbio de informações.

Ao longo do ano, o CRCRS aproximou-se institucionalmente de di-
versas entidades, bem como assinou convênios, termos de coope-
ração e parceiras, com o objetivo de estreitar laços e beneficiar as 
ações do Regional.

O vice-presidente de Relações Institucionais 
do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, e a 
conselheira Marice Fronchetti, reuniram-
-se com o procurador-geral de Justiça do 
Estado, Dr. Marcelo Lemos Dorneles

Presidente Palácios, vice-presidente Pedro 
Gabril Kenne da Silva e o diretor executivo 
adjunto João Victor de Oliveira reuniram-se 
com o Presidente do TCR-RS, Marco Peixoto
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CRCRS e Ibracon – 6ª Regional

No dia 16 de maio, o CRCRS e o Ibracon 6ª Regional assinaram 
acordo de cooperação, com o objetivo de conjugar esforços para a 
realização de cursos, palestras e eventos, em especial para opor-
tunizar aos contadores o cumprimento do programa de educação 
continuada, conforme a NBC PG 12.

CRCRS e Famurs

Reforçar parcerias para incentivar deduções incentivadas no im-
posto de renda devido e capacitar gestores públicos foram temas 
abordados na reunião realizada em 6 de abril entre a Famurs e o 
Conselho Regional de Contabilidade do RS.

Conselho de Contabilidade e Ministério Público 
assinam convênio

No dia 21 de julho, foi assinado o Termo de Mútua Cooperação Téc-
nica, Científica e Operacional, entre o CRCRS e o Ministério Público 
Federal, com foco no acompanhamento de verbas federais para 
escolas gaúchas e Conselhos Municipais de Alimentação Escolar.

Presidentes Antônio Palácios (CRCRS) e Luiz 
Carlos Folador (Famurs) – prefeito de Candiota.

Dr. Fabiano de Moraes, procurador da 
República no RS; Pedro Gabril Kenne da Silva, 
vice-presidente do CRCRS; Patrícia Weber, pro-
curadora chefe da Procuradoria da República 
no RS; Antônio Palácios, presidente do CRCRS; 
Sílvia Grewe, coordenadora da Comissão de 
Estudos de Responsabilidade Social do CRCRS; 
João Victor Oliveira, diretor adjunto do CRCRS
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CRCRS e Sescon-RS, parceria consolidada

Em reunião de diretoria do Sescon-RS, realizada em 11 de julho, 
a presidência do CRCRS esteve presente para registrar o agrade-
cimento pelo espaço cedido ao Conselho, por quase cinco meses, 
em função dos estragos causados na sede do Conselho, por con-
sequência da tempestade ocorrida em janeiro. Esse fato fortaleceu 
as relações de parceria entre as duas entidades, que sempre foram 
profícuas.

Sistema Ocergs/Sescoop

Em 8 de julho, ocorreu a aula inaugural do curso de MBA em Audi-
toria e Contabilidade Cooperativa, promovido pelo Sistema Ocergs/
Sescoop-RS, com o apoio do CRCRS. Durante a solenidade, ocorreu 
a assinatura do convênio entre o Conselho e o Sistema Ocergs/Ses-
coop, cujo objetivo é prover a elaboração do projeto pedagógico do 
curso “MBA em Auditoria e Contabilidades Cooperativa”.

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, 
entregou ainda ao presidente do Sescon-RS, 
Diogo Chamun, um certificado de agradeci-
mento pela parceria.

O presidente Palácios participou da abertura 
oficial do curso, que contou, ainda, com a presen-
ça do presidente do Sistema, Vergílio Frederico 
Perius; e do presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas.
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CRCRS e Polícia Federal estreitam relações

A presidência do CRCRS esteve, em 6 de julho, na sede da Polícia 
Federal para uma visita institucional ao superintendente Regional 
da Polícia Federal. O objetivo foi buscar a aproximação entre as en-
tidades para tratar de assuntos de interesse comum.

CRCRS e Famurs reforçam parcerias

A vice-presidência de Relações Institucionais do CRCRS reuniu-se, 
em 22 de agosto, com o novo presidente da Famurs, com o obje-
tivo de estreitar laços entre as duas entidades. Na oportunidade, 
foi apresentado o projeto do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil relacionado às destinações de parte do imposto de renda 
devido a entidades vinculadas aos Fundos da Criança e do Adoles-
cente e do Idoso.

CRCRS e Ministério Público do Estado estreitam 
relações com foco em ações de controle social

No dia 9 de agosto, o CRCRS esteve reunido com o coordenador 
do Centro de Apoio Operacional Cível e de Defesa do Patrimônio 
Público do Ministério Público do Estado (MPE/RS), para reforçar 
a parceria entre as duas entidades em ações que visam ao acom-
panhamento da gestão pública, seja por meio dos Observatórios 
sociais como pelos outros projetos que fazem parte do Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil.

O vice-presidente do CRCRS, Pedro Gabril 
Kenne da Silva encontrou-se com o coorde-
nador do Centro de Apoio Operacional Cível e 
de Defesa do Patrimônio Público do Ministério 
Público do Estado (MPE/RS), Dr. José Francisco 
Seabra Mendes Júnior
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CRCRS busca aproximação com Instituto de Es-
tudos Empresariais

Buscar a aproximação entre o CRCRS e o Instituto de Estudos Empre-
sariais (IEE) foi o principal objetivo do encontro entre o vice-presiden-
te do CRCRS, com o vice-presidente do IEE, realizado em 8 de agosto. 
Foram avaliadas as possibilidades de promover palestras técnicas 
que colaborarem na gestão empresarial, assim como desenvolver 
temas relacionados a doações incentivadas e Observatório Social – 
subprogramas do Programa de Voluntariado da Classe Contábil.

Conselho de Contabilidade e Parceiros Volun-
tários reforçam cooperação

O CRCRS recebeu a visita, em 1º de setembro, do superintendente 
da ONG Parceiros Voluntários. O objetivo do encontro foi aprimorar 
os laços, a fim de qualificar os projetos de voluntariado promovidos 
pelas entidades.

Audiência pública com ministro do Trabalho

O CRCRS participou de audiência pública com o ministro do Tra-
balho, Ronaldo Nogueira, em 16 de setembro, na sede da OAB-RS, 
junto com presidentes e conselheiros de diversos conselhos e or-
dens profissionais no Estado. Na ocasião, foi apresentada portaria 
que reafirma as prerrogativas da advocacia no âmbito do Ministério 
do Trabalho e das Superintendências de todo o País.

Após o encontro, ocorreu a assinatura do acordo de cooperação 
técnica entre OAB-RS, Observatório Social do Brasil (OSB) e Fó-
rum-RS.

João Victor Oliveira, Paulo Fuchs e Pedro Gabril 
Kenne da Silva

O contador Antônio Palácios, representando o 
CRCRS e o Fórum dos Conselhos Regionais e 
Ordens das Profissões Regulamentadas do RS 
(Fórum-RS),

Firmaram o convênio o presidente Palácios, re-
presentando o Fórum-RS; o vice-presidente do 
OSB e do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, 
representou o OSB; e o presidente da OAB-RS, 
Ricardo Breier.
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Conselho de Contabilidade, Observatórios 
Sociais e Sebrae-RS estreitam relações

Iniciar as tratativas visando a uma parceria entre CRCRS, Observatórios 
Sociais e Sebrae-RS para capacitar micro e pequenas empresas para 
participarem de processos licitatórios foi o foco do encontro realizado 
entre representantes das entidades, em 8 de setembro.

CRCRS e PGE analisam parceria

Em 17 de outubro, o CRCRS reuniu-se com a Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) para discutir assuntos de interesse da classe contábil e 
compartilhar ideias que colaborem na eficiência do trabalho de ambos 
os órgãos. Durante o encontro, foi sugerida a elaboração de um acordo 
de cooperação entre o Conselho e a Procuradoria-Geral do Estado.

CRCRS e FTEC assinam Acordo de Cooperação

O CRCRS e a Instituição de Ensino Superior Sociedade Educacional 
Riograndense (FTEC) assinaram, em 17 de novembro, um acordo 
de cooperação, com o objetivo de propiciar meios para a constante 
atualização e renovação dos conhecimentos dos profissionais da 
contabilidade, professores e estudantes de Ciências Contábeis.

Na ocasião, o vice-presidente do CRCRS e do 
Observatório Social do Brasil, Pedro Gabril 
Kenne da Silva, a coordenadora da Comissão de 
Estudos de Responsabilidade Social do CRCRS, 
Silvia Grewe e o coordenador da Seção de 
Apoio Técnico, José Clarel Calleari, reuniram-se 
com o diretor-superintendente do Sebrae-RS, 
Derly Fialho, o diretor de políticas públicas, 
Alessandro Machado, e o assessor da direção, 
Julio Cézar Ferrazza

Presidente Antônio Palácios e o vice-pre-
sidente Pedro Gabril reuniram-se com o 
procurador-geral do Estado, Euzébio Ruschel, 
e o procurador-geral adjunto para Assuntos 
Administrativos, Cristiano Xavier Bayne

O presidente Antônio Palácios e o diretor de Operações da Instituição de Ensino 
Superior: Sociedade Educacional Riograndense LTDA (FTEC), Eduardo Araújo 
assinaram o documento. Também presentes o diretor executivo adjunto do 

CRCRS, João Victor Oliveira, e o coordenador do curso de Ciências Contábeis 
da FTEC, Valdir Roberto Koch
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Conselho e CAGE assinam convênio

O CRCRS e a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS (CAGE) 
assinaram, em 16 de dezembro, o Acordo de Cooperação Técnica 
que visa ao intercâmbio de informações sobre Demonstrações Con-
tábeis apresentadas por fornecedores de bens e serviços do RS.

CRCRS e Jucergs estreitam relações

Os vice-presidentes Técnico do CRCRS e de Relações com os Profis-
sionais se reuniram com o presidente da Junta Comercial do RS, em 
14 de dezembro. O objetivo do encontro foi colocar o Conselho à dis-
posição da Junta Comercial, para, por meio da Comissão de Estudos 
das Organizações Contábeis, contribuir com a produção conjunta de 
materiais orientativos aos profissionais da contabilidade, sobre os 
novos procedimentos que vêm sendo propostos pela Junta.

CRCRS e BRDE visam a desenvolver ações con-
juntas

Em plenária realizada em 16 de dezembro, foi assinado o Acordo de 
Cooperação Técnica com o Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), cujo objetivo é a promoção de ações conjun-
tas, visando ao desenvolvimento e ao cumprimento das atribuições 
institucionais.

Presidente Palácios e Contador e Auditor-Geral 
do Estado, Álvaro Fakredin

Os vice-presidentes Técnico, Márcio Schuch 
Silveira, e de Relações com os Profissionais, 
Celso Luft, estiveram reunidos com o presi-
dente da Junta Comercial do Estado, Paulo 
Kopschina (centro)

Presidente do BRDE, Odacir Klein, e presidente 
Antônio Palácios
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Classe contábil reivindica parcelamento maior 
e novo Refispoa

Representantes da classe contábil estiveram na Prefeitura de Porto 
Alegre, no dia 26 de janeiro, a fim de solicitar um prazo maior de 
parcelamento e a abertura de um novo Refispoa, ou seja, Refis do IS-
SQN para organizações contábeis e demais prestadores de serviços. 
Na ocasião, também foi criado um grupo de trabalho, formado por 
representantes das entidades contábeis e da prefeitura, para analisar 
e estudar o assunto.

Conselho de Contabilidade foi uma das entida-
des que mais contribuiu para o movimento de 
combate à corrupção do MPF

O Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), engajado ao 
movimento de combate à corrupção lançado, no ano passado, pelo 
Ministério Público Federal (MPF) intitulado “10 Medidas Contra a 
Corrupção”, reuniu 3.728 assinaturas de apoio à campanha que fo-
ram colhidas em eventos realizados pelo Conselho e também a partir 
da colaboração e do envolvimento dos 104 delegados regionais do 
CRCRS. No dia 17 de fevereiro, uma relação de assinaturas de apoio à 
campanha foi entregue na Procuradoria da República do RS.

Presidente do CRCRS participa do Tá na Mesa 
com o governador do Estado

A primeira edição do “Tá na Mesa” de 2016, foi no dia 9 de março, 
com a participação do governador do Estado. O presidente do Con-
selho de Contabilidade foi um dos convidados a prestigiar o tradi-
cional evento da Federasul

Contador Celso Luft, vice-presidente de Rela-
ções com os Profissionais do CRCRS, acom-
panhado dos presidentes do Sescon-RS e Sindi-
conta, reuniu-se com o vice-prefeito de Porto 
Alegre, Sebastião Melo, o secretário municipal 
da Fazenda, Jorge Tonetto, e os vereadores 
Airto Ferronato e Lourdes Sprenger

O vice-presidente de Relações Institucionais do 
CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, acompa-
nhado do diretor-adjunto João Victor Oliveira, 
entregou a relação ao procurador-chefe 
substituto da Procuradoria da República do RS, 
Dr. Júlio Carlos de Castro Júnior

Antônio Palácios e José Ivo 
Sartori

1.10  DEFESA DOS INTERESSES DA PROFISSÃO CONTÁBIL E DA SOCIEDADE
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Ministério Público reúne dois milhões de assi-
naturas contra a corrupção

A campanha proposta pelo Ministério Público Federal de arrecadar 
assinaturas de apoio a um pacote de 10 medidas de combate à cor-
rupção, colheu dois milhões de assinaturas que foram entregues ao 
Congresso, em 29 de março. O Conselho Regional de Contabilidade 
do RS (CRCRS) foi uma das entidades parceiras que mais colaborou, 
reunindo o maior número de assinaturas no Estado, proveniente de 
eventos realizados pela entidade e também a partir da colaboração e 
do envolvimento dos 104 delegados regionais.

Crise econômica e política: CRCRS divulga po-
sicionamento

Em 28 de março, o CRCRS divulgou um manifesto, diante da grave 
crise econômica e política do enfrentada pelo País.

MANIFESTO

Não há como silenciar diante deste momento, em que nosso país vem enfrentando uma severa crise econômica e política, 
agravada por uma série de escândalos que a cada dia que passa nos surpreendem por sua ousadia e nos deixam perplexos, 
sem entender como tudo pôde acontecer apesar de tantos mecanismos de controle existentes na estrutura governamental. 
Parece-nos evidente a necessidade de uma retomada de princípios e valores éticos que restabeleçam a confiança do mer-
cado e garantam um ambiente propício para a estabilidade política e a retomada do crescimento econômico.

Nesse cenário, o Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), entidade responsável pela regulação da profissão contá-
bil, exercida por mais de 40 mil profissionais no Estado, vem a público manifestar seu total apoio à investigação dos casos de 
corrupção praticados por agentes públicos e privados que têm causado danos incalculáveis ao patrimônio público.

O CRCRS quer também reafirmar o compromisso da profissão contábil com a veracidade das informações produzidas e 
divulgadas à sociedade, fruto de um trabalho sério, comprometido com a ética, com as Normas Brasileiras de Contabilida-
de, com a legislação vigente no país e com as melhores práticas de gestão pública e privada. Dessa forma, não podem os 
profissionais da contabilidade ficar omissos nem compactuar com atos que venham a ferir a integridade e a credibilidade 
das informações constantes dos relatórios e Demonstrações Contábeis.

Pelas mãos dos contadores e técnicos em contabilidade transitam os documentos que servem de base para o cálculo dos 
valores recolhidos em impostos para a Fazenda municipal, estadual e federal, contabilizados dentro dos mais rígidos pa-
drões científicos e tecnológicos disponíveis. Dessa forma, queremos manifestar nossa indignação pela forma irresponsável 
como estão sendo tratados os recursos provenientes do esforço dos cidadãos deste país que sonham com melhores condi-
ções de saúde, segurança, educação e justiça social.

Diretoria CRCRS
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Tá na Mesa

Na tradicional reunião-almoço da Federasul, Tá na Mesa, de 8 de 
junho, teve como convidado o presidente Antônio Palácios, que 
falou sobre “A Contabilidade como instrumento de gestão ética e 
transparente”.

Conselho de Contabilidade e Polícia Civil no 
combate ao crime ambiental

O CRCRS participou de reunião na Polícia Civil, em 30 de agosto, 
para tratar de assuntos relacionados a crimes ambientais. O convi-
te se estendeu a representantes dos conselhos de Química, Biolo-
gia, Engenharia e Agronomia, Administração e Medicina.

O CRCRS entende como importante a interação entre agentes da 
polícia e a imensurável colaboração que os conselhos, com seus 
respectivos aspectos técnicos, são capazes de oferecer, também na 
prevenção e inibição dos crimes ambientais. Esse trabalho vai be-
neficiar sobremaneira a sociedade.

CRCRS prestigia lançamento do Comitê de Com-
bate ao Caixa Dois, pela OAB, em prol de elei-
ções limpas

O CRCRS prestigiou, em 22 de agosto, o lançamento do Comitê de 
Combate ao Caixa Dois, promovido pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional RS (OAB-RS), que empreenderá ações de fiscaliza-
ção e combate à corrupção em prol de eleições limpas.
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Qualificação do controle social na educação foi 
tema de encontro entre CRCRS e órgãos institu-
cionais de controle

Em 13 de outubro, o CRCRS participou da segunda reunião sobre 
o projeto de qualificação do controle social das verbas recebidas 
pelas escolas estaduais e municipais, com a Procuradoria do Mi-
nistério Público. Participaram também do encontro a Contadoria 
e Auditoria-Geral do RS, da Controladoria-Geral da União e o Mi-
nistério Público, que junto ouviram sugestões dos representantes 
da secretaria municipal e estadual de Educação para elaboração 
do projeto. O Programa de Voluntariado da Classe Contábil tem 23 
voluntários de Porto Alegre interessados em participar do projeto.

CRCRS e Sescon-RS buscam soluções sobre 
GFIP e Simples Nacional na Receita Federal

O CRCRS e o Sescon-RS reuniram-se, em 1º de novembro, com o 
superintendente da Receita Federal, para solicitar a revisão das 
multas da GFIP e a questão do agendamento posterior aos 30 dias 
do termo de exclusão do Simples Nacional que, por falta de tempo, 
impede a regularização de possíveis pendências.

No dia 10 de novembro, em decorrência das solicitações encami-
nhadas pelo CRCRS e Sescon-RS, a Receita Federal do Brasil (RFB) 
anunciou medidas em relação às multas da GFIP, à exclusão de 
empresas do Simples Nacional e aos horários reduzidos de agen-
damento no site do órgão.

O vice-presidente de Relações Institucionais do 
CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, e os inte-
grantes da Comissão de Estudos de Responsa-
bilidade Social, Gerson dos Santos e Rodrigo 
Cassol Lima representaram o CRCRS

O vice-presidente do CRCRS, Celso Luft, e 
o diretor do Sescon-RS, Célio Levandovski, 
reuniram-se com o superintendente da Receita 
Federal, Paulo Renato Paz, e o superintendente 
adjunto, Luiz Fernando Lorenzi



Entidades gaúchas criam Fórum Permanente 
sobre Segurança Pública

No dia 2 de setembro, representantes de 23 entidades, entre elas o 
CRCRS, reuniram-se no Sindilojas Porto Alegre para debater propos-
tas que possam contribuir para melhorar a segurança pública no Es-
tado, que serão apresentadas ao governo gaúcho. A primeira decisão 
foi a criação de um Fórum Permanente sobre Segurança Pública, com 
contato permanente entre os integrantes, para reunir as proposições 
e atuar com força e representatividade. Além disso, foi proposto no 
encontro a aproximação do grupo com a Assembleia Legislativa, o 
governo do Estado e a bancada gaúcha no Congresso Nacional.
O Fórum Permanente sobre Segurança Pública possui represen-
tantes do Sindilojas Porto Alegre, Sindha, CDL POA, Setcergs, Feco-
mércio-RS, Sindióptica, Federasul, Agas, FCDL-RS, CRCRS, OAB-RS, 
Sinepe-RS, ACPA, Sindigêneros RS, Ajorsul, Sescon-RS, Porto Ale-
gre Convention & Visitors Bureau, Lide, Sinprofar RS, IEE, Sincodiv 
RS, Fenabrave, Sincopeças e Sindiatacadistas.

CRCRS participa do I Encontro Gaúcho pela Se-
gurança Pública

O CRCRS foi representado por intermédio de sua presidência, no 
dia 12 de dezembro, do “I Encontro Gaúcho pela Segurança Pública: 
construindo um grande pacto pela paz no RS”, realizado na OAB-RS. 
O evento reuniu autoridades e representantes de entidades gaúchas 
para discutirem ações relacionadas à segurança pública e ouvir re-
latos dos coordenadores das organizações não-governamentais Viva 
Rio e do Instituto Sou da Paz, de São Paulo, sobre suas respectivas 
iniciativas e atuações nesse sentido, perante a sociedade.
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O Fórum dos Conselhos Regionais e das Ordens das Profissões Re-
gulamentadas do RS tem como objetivo a formulação de políticas 
comuns entre as entidades, com destaque para a defesa da sociedade 
e das classes profissionais vinculadas aos Conselhos e Ordens das 
Profissões Regulamentadas do RS. O Fórum-RS reuniu-se em 17 de 
fevereiro e 22 de junho. No dia 2 de setembro concederam entrevista 
na Expointer.

Diretoria e Conselho Fiscal do Fórum dos Con-
selhos Regionais e Ordens das Profissões Regu-
lamentadas do RS tomam posse

Em 23 de março, durante reunião plenária do Fórum dos Conselhos 
Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do RS, realiza-
da na sede do Cremers, foram empossados membros da diretoria 
e conselho fiscal. O Presidente do CRCRS, eleito em dezembro de 
2015, tomou posse no cargo de presidente.

O presidente do Fórum-RS salientou a importância de ativar meca-
nismos que divulguem os objetivos pelos quais o Fórum foi criado 
e as ações, em prol da sociedade, que a entidade desenvolve e exe-
cuta. Sugeriu ainda que o Fórum abarcasse os observatórios sociais 
como forma de expandir a sua atuação.

Antônio Palácios assumiu a presidência do 
Fórum-RS

1.11 FÓRUM DOS CONSELHOS E ORDENS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS
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1.12 HOMENAGENS RECEBIDAS

Fórum-RS reúne-se com TCU para discutir pes-
quisa realizada com conselhos regionais sobre 
Lei de Acesso à Informação

Com o objetivo de analisar os resultados da pesquisa realizada 
pelo TCU junto aos conselhos, com vista ao cumprimento da Lei 
de Acesso à Informação, e para expressar algumas preocupações 
em relação ao assunto, por parte das entidades, o Fórum-RS esteve 
reunido, em 8 de março, na sede do TCU-RS, quando discutiram 
os resultados divulgados pelo Tribunal, sendo prestados esclare-
cimentos pelas partes e discutidas providências para que a conti-
nuidade do trabalho do TCU possa ser desenvolvida de forma mais 
ajustada à realidade dos conselhos, e, especialmente em relação 
aos menores, de forma que todos possam atender as determina-
ções da Lei em um prazo razoável de tempo.

Vice-presidente de Gestão do CRCRS é home-
nageada por sua atuação em prol da mulher na 
profissão contábil

A vice-presidente de Gestão do CRCRS foi uma das homenageadas, 
em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre, 
pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que prestou defe-
rência a sete gaúchas que se destacaram no trabalho em prol da 
mulher na sociedade.

A reunião contou com a presença do presidente 
Palácios, com a participação do vice-presidente 
do Fórum e presidente do CRA-RS, Valter 
Luiz de Lemos, do representante da OAB, 
Júlio César Caspani, do diretor do TCU-RS, 
Daniel Saldanha Toledo, do auditor federal de 
Controle Externo do TCU-RS, Carlos Bosak, e 
do diretor executivo adjunto do CRCRS, João 
Victor de Oliveira

A contadora Ana Tércia foi indicada pela 
vereadora Lourdes Sprenger, pelo seu trabalho 
em busca de maior participação da mulher na 
profissão contábil
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1.13  HOMENAGENS CONCEDIDAS

Professores gaúchos são premiados no 20º 
Congresso Brasileiro de Contabilidade

Em 14 de setembro, como parte do último dia da programação do 
20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, ocorreu o lançamento do 
livro “Resgate da Memória Contábil nos Estados”, que conta com o 
trabalho técnico de professores gaúchos que foram premiados, como 
autor e coautor, respectivamente, pelo trabalho, que concorreu no 
concurso realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade em par-
ceria com os CRCs para selecionar produções para integrar o livro.

Alunos-destaque recebem homenagem do CRCRS

Presente em praticamente todas as solenidades de formatura de 
Ciências Contábeis do Estado, o CRCRS tem homenageado os estu-
dantes, indicados pelas instituições de ensino, que se destacaram 
em sua formação profissional. A distinção oferecida pela entidade 
tem o intuito de valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelas 
faculdades em prol da qualificação dos novos profissionais. No to-
tal, foram entregues 84 diplomas em 2016.

CRCRS prestou homenagem a ex-conselheiros

Em sessão plenária extraordinária, realizada em 29 de julho, o 
CRCRS rendeu homenagem a conselheiros pelos relevantes serviços 
prestados à classe contábil brasileira, enquanto conselheiros no 
período de 2008 a 2015.

Em plenária extraordinária, realizada em 26 de agosto, mais ex-
-conselheiros foram homenageados, com a entrega do Diploma 
por Serviços Relevantes.

Vice-presidente de Fiscalização, Mário 
Karczeski, entrega o certificado de aluna-des-
taque à formanda Daniela Andreia Knechtel, 
do curso de Ciências Contábeis da Faculdade 
Anhanguera, de Passo Fundo, em plenária 
realizada em 31 de março

Marco Aurélio Bernardi

Silvio Zago Célio Levandovski Soeli Rinaldi

Os premiados foram os professores Marco 
Aurélio Barbosa, coordenador da Comissão 
de Estudos de Acompanhamento do Ensino 
Superior, e Ernani Ott, membro do Conselho 
Editorial da Revista Técnica do CRCRS
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Certificado de Mérito Social

No dia 31 de março, foram entregues certificados de Mérito Social aos 
profissionais da contabilidade das empresas laureadas com Prêmio 
de Responsabilidade Social 2014.

Em plenária de 26 de agosto, também foi outorgado o Certificado Mé-
rito Social a sete profissionais da contabilidade responsáveis pelos 
balanços sociais das empresas e entidades laureadas no Prêmio de 
Responsabilidade Social 2015, da Assembleia Legislativa do RS.

No mês de setembro, no dia 30, o CRCRS procedeu à entrega do Cer-
tificado Mérito Social a oito profissionais da contabilidade responsá-
veis pelos balanços sociais das empresas e entidades laureadas com 
o Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa 2015.

Mérito Docência Universitária

Durante o Encontro Estadual de Coordenadores e Professores do Cur-
so de Ciências Contábeis, promovido pelo CRCRS em Porto Alegre, 
no dia 26 de setembro, foi realizada a entrega da premiação Mérito 
Docência Universitária, conferida aos professores de Ciências Contá-
beis que contribuíram para o engrandecimento da classe contábil, o 
desenvolvimento da ciência e evolução da sociedade.

Laureados com o certificado Mérito Social: 
Aloísio Wickert, Ângelo Giaretton, Bianca Fon-
seca, Camila Nicolau, César Eli Vaz, Cristiano 
Rempel, Dea Mara de Aguiar

Foram eles: Ditmar Hepfner, Elizabeth Hen-
riques, Fábio Rossato, Geraldo Necker, Izalete 
Cigolini, Jorge Mattos, José Cláudio Buzatta

Foram eles: Karin Schwartzhaupt, Leoni Ma-
chado, Marcelo Lopes, Marconi Micco, Roberto 
Medeiros, Romeu Strassburger. Rubens da 
Rosa e Simone Inês de Souza

Já com 30 anos, foram agraciados: Eloi Dalla Vecchia e 
Rosalvaro Ragnini

Com 15 anos de docência, foram 
homenageados: Jean Carlos Foragato, Marcelo 
Ayub, Neusa Gonçalves Salla e Sergio Nikolay
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Visando a atender a demanda em relação ao atendimento dos pro-
fissionais residentes no interior do Estado, foram instalados 104 
Delegacias e 16 Escritórios Regionais, com jurisdição sobre todos os 
municípios do território gaúcho.

A finalidade principal das Delegacias é auxiliar o Conselho nos servi-
ços de fiscalização e registro de profissionais e das organizações con-
tábeis, bem como de agilizar e facilitar a manutenção de um contato 
continuado com os profissionais.

O Delegado é o representante do Conselho junto às autoridades, conta-
dores, técnicos em contabilidade e estudantes de contabilidade. Repre-
sentam o CRCRS nos órgãos do Poder Publico, imprensa, faculdades, 
escolas e entidades de classe. O total de representações e atividades 
apresentadas nas prestações de contas atingiu 1.681 eventos.

Acordos operacionais

O CRCRS manteve, em 2016, os 16 acordos com entidades da Classe Con-
tábil do Rio Grande do Sul, para funcionamento de Escritórios Regionais 
deste CRCRS, os quais têm o objetivo de facilitar o atendimento dos pro-
fissionais da Contabilidade do Interior do Estado nos assuntos relacio-
nados com as atividades deste Conselho, efetuados em anos anteriores.

As acordos observaram rigorosamente as disposições previstas no 
art. 116 da Lei nº 8.666-93 e permitiram que o CRCRS chegasse aos 
principais Municípios do Rio Grande do Sul, especialmente naqueles 
com maior concentração de profissionais.

Treinamentos

Em 2016, os delegados empossados de Caxias do Sul, Osório, Dois Ir-
mãos, Palmeira das Missões e Três Passos receberam esclarecimen-
tos sobre as atividades do CRCRS e suas atribuições.

1.14  DELEGACIAS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS



Encontros de Delegados Regionais

Em 2016, foram realizados quatro Encontros Regionais de Delegados 
e um Encontro Geral de Delegados:

• 11-05-2016, em Lajeado, com a presença de 28 delegados;

• 03-06-2016, em Caxias do Sul, com a presença de 32 
delegados;

• 14-07 e 15-07-2016, em Santa Rosa, com a presença de 15 
delegados;

• 11-08 e 12-08-2016, em Santana do Livramento, com a 
presença de 24 delegados; e

• 24-11-2016, em Caxias do Sul, quando foi realizado o Encontro 
Geral com a presença de 96 delegados.
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Encontro de delegados 
realizado no dia 11 de maio, 
em Lajeado
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Alinhado com as demandas da sociedade, no que se refere à trans-
parência e ao controle social da gestão pública, já consolidada na Lei 
nº 12.527-2011, de Acesso à Informação, o CRCRS disponibiliza aos 
profissionais da Contabilidade e a todos os cidadãos, informações 
atualizadas sobre a entidade por meio do Portal da Transparência. 
Independentemente da lei, o portal se constitui elemento essencial à 
transparência e ao acesso a informações pela classe contábil e pela 
sociedade sobre os atos de gestão praticados pelo Sistema CFC/CRCs.

No Portal da Transparência e Acesso à Informação constam dados 
sobre a estrutura organizacional; atos normativos; calendário de 
reuniões; programas e projetos; licitações; contratos e convênios; 
diárias e passagens; concurso público; quadro de pessoal; demons-
trações contábeis e prestações de contas; balanço socioambiental; 
dados estatísticos; perguntas e respostas; documentos – Lei nº 
12.527-2011; e serviço de informação ao cidadão (e-SIC).

O temporal que atingiu a cidade de Porto Alegre, na noite de sexta-
-feira, dia 29 de janeiro, depois de um dia de calor intenso, provocou 
estragos e prejuízos na cidade. Milhares de pessoas ficaram sem luz 
e sem água por vários dias. Houve também interrupção por dias no 
sistema de telefonia. Prédios públicos e privados foram mutilados; 
mais de 3 mil árvores tombaram e outras 2 mil tiveram galhos arran-
cados pela força dos ventos, assim como postes elétricos; estruturas 
metálicas ficaram retorcidas como se fossem feitas de papel.

De acordo com o Sistema de Vigilância Meteorológica de Porto Ale-
gre, a cidade foi atingida por um dos piores temporais da história 
recente. Nas redes sociais, assim manifestaram-se: “A tempestade 
foi incomum pela violência e longa duração (quase uma hora). Uma 
das mais intensas das últimas décadas em Porto Alegre”. (Jornal do 
Comércio, 30-01-2016)

Não houve consenso sobre o tipo de fenômeno meteorológico ocor-
rido. Durante a tempestade, os ventos alcançaram a velocidade de 
119,5 km/h e atingiram principalmente os bairros Centro, Zona Sul, 
Cidade Baixa, Praia de Belas, Petrópolis e Menino Deus, este último 
onde ficam situadas as sedes do Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul e do Centro de Cultura.

1.15  PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

1.16  SEDE DO CRCRS FOI SEVERAMENTE ATINGIDA POR FENÔMENO 
CLIMATOLÓGICO

As fotos registram as avarias ocorridas na sede 
do CRCRS
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De acordo com o Plano de Trabalho, foram garantidos os recur-
sos para o pagamento pontual dos salários, encargos e benefí-
cios, nos meses de janeiro a dezembro 2016, em conformidade 
com a política salarial estabelecida pela Administração.

Regulamento do Quadro de Pessoal

Em 2016, foi aprovada a Resolução CRCRS nº 577-16, que entrou 
em vigor em 1º-08-2016, que unificou as Divisões de Registro e 
a de Relacionamento com os Usuários, passando a denominar-
-se “Divisão de Registro e Relacionamento com os Usuários” e 
criou o Setor de Atendimento. Também, a Resolução CRCRS nº 
582, de 16-12-2016, com vigência a partir de 1º-01-2017, extin-
guiu a Divisão de Edições Técnicas e Informativas.

Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal do CRCRS está composto por 84 empre-
gados registrados, sendo 46 homens e 38 mulheres e, ainda, 
quatro estagiários e um menor aprendiz.

2 GESTÃO  
de PESSOAS 
Apresenta o corpo funcional 
do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande 
do Sul, o seu número de 
funcionários e os benefícios e 
treinamentos oferecidos.

MULHERESHOMENS 

55% 45% 
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Faixa Etária TOTAL % HOMENS % MULHERES %

De 20 a 30 anos 7 8 5 6 2 2

De 31 a 40 anos 12 14 7 8 5 6

De 41 a 50 anos 26 31 14 17 12 14

De 51 a 60 anos 26 31 11 13 15 18

Mais de 60 anos 13 16 9 11 4 5

TOTAIS 84 100 46 55 38 45

Tempo de Serviço TOTAL % HOMENS % MULHERES %

Até 5 anos 22 26 14 17 8 10

De 6 a 10 anos 15 18 9 11 6 7

De 11 a 20 anos 18 21 12 14 6 7

Mais de 21 anos 29 35 11 13 18 21

TOTAIS 84 100 46 55 38 45

Admissões/demissões

Posição em 31-12-2015: 87 funcionários

Admissões em 2016: 00 funcionário

Demissões em 2016: 03 funcionários

Posição em 31-12-2016: 84 funcionários

 

Escolaridade Quantidade %

Ensino fundamental incompleto 1 1

Ensino médio incompleto 3 4

Ensino médio completo 23 27

Ensino superior incompleto 6 7

Ensino superior completo 41 49

Pós-graduação 10 12

Os cargos de chefia são 
ocupados por 18 homens e 13 
mulheres.

MULHERES

HOMENS

13

18

Foi mantido posto para menor 
aprendiz, em atendimento ao que 
preceitua o Decreto nº 5.598-05.
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Benefícios

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

• Vale-alimentação com participação dos funcionários em 
10% do total dos vales.

• Plano de saúde opcional com participação de 30% na men-
salidade.

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

Treinamento e capacitação profissional

Durante o exercício de 2016, foram desenvolvidos eventos visando à 
melhoria no desempenho dos funcionários do CRCRS:

• 18-03-16 – Palestra “Lançamento do novo sistema de pres-
tação de contas”

• 25-04-16 – Seminário Diálogo Público – Seminário de 
Transparência e boas práticas nos Conselhos

• 12-05-16 – 1ª Edição Conexão Sped

• 25-05-16 – IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes

• 1º-06-16 – Os reflexos do novo CPC para a perícia e o perito

• 30-06-16 – IFRS 13 Valor justo (NBC TG 46)

• 25 a 29-07-16 – Atualização das NBC Ts

• 18 a 21-07-16 – Curso Gestão Estratégica da Comunicação 
Corporativa, 16 horas/aulas

• 05-09-16 – Seminário Retenções na Fonte sobre Prestação 
de Serviços

• 07-11 a 09-12-16 – Atualização das NBC TGs

• 11-11-16 – VI Seminário de Fiscalização Profissional
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• 16-11-16 – Palestra Arquivos Digitais, ECD e SPED Contábil

• 22-11-16 – Curso Novo Relatório do Auditor Independente

• 28-11-16 – IV Seminário de Auditoria e Contabilidade

• 1º-12-16 – Curso Aspectos Práticos das DCASP

• 12-12-16 – Fórum de Fiscalização Preventiva

Treinamento In Company:

• 03 a 5-10 e 7 e 8-11-16 – ANDRÉA SAAD, coaching em de-
senvolvimento pessoal, todos os funcionários do quadro do 
CRCRS

Capacitação de usuários em Tecnologia:

• 17-06-16 – Treinamento Estratégias para plataforma de 
mídias sociais

• 05-10-2016 – Fórum de Interatividade e Comunicação 2016 
“The Content Revolution”

• 03-11 a 02-12-2016 – Capacitação em informática – Editor 
de Textos, Planilha Eletrônica Básica e Intermediária

Treinamento/capacitação da Divisão de 
Fiscalização

Destaca-se também a realização dos Fóruns de Fiscalização 
Preventiva, levando aos profissionais da Contabilidade uma visão 
sobre os procedimentos e atividades fiscalizatórias do CRCRS. O 
Fórum foi apresentado em diversas cidades alcançando mais de  
3 mil participantes.

Em 2016, foram investidos  
R$ 31.239,21 com 
treinamentos, capacitação 
e desenvolvimento de 
competências do quadro de 
pessoal do CRCRS.



Os Conselhos Regionais de Contabilidade têm como finalidades 
precípuas: fiscalizar o exercício da profissão contábil; efetuar o re-
gistro dos profissionais da Contabilidade e das empresas de servi-
ços contábeis; e regular programas de educação continuada.

Apresentamos a seguir os principais projetos e ações de caráter 
operacional e social das atividades de registro, fiscalização e edu-
cação continuada com impacto social.

Dados do registro – 2016

O registro profissional e cadastral é obrigatório a todos aqueles que 
queiram exercer e/ou explorar a profissão contábil. Compete, pois, 
aos Conselhos de Contabilidade incentivar, processar, conceder, or-
ganizar, manter, baixar, revigorar e cancelar os registros para pro-
fissionais e organizações contábeis, bem como expedir carteira de 
identidade para os profissionais e alvará para as organizações con-
tábeis. Para atingir este objetivo, é necessária a criação de ações 
coordenadas para o cumprimento dessa missão institucional.

3. GESTÃO DE REGISTRO,  
FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO  
CONTINUADA 

47

3.1 REGISTRO



APRESENTAÇÃO

3.1.1 Profissionais registrados

Posição final das inscrições ativas em 2016:

Categoria Total % Homens % Mulheres %

Contadores 24.891 62 12.484 31 12.407 31

Técnicos em Contabilidade 15.506 38 8.528 21 6.978 17

Totais 40.397 100 21.012 52 19.385 48

3.1.2 Escritórios e sociedades cadastradas

Categoria Quantidade

Empresários/EIRELLI/MEI 1.130

Sociedades 2.591

3.1.3 Movimentação de registros novos

           Atividades do registro em 2016

           Movimentação de registros novos:

Contadores e Técnicos em Contabilidade: 1.496

Sociedades: 114

Empresários/EIRELI/MEI 161

Pedidos de carteira modelo digital: 1.908

Protocolos realizados: 13.950, sendo que deste total, 7.433 relativos 
para Divisão de Registro e Relacionamento com os Usuários, repre-
sentando 52,92% do total de protocolos.

A alteração no Decreto-Lei nº 9.295-46, introduzida pela Lei n.º 
12.249-2010, tornou obrigatória a aprovação em Exame de Suficiên-
cia para os profissionais obterem o registro em Conselho Regional 
de Contabilidade. A Resolução CFC nº 1.486-2015 regulamenta o 
Exame de Suficiência, que, em 2016, ocorreu em duas edições, nos 
dias 10 de abril e 16 de outubro.

3.1.4 Exame de Suficiência
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Abaixo seguem os dados relacionados aos Exames efetuados em 2016, no Rio Grande do Sul:

EXAME DE SUFICIÊNCIA 2016 – RIO GRANDE DO SUL ÍNDICES DE APROVAÇÃO
11ª Edição Inscritos Presentes Aprovados (%) Aprovação

Contadores 1.942 1.709 881 51,55%

12ª Edição Inscritos Presentes Aprovados (%) Aprovação

Contadores 2.288 2.026 665 32,82%

Em 2016, foi aprovada pelo CFC a Resolução nº 1.518, que revoga o  
§ 1º do art. 12 da Resolução CFC nº 1.486-15, que regulamenta o 
Exame de Suficiência como requisito para obtenção de Registro Pro-
fissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC). O art. 12 es-
tabelecia que os aprovados no Exame tinham o prazo de dois anos, 
a contar da data da publicação da relação dos aprovados no Diário 
Oficial da União, para requererem os registros profissionais em CRC.

Os processo de registro tramitaram de forma eletrônica por meio do 
Sistema de Processo Eletrônico de Registro, idealizado pelo CRCRS 
junto ao CFC, e se tornou uma ferramenta indispensável para a agi-
lização das solicitações dos profissionais e organizações contábeis.

A Resolução CRCRS nº 379-2000 aprovou a concessão do diploma 
de mérito ao aluno-destaque da turma de formandos em Ciências 
Contábeis do nosso Estado. A iniciativa visa à integração do CRCRS 
com as instituições de ensino, para estimular os alunos na aquisi-
ção constante do conhecimento na busca da desejada excelência 
no processo ensino-aprendizagem. Em 2016, foram entregues 84 
diplomas a formandos em Ciências Contábeis, por ocasião da sole-
nidade de formatura.

O Conselho de Contabilidade, entendendo a importância da ceri-
mônia de colação de grau, compartilhou e participou desse mo-
mento com os estudantes, enviando representantes às solenidades 
de formatura e parabenizando a todos aqueles alunos que se des-
tacaram no decorrer do curso.

Assim, em 2016, Conselheiros e Delegados Regionais do CRCRS estive-
ram representando a entidade em 98 solenidades de formaturas. 

3.1.5 Processo eletrônico de registro

3.1.6  Aluno-Destaque

3.1.7  Formaturas
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Dentro das comemorações do Dia do Profissional da Contabilidade, 
em 25 de abril, o CRCRS, em parceria com o Sindicato dos Contado-
res e Técnicos do Vale do Taquari do RS (Sincovat), promoveu a en-
trega das carteiras de identidade profissional aos novos contadores 
da jurisdição do Sincovat.

Estudantes da URI – Campus Frederico Westphalen visitaram a 
sede do CRCRS, no dia 18 de novembro. O grupo foi recebido com 
palestra ministrada sobre o relacionamento da entidade com os 
profissionais e a importância do papel desempenhado pelo Sistema 
CFC/CRCs para a sociedade.

A cerimônia, realizada no auditório do Sindi-
cato, em Lajeado, contou com as presenças 
do presidente do CRCRS, Antônio Palácios, do 
vice-presidente de Registro, Ricardo Kerkhoff, 
e dos delegados regionais de Encantado, Ilani 
Bagatini; Estrela, Elaine Strehl; Guaporé, 
Edmilson Zortea; Lajeado, Dani Petry; Taquari, 
Manoel Faleiro; e Teutônia, Gustavo Schno-
rembeger, que procederam à entrega das 
carteiras aos seguintes profissionais da região: 
Encantado: Aline Manica; Estrela: Lisane Stoll; 
Guaporé: Franciele Scalco, Henrique Mezzomo; 
Lajeado: Claiton Fernandez, Joice Hamester, 
Sabrine Kafer, Guilherme Compagnoni; Teutô-
nia: Marcelo Wommer.

3.1.8  Conselho de Contabilidade entrega car-
teiras de identidade profissional no Dia do Pro-
fissional da Contabilidade, em Lajeado

3.1.9 Estudantes da URI Campus Frederico Westphalen visitam CRCRS



Os Conselhos são entidades profissionais que receberam o poder 
de organizar-se e de se disciplinarem. Uma das principais funções 
do CRCRS é a fiscalização do exercício da profissão contábil. Sua 
ação se desenvolve no profissional que executa as atividades contá-
beis, bem como na empresa por ele integrada, primando pela ética 
e qualidade na prestação dos serviços, mediante o esclarecimento 
e a vigilância sobre os padrões legais e técnicos que regem o exer-
cício profissional.

Em 2016, além da fiscalização in loco, a equipe de fiscais se aprimo-
rou na fiscalização eletrônica, implantada no Sistema CFC/CRCs, 
tendo como objetivo racionalizar e agilizar os procedimentos, utili-
zando a tecnologia para ampliar as atividades da fiscalização.

Das ações desenvolvidas destacaram-se a fiscalização das orga-
nizações contábeis, das empresas não contábeis (industriais, co-
merciais, prestadoras de serviços, instituições financeiras, entida-
des sem fins lucrativos e dos órgãos públicos) com o objetivo de 
constatar possíveis atuações de leigos, profissionais suspensos e 
baixados, de verificar a elaboração dos contratos de prestação de 
serviços contábeis, de examinar os documentos que fundamen-
tam a emissão das Declarações Comprobatórias de Percepção de 
Rendimentos (DECOREs); de averiguar a execução da escrituração 
contábil e constatar o cumprimento das Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas nas demonstrações contábeis, examinar 
os trabalhos de auditoria e perícia contábil, bem como averiguar a 
observância do Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) e 
fiscalizar as organizações contábeis sem registro no CRCRS.

A Divisão de Fiscalização também se incumbiu do atendimento 
prioritário às denúncias protocoladas no CRCRS, da verificação dos 
anúncios de emprego e da oferta de serviços contábeis divulgados 
nos jornais, bem como da análise das Demonstrações Contábeis e 
Relatórios de Auditoria Independente, publicados nos jornais, do 
atendimento aos profissionais por telefone, correio eletrônico e 
pessoalmente, respondendo às consultas formuladas e exame de 
peças contábeis, disponibilizadas por meio dos convênios firmados.
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3.2 FISCALIZAÇÃO
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Das ações desenvolvidas pela Divisão de Fiscalização do CRCRS, 
registraram-se os seguintes dados:

Fiscalização das Organizações Contábeis/Profissionais
Realizado 2002

Fiscalização das Empresas Não Contábeis

As ações foram realizadas em empresas comerciais, industriais e 
prestadoras de serviço, entidades sem fins lucrativos, instituições 
financeiras e órgãos públicos.

Realizado 453

Aspectos gerais

Foram realizadas no período, 2.455 diligências, que resultaram na 
lavratura de 206 notificações e 352 autos de infração, que gera-
ram processos de fiscalização. Destes, destacam-se as infrações de 
maior incidência:

Autos de infração lavrados 352
Deixar de elaborar contratos de prestação de serviços 
contábeis

38

Deixar de elaborar escrituração contábil 85
Emissão de DECORE sem base legal 214
Auditoria 17
Perícias 2
Incapacidade técnica/Apropriação indébita/ 
Manipulação fraudulenta/Inexecução de serviços

78

Leigos e baixados 5

Obs: Um auto de infração pode conter mais de uma ocorrência.

Em 2016, em função das atividades fiscalizatórias desempenhadas, 
foram instaurados 352 processos.

3.2.1 Quadros estatísticos de atuação
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Foram julgados 251 processos pelo TRED/RS e Plenário, sendo as 
decisões seguintes:

Processos instaurados 352
Processos julgados 251
Arquivamentos 36
Multas 190
Suspensões 10
Advertências reservadas 132
Censuras reservadas 67
Censuras públicas 4
Cassações 2

Obs: Um auto de infração pode conter mais de uma ocorrência.

Em 2016, em função das atividades fiscalizatórias desempenhadas, 
foram instaurados 352 processos.

O CRCRS participou do VI Seminário de Fiscalização Profissional, 
promovido pelo Fórum dos Conselhos Profissionais e Ordens Re-
gulamentadas do Rio Grande do Sul (Fórum-RS),no dia 11 de no-
vembro. Além do CRCRS, outros 27 conselhos e ordens estiveram 
presentes presentes ao evento, que teve o objetivo de debater ações 
conjuntas entre as entidades e órgãos públicos. Ao longo do dia, 
foram proferidas palestras sobre transparência e acesso à informa-
ção, fiscalização, autonomia profissional, e segurança jurídica nas 
ações de fiscalizações, entre outras.

O CRCRS concluiu, em 12 de dezembro, o roteiro do Fórum de Fis-
calização Preventiva. Iniciado em maio de 2015, dele participaram 
3.041 profissionais, tendo sido realizado nas 104 cidades-sede de 
delegacias do Conselho no Estado, levando aos profissionais da 
contabilidade uma visão sobre os procedimentos e atividades fis-
calizatórias do CRCRS, com vista a receberem orientações sobre a 
gestão e prevenção de riscos no exercício profissional e, dessa for-
ma, evitarem multas.

3.2.2  VI Seminário de Fiscalização Profissional

3.2.3  Fórum de Fiscalização Preventiva

CRCRS e outros 27 conselhos e ordens profissio-
nais participaram do VI Seminário de Fiscaliza-
ção Profissional, promovido pelo Fórum-RS

A equipe da Divisão de Fiscalização do CRCRS 
participou do Fórum, juntamente com o diretor 
executivo adjunto, João Victor de Oliveira, e os 
vice-presidentes de Fiscalização, Mário Karczeski, 
e de Relações com os Profissionais, Celso Luft
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A terceira atividade precípua estabelecida em lei para os Conselhos 
Regionais de Contabilidade, junto com o registro e a fiscalização, 
constitui-se na educação continuada, que visa à capacitação dos 
profissionais para bem desempenharem suas atividades, em uma 
ação preventiva.

3.3  EDUCAÇÃO CONTINUADA

No ano de 2016, o CRCRS realizou 339 cursos, eventos, palestras, 
entre presenciais e virtuais (rádio, TV, palestras), totalizando a pre-
sença de 19.384 participantes, entre presenciais e assistência nas 
palestras on-line. Dentre as programações no site, 1.630 apresenta-
ções virtuais (rádio, TV e dispositivos móveis), que tiveram um total 
de 34.071 acessos.

A tabela a seguir mostra o desempenho do CRCRS no âmbito dos 
eventos da educação continuada em 2016:

A partir do mês de novembro, CRCRS retomou o roteiro de pales-
tras com carga horária de 3 horas, contemplando em torno de 20 
municípios por mês.

Ainda dentro do programa de educação continuada, foram realizadas 
duas palestras sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR, em parceria 
com o SENAR-RS, alcançando em torno de 50 participantes.

O CRCRS e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
(TCE-RS) finalizaram mais um ano de parceria, com o curso Aspec-
tos Práticos das DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público, promovido em conjunto pelas duas entidades, com 
o objetivo de capacitar profissionais da contabilidade, em especial 
os da área pública, que atuam em prefeituras, câmaras de verea-
dores e empresas públicas do Estado. Em 2016 tivemos 7 edições, 

3.2.3  Fórum de Fiscalização Preventiva

ACUMULADO JANEIRO/DEZEMBRO 2016
LOCAL APRESENTAÇÕES PARTICIPANTES MÉDIA
CAPITAL 66 2.864 43
INTERIOR 230 11.219 49
TV + RÁDIO + DISPOSITIVOS 
MÓVEIS + PALESTRAS ON-LINE

43 5.301 123

TOTAL 339 19.384 57
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contemplando os municípios de Santa Cruz do Sul, Erechim, Santa 
Maria, Santo Ângelo, Santana do Livramento, Bento Gonçalves e 
Porto Alegre, atingindo 668 participantes, com 195 municípios re-
presentados.

No mês de março, o CRCRS por meio de chamamento público, lan-
çou o roteiro de cursos de 6 horas, junto com a entidade habilitada 
- SESCON-RS, tratando dos temas pertinentes a atividade e período: 
IRPF – Apresentação DDA; Alterações do ICMS - Atualização para 
2016; Alterações do ICMS - Uma visão teórica e Prática; Curso Al-
terações ICMS – Novo diferencial de alíquotas; Emenda Constitu-
cional 87/201; ECF – Escrituração Contábil Fiscal; DeSTDA; Simples 
Nacional; Prestação de Contas Eleitorais; Procedimentos Fiscais e 
Contábeis para Encerramento de Balanço para o ano-calendário de 
2016; no intuito de atender as necessidades dos contadores e técni-
cos em contabilidade. Os roteiros abrangeram todas as regiões do 
Estado, atingindo o número de 2.719 participantes.

Também foram realizadas durante o ano, 43 palestras ao vivo, com 
transmissão on-line, com apoio do SECONS-RS. As palestras foram 
apresentadas por membros das Comissões de Estudos do CRCRS, 
bem como por outras entidades de fiscalização e controle externo, 
parceiras do CRCRS, disponibilizadas no site, na TV CRCRS.

O CRCRS promoveu no ano de 2016, talk shows, seminários, 
workshops, encontros, bem como apoiou eventos.

Dentre os eventos, destaca-se:

22 e 23-01-2016 – Apoio ao XXVI Encontro de Contabilistas da Zona 
Sul, em Santa Vitória do Palmar, realizado na Câmara de Vereado-
res de Santa Vitória do Palmar.

14-01-2016 – Realização de palestra referente à Declaração Negati-
va ou Comunicação de Não Ocorrência do COAF, realizado no audi-
tório da sede do CRCRS, em Porto Alegre-RS.

17-02-2016 – Talk show: DIRF, Obrigação ou Oportunidade, realiza-
do no auditório da sede do SESCON-RS, em Porto Alegre-RS.

08-03-2016 – Talk show: Mulheres Movidas por Desafios – em ho-
menagem ao Dia Internacional da Mulher, realizado no auditório 
da sede do SENGE-RS, em Porto Alegre-RS.
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04-04-2016 - Palestra de esclarecimento referente ao Novo Re-
latório de Peritos, no auditório da sede do SESCON-RS, em Porto 
Alegre-RS.

07-05-2016 – Apoio ao Seminário do Terceiro Setor, realizado no 
auditório da Câmara Municipal de Porto Alegre.

13-07-2016 – Seminário sobre a Gestão nas Organizações Contá-
beis, com transmissão on-line, realizado no auditório da sede do 
SESCON-RS, em Porto Alegre-RS.

05-08-2016 – IV Encontro Estadual de Peritos Contábeis, realizado 
no auditório da sede do SESCON-RS, em Porto Alegre-RS.

23-08-2016 – Seminário de Contabilidade do Setor Cooperativo, 
realizado no auditório da sede SESCOOP, em Porto Alegre-RS.

22-09-2016 – Foi realizado pelo CRCRS, SESCON-RS, SINDICONTA, 
SESCON Serra Gaúcha e FEDERACON, um Talk show do Dia do Con-
tador, na sede do SESCON-RS, em Porto Alegre, com transmissão 
on-line.

26-09-2016 – Encontro de Coordenadores e Professores do Curso 
de Ciências Contábeis, realizado no auditório do prédio 32 da PUC-
-RS, em Porto Alegre.

03-10-2016 – Palestra “Pessoas mais Felizes, Melhores Resultados”, 
evento alusivo ao Outubro Rosa, realizado no auditório da sede do 
SESCON-RS, em Porto Alegre.

19-11-2016 – Apoio ao IV Encontro Estadual de Estudantes de Ci-
ências Contábeis, realizado no Teatro da Univates, em Lajeado-RS.

28-11-2016 – Apoio ao Seminário de Auditoria, promovido pelo 
IBRACON 6ª Regional.

Também foram realizados, no ano de 2016, o Seminário de Presta-
ção de Contas Eleitorais, no dia 03 de agosto, no auditório da sede 
do SESCON-RS, em Porto Alegre-RS. O evento teve a parceira do 
CFC, TRE, OAB e SESCON-RS

Em consonância com os Acordos de Cooperação firmados junto as 
Instituições de Ensino Superior (IESs), foram realizadas palestras 
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em universidades, faculdades do Estado, por integrantes do CRCRS. 
A ação visou à aproximação do CRCRS com as IESs.

Seminários de Assuntos Contábeis

O CRCRS promoveu, junto com as Delegacias Regionais, 12 seminá-
rios de Assuntos Contábeis no ano de 2016, levando para o interior, 
painéis e palestras sobre temas de importância para a profissão 
contábil, com uma média de 154 participantes por evento. 

Nestas ocasiões, o presidente e a diretoria do CRCRS, reuniram-se 
com representantes das áreas públicas e privadas dos municípios-
-sede do evento, para apresentar os projetos que fazem parte do 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil, das doações reali-
zadas ao Funcriança, Fundo do Idoso e Observatórios Sociais. Tam-
bém abordaram sobre a destinação de parte do Imposto de Renda 
devido para entidades vinculadas ao Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.

DATA MUNICÍPIO

11-03-2016 VACARIA - SÃO MARCOS

13-05-2016 ESTEIO - SAPUCAIA DO SUL

10-06-2016 URUGUAIANA

17-06-2016 RIO GRANDE

08-07-2016 FARROUPILHA

22-07-2016 MARAU - GUAPORÉ

19-08-2016 NOVO HAMBURGO

23-09-2016 CAPÃO DA CANOA - TRAMANDAÍ

07-10-2016 VIAMÃO - ALVORADA

21-10-2016 SANTA CRUZ DO SUL

11-11-2016 IJUÍ

09-12-2016 SARANDI - FREDERICO WESTPHALEN

Farroupilha

Santa Cruz do Sul

Rio Grande

Uruguaiana 
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Encontro Estadual de Coordenadores e 
Professores do Curso de Ciências Contábeis

Com mais de uma centena de participantes, o Encontro Estadual de 
Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis, pro-
movido pelo CRCRS no dia 26 de setembro, no auditório do prédio 
32 da PUCRS, debateu temas relevantes do campo da Educação.

IV Encontro Estadual de Estudantes de 
Ciências Contábeis

Mais de mil estudantes e jovens profissionais da contabilidade 
prestigiaram o IV Encontro Estadual de Estudantes de Ciências 
Contábeis, realizado na Univates, em Lajeado, no dia 19 de novem-
bro, promovido pelo CRCRS, com o protagonismo da Comissão de 
Estudos do CRCRS Jovem.

CRCRS e CFC lançam a XVI Convenção de 
Contabilidade e o XI Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista – dois eventos em um só

No dia 6 de dezembro, em Gramado, ocorreu o lançamento de 
dois grandes eventos direcionados à classe contábil: a XVI Con-
venção de Contabilidade do RS e o XI Encontro Nacional da Mu-
lher Contabilista. A novidade e o ineditismo do fato é que ambos 
serão realizados simultaneamente, compondo um único momen-
to de encontro de contadores e profissionais da contabilidade. 
Esse megaevento acontece de 13 a 15 de setembro de 2017, no 
Serra Park, em Gramado.
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Revista Técnica

A Revista do CRCRS é uma publicação quadrimestral, editada des-
de 1972, composta de artigos técnico-científicos produzidos por 
profissionais da área contábil. A publicação dos artigos na Revista 
ocorre somente depois de um processo de seleção, em que é verifi-
cado o atendimento às suas normas, estabelecidas com a finalidade 
de manter a sua credibilidade e a sua respeitabilidade. A partir de 
2010, a revista adquiriu o formato eletrônico, permitindo seu amplo 
acesso, de forma gratuita, pela página do CRCRS. As 161 edições da 
Revista acumularam 96.957 acessos em 2016

Livros e impressos

Mediante as publicações, o CRCRS promoveu e divulgou o conheci-
mento da Ciência Contábil. Além disso, os livros foram inseridos e/
ou atualizados na sua versão eletrônica, os quais culminaram em 
91.660 visitas ao site e 453.721 pageflips, totalizando 545.381 
acessos em 2016.

Espaço Acadêmico

O Espaço Acadêmico se propôs a preservar e divulgar a produção 
acadêmica de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, mediante o 
acesso livre à íntegra de trabalhos de conclusão, teses e disserta-
ções disponibilizados pelos autores na página do CRCRS, bem como 
de possibilitar a divulgação de pesquisas acadêmicas. Teve 6.082 
acessos em 2016.

Centro de Memória Virtual

O Centro de Memória Virtual é um espaço destinado à preservação 
da história da entidade. Também se propõe a divulgar pesquisas e 
relatos sobre a história da Contabilidade, em especial no Rio Gran-
de do Sul. De janeiro a dezembro de 2016, recebeu 1.294 visitas.

3.3.2 Publicações
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3.3.3 Comunicação

Página do CRCRS

A página do CRCRS é dinâmica, moderna e ágil, com o conceito de 
design web responsivo, adaptável às principais resoluções de dis-
positivos de acesso como desktops, tablets e celulares. Constitui-se 
num dos meios de informação e comunicação da entidade, tendo, 
em 2016, atingido a 890.993 acessos/visitas e, como page-
views, 1.834.035 cliques.

Em 2016, o CRCRS também disponibilizou espaço em sua página 
para divulgação de ofertas de emprego. No total, 1.198 oportuni-
dades, entre empregos, concursos, negócios e currículos, foram 
divulgadas.

CRCRS nas redes sociais

No dia 3 de junho, ocorreu a entrada oficial do CRCRS nas redes so-
ciais. A partir de agora, é só entrar no Twitter ou Facebook do Con-
selho, curtir e compartilhar as informações. A iniciativa visa uma 
maior interação entre o CRCRS, a classe contábil e a sociedade.

Revista do CRCRS

Em 2016, foram publicadas quatro edições da Revista do CRCRS, 
nos meses de abril, julho, outubro e dezembro, com tiragem de 
37 mil exemplares. A publicação foi distribuída gratuitamente aos 
profissionais registrados no CRCRS, e disponibilizada na página do 
Conselho. A revista conta com artigos técnicos e temáticos, entre-
vistas, notícias e dados referentes às delegacias e aos escritórios 
regionais de representação, bem como curtos perfis apresentando 
os conselheiros da entidade. As 29 edições da Revista do CRCRS 
acumularam 128.121 acessos em 2016.

Jornal da Contabilidade

O CRCRS manteve sua coluna na contracapa do JC Contabilidade, 
que circula nas quartas-feiras no Jornal do Comércio, num total 
de 51 divulgações institucionais em 2016. As edições do JC Conta-
bilidade também apresentaram artigos, matérias e/ou entrevistas 
com conselheiros, vice-presidentes e integrantes de comissões de 
estudos.
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Rádio CRCRS Web

A grade de programação da Rádio CRCRS Web é composta por entre-
vistas, cobertura de eventos, notícias, programas Contabilidade em 
Debate e Depois do Expediente, além de blocos de música ambiente e 
o Café com o Presidente (programa oficial do governo federal). As no-
tícias para a Rádio do CRCRS Web foram atualizadas semanalmente, 
às sextas-feiras. Também foram realizados 17 programas Contabili-
dade em Debate; 49 Falando de Contabilidade (entrevistas), que in-
clui a cobertura dos eventos (seminários, palestras, encontros, etc.).
Adequando-se aos conceitos de mobilidade da informação, o CR-
CRS disponibiliza um aplicativo da Rádio CRCRS, para dispositi-
vos móveis com os sistemas Android e iOS. O aplicativo acumulou 
3.990 acessos, com 1.505 usuários, no ano de 2016. A Rádio CR-
CRS teve também, neste período, 1.029 acessos via web.

TV CRCRS Web

Foram incluídas na TV CRCRS, todas as palestras que transmitidas 
às quartas-feiras, ao vivo, via internet. Também foram disponibili-
zados 9 vídeos referentes ao programa Contabilidade em Debate e 
uma mensagem do presidente Palácios à classe contábil, com es-
clarecimentos sobre o temporal de 29 de janeiro. A TV CRCRS, em 
2016, teve 22.294 visitas e 26.114 pageviews.

Espaço “Central de Notícias”

O “Últimas Notícias”, no site do CRCRS, contou com notícias e in-
formações atualizadas diariamente. Durante o ano, foram postadas 
455 notícias.

Informativos on-line

Remetido somente aos profissionais que se cadastraram para o 
seu recebimento, durante o ano de 2016, foram enviados 146 on-
-lines, divulgando eventos e informações de interesse da classe 
contábil.

Ouvidoria e Fale conosco

O CRCRS manteve em 2016 seus canais abertos, seja pela Ouvido-
ria, que tem a finalidade de receber, processar, instruir e encami-
nhar à Presidência do órgão, após avaliação e parecer, propostas, 
projetos, sugestões, reclamações ou denúncias formuladas que 
visem à melhoria dos serviços, seja pelo Fale Conosco, que visa a 
prestar esclarecimentos de ordem operacional e dos serviços ofe-
recidos pela entidade.

Em plenária realizada no dia 29 de julho, foi 
empossado o novo ouvidor da entidade, Marco 
Aurélio Bernardi
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O CRCRS participou ativamente de projetos nas áreas social, cultu-
ral e ambiental, bem como desenvolveu campanhas visando à ade-
são e comprometimento dos profissionais da Contabilidade com a 
ética e com a responsabilidade social. A atuação da entidade neste 
campo também é reconhecida nacionalmente.

Destaque para os seguintes principais projetos:

• Mês da Solidariedade Contábil

• Programa de Voluntariado da Classe Contábil

• Funcriança Estadual e Fundo do Idoso

• Manual de Incentivos Fiscais

O Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), criado em 
2008, tem por objetivo conscientizar os profissionais da contabili-
dade sobre a importância das ações de voluntariado para a cons-
trução de uma sociedade mais justa e solidária, a partir dos seus 
conhecimentos. Assim, registra, mensura e avalia os resultados de 
todas as atividades voluntárias empreendidas pelos profissionais 
da Contabilidade.

4 GESTÃO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

4.1  Programa de Voluntariado da Classe Contábil
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Integram o PVCC quatro subprogramas: Rede Nacional de Cidada-
nia Fiscal – Observatórios Sociais, Educação Financeira, Doações ao 
Funcriança e Fundo do Idoso e Ações locais de voluntariado.

Subprograma 1 - Rede Nacional de Cidadania Fiscal – 
Observatórios Sociais

Este programa tem por objetivo estimular os profissionais a lidera-
rem o processo de criação e operacionalização de Observatórios So-
ciais (OSs) nos seus municípios. Os OSs são organizações instituídas 
e mantidas pela sociedade civil, tendo por objetivo promover a cons-
cientização da sociedade para a cidadania fiscal e propor aos gover-
nos locais a adequada e transparente gestão dos recursos públicos, 
por meio de ações de participação e controle social. Diferente de 
outras iniciativas que atuam denunciando erros e fraudes já ocor-
ridas, os OSs agem de forma preventiva, no fluxo dos processos, 
antes que os recursos sejam gastos.

Subprograma 2 - Educação Financeira

Esta ação é voltada a orientar a sociedade para questões relacio-
nadas ao controle, planejamento e organização das finanças pes-
soais, buscando sensibilizá-la quanto aos riscos do endividamento 
pessoal e familiar, consumo consciente e uso do cartão de crédito.

Subprograma 3 - Doações ao Funcriança e Fundo do Idoso

Esta ação visa, em primeiro lugar, a sensibilizar e capacitar os pro-
fissionais para atuarem junto a seus clientes, pessoas físicas e jurí-
dicas, a fim de obter adesão aos programas de incentivos fiscais que 
regulam as doações aos fundos municipais de proteção à criança 
e adolescente, bem como aos fundos municipais de proteção aos 
idosos, daqueles que têm imposto de renda devido em suas decla-
rações. Em segundo lugar, tem por objetivo auxiliar as Entidades 
a elaborarem projetos adequados para se habilitarem a receber 
recursos dos potenciais doadores, valendo-se dos benefícios fiscais.

Subprograma 4 – Ações locais de Voluntariado

Este subprograma visa a recepcionar ações de voluntariado que 
estejam sendo empreendidas e que não estejam enquadradas nos 
demais subprogramas especificados. Tem por objetivo organizar, 
acompanhar e mensurar as ações de voluntariado realizadas pe-
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los profissionais da Contabilidade, submetidas à apreciação e ao 
cadastramento no sistema, abrangendo todo o universo de possi-
bilidades de voluntariado, desde ações realizadas por profissionais 
individualmente, como ações coordenadas regionalmente.

No âmbito de nosso Estado, o planejamento e o desenvolvimento 
dos projetos estiveram a cargo da Comissão de Estudos de Respon-
sabilidade Social do CRCRS, tendo encerrado o ano de 2016 com 
558 voluntários cadastrados. Também foi solicitada a atuação 
direta dos delegados regionais em suas regiões para incentivar e 
estimular a adesão dos contribuintes às doações incentivas.

Principais atividades desenvolvidas:

Comissão Nacional do PVCC reuniu-se para 
planejar estratégias para 2016

O CRCRS esteve representado na reunião da Comissão Gestora Na-
cional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) que 
definiu as ações de trabalho para 2016. O objetivo do encontro, que 
ocorreu em Brasília, foi discutir sobre importantes frentes de tra-
balho, como, por exemplo, a participação do Sistema CFC/CRCs no 
Comitê Nacional de Educação Financeira.

Projetos sociais do CRCRS foram pauta em 
Seminários

Dando continuidade a ações encetadas em anos anteriores, o tema 
“responsabilidade social” foi pauta nos Seminários de Assuntos 
Contábeis promovidos pelo CRCRS e realizados pelo interior do 
Estado em 2016: Vacaria/São Marcos; Esteio/Sapucaia do Sul; Uru-
guaiana; Rio Grande; Farroupilha; Marau/Guaporé; Novo Hambur-
go; Capão da Canoa/Tramandaí; Viamão/Alvorada; Santa Cruz do 
Sul; Ijuí; e Sarandi/Frederico Westphalen).

Nestes eventos ocorreram reuniões com as autoridades presentes 
para conhecerem as ações de responsabilidade social desenvolvi-
das pelo CRCRS e apresentação dos subprogramas do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil, com exposição sobre a doação de 
parte do imposto de renda devido ao Funcriança e ao Fundo do Idoso.

Reunião que antecedeu a abertura do Seminário 
de Assuntos Contábeis de Marau e Guaporé
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Palestras realizadas

Palestras foram realizadas por membros da Comissão de Responsa-
bilidade Social do CRCRS, com o objetivo dar conhecimento sobre 
incentivos fiscais, em especial o Funcriança e Fundo do Idoso, a pro-
fissionais da área contábil:

• 10-03, em Santa Clara do Sul;

• 04-04, em Porto Alegre, na Famurs;

• 11-04, em Porto Alegre, no Sescon-RS;

• 26-04, em Porto Alegre, no OSPOA;

• 17-05, em Porto Alegre, no OSPOA;

• 16-08, em Lajeado;

• 24-10, em Santiago; e

• 03-11, em Porto Alegre, no Sescon-RS;

• 10-11, no Inlegis – Instituto de Apoio ao Poder Público, em 
Porto Alegre.

Outubro Rosa: Pessoas + Felizes, Melhores Re-
sultados

Engajado na campanha Outubro Rosa, o CRCRS promoveu, em 3 de 
outubro, por meio da Comissão de Estudos CRCRS Mulher, a pales-
tra “Pessoas + Felizes, Melhores Resultados.

Ainda relacionado à campanha Outubro Rosa, o programa Conta-
bilidade em Debate abordou, no mês de outubro, na Rádio CRCRS 
Web, o tema conscientização e prevenção do câncer de mama.

4.2  Movimentos sociais

Comissão de Estudos CRCRS Mulher: Cassiana 
Tonini Carbone, Eusélia Paveglio Vieira, Rosana 
Lavies Spellmeier, Carmen Alves Tigre, Cristiani 
Fonseca de Souza, Andréa Fernanda Daneluz 
Reolon, Josiane Bregalda Schneider, Clari Schuh. 
Ao centro: Beatriz Peruffo (palestrante) e Ana 
Tércia Rodrigues.
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Em 2016, foi reeditado, em formato eletrônico, o livro Manual de 
Incentivos Fiscais, para Investimentos Sociais, Culturais e Despor-
tivos, publicação que lidera entre os primeiros mais pesquisados 
pela Internet, no Brasil.

De forma bastante clara e didática, são abordados os incentivos fiscais 
federais e estaduais que estimulam e beneficiam a inclusão social e 
cultural, com a dedução do valor investido diretamente do imposto de 
renda ou do ICMS, conforme for o incentivo, federal ou estadual.

O Observatório Social é um espaço para o exercício da cidadania, 
apartidário, que reúne entidades representativas da sociedade civil, 
buscando contribuir para a melhoria da gestão pública, auxiliando 
no monitoramento das compras públicas a nível municipal, desde 
a publicação do Edital até o acompanhamento da entrega de bens 
e serviços, de modo a agir preventivamente no controle social dos 
gastos públicos. Está presente em mais de 120 cidades em 19 Estados.

O CRCRS é um dos apoiadores da iniciativa, que faz parte do Pro-
grama de Voluntariado da Classe Contábil. Os observatórios sociais 
podem reduzir as ocorrências de fraudes e corrupção que estão 
presentes na sociedade, pois trabalha de forma preventiva, anali-
sando os processos licitatórios e colaborando, assim, com a gestão 
dos recursos públicos.

Até 2015, existiam, no Rio Grande do Sul, sete observatórios sociais 
em funcionamento: Santa Maria, Lajeado, Erechim, Pelotas, Passo 
Fundo, Porto Alegre e Caxias do Sul. Em 2016, foram criados mais 
cinco: Gravataí/Glorinha, Santa Rosa, Novo Hamburgo, Cachoeiri-
nha e Bento Gonçalves.

Destacam-se as seguintes ações:

Observatório Social de Porto Alegre

O Conselho Regional de Contabilidade do RS, por meio do Progra-
ma de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), é uma das entidades 
protagonistas na criação do Observatório Social de Porto Alegre. 
Os observatórios sociais visam a acompanhar os gastos públicos e 
a aplicação dos recursos de forma transparente.

4.3 Manual de Incentivos Fiscais

4.4  Observatórios Sociais
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Observatório Social de Porto Alegre presta con-
tas à sociedade

No dia 23 de fevereiro, em audiência pública, na Comissão Especial de 
Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Porto Alegre, foram 
apresentadas as ações referentes ao 3º quadrimestre do OSPOA.

De setembro a dezembro de 2015, foram analisados 29 processos: 16 
concluídos e 13 em andamento. Assim, das licitações analisadas nes-
se 3º quadrimestre houve uma economia de R$ 2.870.674,13.

Destes 13 processos licitatórios, quatro sofreram interação com a 
prefeitura e foram solucionados, entretanto, um não. Nesse caso, 
havendo discordância das respostas apresentadas aos questiona-
mentos formulados pelo grupo de voluntariados, que acompanha 
o contrato referente à construção de rampas de acessibilidade em 
Porto Alegre, foi solicitada a sua suspensão, para sanar as improprie-
dades levantadas. Conforme procedimento padrão dos observatórios 
sociais, no caso de eventuais incorreções, o assunto foi direcionado 
para o gestor e órgãos de controles. Assim sendo, foi encaminhado à 
Câmara de Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Tribu-
nal de Contas do Estado e Ministério Público.

Participaram da prestação de contas do 3º 
quadrimestre do OSPOA o presidente do Obser-
vatório Social de Porto Alegre, Diogo Chamun, o 
presidente do Conselho Consultivo, Pedro Gabril 
Kenne da Silva, a vice-presidente para Assuntos 
Institucionais e Sustentabilidade, Marice Fron-
chetti, e a coordenadora executiva, Bernadete 
Carbonari, os vereadores Bernardino Vendrus-
colo, Guilherme Villela, João Carlos Nedel, Airto 
Ferronato e Idenir Cecchim

Na oportunidade, o presidente do OSPOA, Diogo 
Chamun, entregou ofício, sugerindo a suspen-
são do contrato da construção de rampas de 
acessibilidade ao vereador João Carlos Nedel, na 
ocasião representando a Câmara Municipal de 
Porto Alegre

Em 24 de fevereiro, o presidente do OSPOA, Diogo 
Chamun, a vice-presidente para Assuntos Insti-
tucionais e Sustentabilidade, Marice Fronchetti, e 
a coordenadora executiva Bernadete Carbonari, 
levaram a questão ao conhecimento do Ouvidor 
do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro 
Cezar Miola, que imediatamente encaminhou o 
processo para análise, e elogiou as ações desen-
volvidas pelo grupo de voluntários que atua no 
Observatório Social de Porto Alegre

Da mesma forma, os representantes do OSPOA, cumprindo o fluxo-
grama de levarem o assunto ao conhecimento dos órgãos de controle, 
entregaram o processo detalhando o caso ao secretário-geral do 
Ministério Público do RS, Benhur Biancon, que mostrou-se receptivo e 
comprometeu-se encaminhar o tema para as devidas análises
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Observatório Social de Porto Alegre apresenta 
novo relatório de acompanhamento das licita-
ções da Prefeitura da Capital

No dia 31 de maio, o Observatório Social de Porto Alegre (Ospoa) 
apresentou o relatório de atividades do primeiro quadrimestre de 
2016, com os resultados do acompanhamento das licitações da Pre-
feitura da Capital, em audiência pública realizada na Comissão de 
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Câmara Munici-
pal, durante a apresentação do balanço das receitas e despesas da 
Administração, feita pelo secretário municipal da Fazenda.

Das nove interações realizadas em um total de 28 processos três foram 
suspensos e/ou cancelados, envolvendo gastos nas áreas de informá-
tica, para aquisição de equipamentos para cercamento eletrônico dos 
Parques Marinha do Brasil e Farroupilha; de terceirização, em Registro 
de Preços para aquisição de generos alimentícios para a Secretaria Mu-
nicipal da Educação; e de obras, para a contratação de empresa espe-
cializada para a construção de rampas de acessibilidade.

O resultado da atuação do OSPOA representou uma economia de fato 
para o município de R$ 265.569,10, além de uma economia po-
tencial de R$ 5.011.513,32, no caso do Registro de Preços.

Nova diretoria do Observatório Social de 
Porto Alegre

No dia 13 de dezembro, foi eleita a nova diretoria do Observatório So-
cial de Porto Alegre. O presidente do CRCRS foi eleito presidente para 
a gestão 2017/2018.

Nova diretoria: presidente – Antônio Palácios; 
vice-presidente  para Assuntos de Gestão – Célio 
Levandoviski, vice-presidente para Assuntos Insti-
tucionais e Sustentabilidade – Marice Fronchetti, 
vice-presidente para Assuntos de Controle Social 
e Metodologia – Dionísio da Silva, vice-presidente 
para Assuntos de Voluntariado e Capacitação – 
Cíntia Eizerick, vice-presidente para Assuntos de 
Cidadania Fiscal – Maria Salete Mocelin, vice-presi-
dente para Assuntos de Comunicação e Indicadores 
– Sérgio Gabinski
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Criados novos Observatórios Sociais em 2016

• Gravataí/Glorinha

No dia 7 de abril, foi realizada a assembleia de fundação do Observató-
rio Social dos municípios de Gravataí/Glorinha, na noite de 7 de abril, 
na sede do Sindilojas de Gravataí.

• Santa Rosa

Em 15 de julho, autoridades, profissionais da contabilidade, represen-
tantes de entidades e sociedade civil em geral se reuniram, na sede do 
Sindicontábil e do escritório regional do CRCRS em Santa Rosa, para 
testemunharem a instalação da assembleia geral de constituição do 
Observatório Social (OS) de Santa Rosa.

• Novo Hamburgo

No dia 05 de outubro, ocorreu a Assembleia Geral de Constituição do 
Observatório Social de Novo Hamburgo (OS). O evento foi realizado 
na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, 
Campo Bom e Estância Velha (ACI).

• Cachoeirinha

Foi em 28 de novembro, ocorreu a cerimônia de constituição da assem-
bleia de fundação do Observatório Social (OS) de Cachoeirinha, 11º do 
Estado.

• Bento Gonçalves

E, em 8 de dezembro, aconteceu a Assembleia Geral de Constituição do 
Observatório Social de Bento Gonçalves. A solenidade foi realizada no 
Bloco A da Universidade de Caxias do Sul – Campus Bento Gonçalves.

Marco Antônio Diniz, foi eleito presidente do OS

Pedro Gabril Kenne da Silva, vice-presidente do 
CRCRS, Clóvis Molinari (centro) assumiu a presi-
dência do OS de Santa Rosa, e Antônio Palácioas, 
presidente do CRCRS

O contador Cleber Rodrigues Soares foi eleito 
para presidir o OS Cachoeirinha por dois anos.

Marcelo Clark Alves foi eleito como presidente do 
Conselho de Administração

O presidente Antônio Palácios, o vice-presidente 
Pedro Gabril Kenne da Silva, e o delegado regional 
de Bento Gonçalves, Marcos Beltrami, represen-
taram o CRCRS no evento, que empossou Daniel 
Amadio como presidente
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Relações institucionais dos OSs

• Vice-presidente representa CRCRS e OSB em reu-
nião do Observatório Social com a Secretaria Muni-
cipal da Saúde de Porto Alegre

O vice-presidente do CRCRS e do Observatório Social do Brasil 
(OSB) representou o Conselho em reunião realizada no dia 08 de 
agosto, entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Observató-
rio Social de Porto Alegre (Ospoa), para iniciar o acompanhamento 
dos processos de aquisição de medicamentos pela Prefeitura Muni-
cipal de Porto Alegre.

• Conselho de Contabilidade, Observatórios Sociais e 
Sebrae-RS estreitam relações

Iniciar as tratativas a fim de firmar uma parceria entre CRCRS, Obser-
vatórios Sociais e Sebrae-RS para capacitar micro e pequenas empre-
sas para participarem de processos licitatórios foi o foco do encontro 
realizado entre representantes das entidades, em 8 de setembro.

• CFC, CFOAB e Observatório Social do Brasil assinam 
Acordo de Cooperação

O CRCRS esteve presente, em 19 de outubro, da assinatura do acor-
do de cooperação firmado entre o Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC), o Observatório Social do Brasil (OSB) e o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com vista a 
fornecer acompanhamento técnico aos Observatórios Sociais (OS) 
já existentes e incentivar a criação de novos, além de desenvolver 
ações conjuntas nas áreas de transparência e eficiência da gestão 
pública, controle social e prevenção à corrupção, ética e integrida-
de nas relações entre o público e o privado.

O vice-presidente do CRCRS e do OSB, Pedro Gabril 
Kenne da Silva, e o secretário substituto da Saúde 
de Porto Alegre, Loreno Soligo, estiveram reunidos 
com voluntários do Ospoa e servidoras da SMS

Na ocasião, o vice-presidente do CRCRS e do Ob-
servatório Social do Brasil, Pedro Gabril Kenne da 
Silva, a coordenadora da Comissão de Estudos de 
Responsabilidade Social do CRCRS, Silvia Grewe e o 
coordenador da Seção de Apoio Técnico, José Clarel 
Calleari, reuniram-se com o diretor-superintenden-
te do Sebrae-RS, Derly Fialho, o diretor de políticas 
públicas, Alessandro Machado, e o assessor da 
direção, Julio Cézar

Assinaram o acordo, os presidentes do CFOAB, 
Cláudio Lamachia; do CFC, José Martonio Alves 
Coelho; e do OSB, Ney Ribas
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• Representantes da Associação dos Amigos do Hos-
pital Materno Infantil Presidente Vargas visitam o 
CRCRS

No dia 8 de dezembro, o CRCRS recebeu a visita de representantes 
da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente 
Vargas (AMIPV). O objetivo do encontro foi estreitar laços entre as 
instituições, além de apresentar os projetos sociais desenvolvidos 
pela AMIPV, que necessitam captação de recursos oriundos das 
destinações incentivadas do imposto de renda.

• Dia Internacional Contra a Corrupção

O vice-presidente do CRCRS e do Observatório Social do Brasil foi um 
dos palestrantes do painel “Controle Social da Corrupção – O fortale-
cimento da cidadania e o seu papel no aperfeiçoamento da gestão”, 
alusivo à passagem do Dia Internacional Contra a Corrupção, ocorrido 
em 9 de dezembro, no auditório do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul.

Eventos de sensibilização e esclarecimentos

Ao longo de 2016, foram realizados eventos de sensibilização para cria-
ção de comissão de constituição de novos observatórios sociais, bem 
como para subsidiar os já estabelecidos:

• Em Pelotas, evento sobre o pacto pelo Brasil, propó-
sitos e forma de atuação de um Observatório Social

O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS e vice-presiden-
te para Assuntos Institucionais e de Alianças do Observatório Social do 
Brasil, proferiu palestra sobre “O Pacto pelo Brasil: propósitos e forma 
de atuação de um Observatório Social”, no dia 13 de abril, no III Encon-
tro Mobilizador do Observatório Social de Pelotas, que se realizou no 
auditório do Sincotecpel.

A partir da esquerda, Pedro Gabril Kenne da Silva, 
vice-presidente do CRCRS e do OSB; Cláudio Moacir 
Marques Corrêa, chefe da Controladoria Regional 
da União no RS; e José Luis Serafini Boll, auditor 
federal de Finanças e controle do MTF e da CGU
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• Capacitação para voluntários do OS de Pelotas e 
reunião com vereadores

Em 16 de junho, o CRCRS esteve em Pelotas, onde ministrou o Curso 
de Capacitação para Voluntários do Observatório Social de Pelotas 
(OSPEL). O evento contou com 25 participantes, entre dirigentes e 
voluntários do OSPEL e auditores do Tribunal de Contas do Estado. 
Em seguida, ocorreu reunião dos integrantes do OSPEL com vere-
adores daquela cidade. No encontro, o vice-presidente esclareceu 
aos parlamentares o que são os Observatórios Sociais, quais suas 
finalidades e a importância para a sociedade.

• Palestra sobre observatórios sociais em Cachoeirinha

O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS ministrou 
palestra sobre os objetivos e a operacionalidade dos observatórios 
sociais, para empresários do município de Cachoeirinha, no dia 7 de 
julho, na sede da Associação Comercial do município (ACC).

• Reunião-almoço do Rotary Clube Guaíba

Em torno de 80 representantes da sociedade civil de Guaíba participa-
ram, em 30 de agosto, de evento promovido pelo Rotary Clube Guaíba, 
com apoio do Rotary Clube Farrapos e da Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços de Guaíba, com o objetivo de sensibilizar a comuni-
dade sobre a necessidade de os cidadãos atuarem no controle social da 
gestão pública. O evento contou com a palestra “Cidadania e Participa-
ção – Observatórios Sociais”.

• CRCRS apresenta Observatórios Sociais ao municí-
pio de Camaquã

Foi apresentado o projeto dos Observatórios Sociais (OS) às lideranças 
do município de Camaquã, no dia 12 de dezembro, na sede da Associa-
ção Comercial e Industrial de Camaquã. O objetivo do encontro foi sen-
sibilizar os líderes locais para que participem da criação de um OS no 
município, com a finalidade de, por meio do controle social, melhorar a 
qualidade dos gastos públicos.

Em todos os eventos a representação do CRCRS se deu por intermédio 
do seu vice-presidente de Relações Institucionais, Contador Pedro Ga-
bril Kenne da Silva.
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• 5º Encontro dos Observatórios Sociais do RS

O 5º Encontro dos Observatórios Sociais do Rio Grande do Sul ocor-
reu de 3 e 4 de outubro de 2016, em Lajeado. O CRCRS esteve repre-
sentado por intermédio de integrantes da Comissão de Responsabi-
lidade Social e do vice-presidente de Relações Institucionais.

A campanha do Mês da Solidariedade Contábil é realizada pelo 
CRCRS, por meio de sua Comissão de Estudos de Responsabilidade 
Social, das delegacias regionais e dos voluntários do Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), em conjunto com 
entidades da classe contábil gaúcha.

As atividades realizadas pelo CRCRS durante a 11ª edição do Mês 
da Solidariedade Contábil, entre 6 de novembro e 5 de dezembro, 
arrecadaram 2.472 quilos de alimentos não perecíveis e 1.769 
unidades de roupas, materiais de higiene e brinquedos, que foram 
distribuídos a 17 entidades de assistência a pessoas carentes, em 
especial, crianças e idosos, em 14 municípios. O foco da campanha 
neste ano foi o estímulo à destinação do imposto de renda devido 
das pessoas físicas e jurídicas aos fundos municipais da criança e 
do adolescente e fundos do idoso.

No interior do Estado

A Delegacia Regional do CRCRS de Júlio de Castilhos promoveu reu-
nião, no dia 29 de novembro, para alertar a Prefeitura Municipal da 
cidade e os órgãos responsáveis pela assistência à infância e aos ido-
sos sobre a importância de estimular os contribuintes e as empresas 
a destinarem seu imposto de renda devido, a fim de que os recursos 
permaneçam no município, para investimento em obras sociais.

A Delegacia Regional e a Associação dos Contabilistas de Panam-
bi, Condor e Santa Bárbara do Sul realizaram a entrega da im-
portância de R$ 2.000 à Casa de Passagem de Panambi, no dia 5 
de dezembro.

No mesmo dia, foi efetuada a entrega de alimentos não perecíveis 
à Sociedade Batista Beneficência de Panambi, o Lar de Idosos. Os 
alimentos doados pelos profissionais da contabilidade, foram arre-
cadados em evento promovido pelo CRCRS naquela localidade, no 
mês de novembro.

4.5  Mês da Solidariedade Contábil – 11ª edição

A partir da esquerda, Martha Dallacorte, presidente 
do Lar Recanto do Amanhecer; Marisete Rockenba-
ch, vice-presidente do Comdica Júlio de Castilhos; 
e Teresinha Moresco da Rosa, delegada honorária 
do CRCRS em Júlio de Castilhos, representante do 
Conselho do Comdica

Delegado Getson Dhein e Heidi Reinke, do Lar de 
Idosos de Panambi Loreno Herath, delegado em 
Sobradinho, efetuou a entrega
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Em Sobradinho, o delegado do CRCRS fez a entrega, no dia 08 de 
dezembro, dos donativos arrecadados nos eventos da classe contábil 
realizados em sua jurisdição, durante a campanha do 11º Mês da So-
lidariedade Contábil. Cerca de 180 quilos de alimentos não perecíveis, 
foram doados ao Cras Nascer do Sol, que atende a crianças no turno 
inverso ao do colégio, junto com peças de roupas, calçados, brinque-
dos e produtos de higiene.

Várias foram as ações desenvolvidas por delegados regionais do 
CRCRS em prol da sua comunidade local. Algumas delas estão aqui 
relatadas.

• Delegado Regional de Teutônia fala sobre doações 
incentivadas durante reunião-almoço

Durante reunião-almoço, realizada, no dia 31 de março, na Câmara 
de Indústria e Comércio e Serviços de Teutônia, o delegado regional 
do CRCRS na cidade apresentou campanha desenvolvida pela dele-
gacia, que visa a conscientizar as pessoas que fazem declaração de 
Imposto de Renda pelo modelo completo a efetuarem doações ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

• Guaíba desenvolveu ação integrada ao PVCC

A Delegacia Regional do CRCRS em Guaíba desenvolveu ação social 
integrada ao Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC). 
Mensalmente, uma casa de repouso foi selecionada para receber 
uma cesta básica de alimentos. 

• Campanha do agasalho 2016 recolhe donativos

O Escritório Regional do CRCRS em Pelotas, em parceria com o Sin-
dicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade da Cidade de 
Pelotas e Região (Sincotecpel), engajou-se na Campanha do Aga-
salho 2016.

4.6 Ações sociais pelo interior do Estado



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RS

• Delegacia Regional do CRCRS em Torres realiza o 
Dia do Declare Bem

A Delegacia Regional do CRCRS de Torres realizou o Dia do Declare 
Bem, em 16 de abril, em conjunto com a Associação dos Conta-
bilistas do município. Durante cinco horas, cinco profissionais vo-
luntários dessa jurisdição responderam as dúvidas de cerca de 20 
contribuintes sobre o Imposto de Renda.

•  Profissionais contábeis do Vale do Taquari se unem 
para construção de presídio e albergue penitenciá-
rio em Lajeado

A Delegacia do CRCRS em Lajeado, junto com um grupo de profis-
sionais da contabilidade do município e com setores da iniciativa 
privada, que compõem a Associação Lajeadense Pró-Segurança 
Pública (Alsepro), construíram um presídio feminino, com vagas 
para 100 detentas, e 126 vagas no albergue masculino, que deverá 
atender as comarcas de Lajeado, Teutônia e Estrela. Com a colabo-
ração da comunidade, o investimento, inicialmente estimado pelo 
Estado entre R$ 4 e 5 milhões, ficou em R$ 850 mil.

• Delegacia de Tupanciretã apresenta relatório de 
doações

No dia 3 de maio, a Delegacia Regional do CRCRS em Tupanciretã 
apresentou ao prefeito municipal o relatório de doações, com o va-
lor em torno de R$ 40 mil, oriundos das deduções do Imposto de 
Renda deste ano. A arrecadação foi destinada ao Conselho Munici-
pal da Criança e do Adolescente e também ao Conselho do Idoso.

• Delegacia Regional em Vacaria comemorou primei-
ros resultados do Projeto Empreender

A Delegacia Regional do CRCRS em Vacaria, que integrou o Conse-
lho Deliberativo da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) do muni-
cípio, comemorou os primeiros resultados da participação dos pro-
fissionais da contabilidade da região no Projeto Empreender. Fruto 
de parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e a CIC de Vacaria, funcionou, pela primeira vez, na região 
dos Campos de Cima da Serra, com o objetivo de qualificar peque-
nos negócios em mais quatro setores.

Delegação de representantes do CRCRS 
visitaram as obras do presídio e do albergue, 
construído graças ao esforço da classe contábil 
do Vale do Taquari
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• Comissão de licitações de Taquari contou com a 
participação da Delegacia Regional

A Delegacia Regional do CRCRS de Taquari passou a integrar a comissão 
externa de acompanhamento das licitações da Prefeitura Municipal.

• Delegacia Regional em Marau entrega doações reco-
lhidas durante o Seminário de Assuntos Contábeis

A delegacia regional do CRCRS de Marau fez a entrega de 75 quilos 
de alimentos não perecíveis, além de óleo de cozinha e leite, à As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Apae, de Marau, no 
dia 25 de julho. Os donativos foram recolhidos durante o Seminário 
de Assuntos Contábeis de Marau e Guaporé, realizado no dia 22 de 
julho, com a presença de profissionais da contabilidade, estudantes 
e autoridades dos dois municípios.

• Delegacia Regional do CRCRS em Alegrete participa 
de ações de interesse do município

A delegacia regional do CRCRS em Alegrete participou de diver-
sas ações de interesse do município. Em 13 de julho, junto com o 
Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Alegrete 
(Sinconal), participou do encontro “As principais alterações e be-
nefícios da Convenção Coletiva do Comércio Varejista”. Promovido 
pelo Sindilojas Alegrete e Manoel Viana, o evento foi realizado na 
sede do Centro Empresarial de Alegrete.

• CRCRS entrega doações arrecadadas no Seminário 
de Assuntos Contábeis de Farroupilha

Durante o Seminário de Assuntos Contábeis de Farroupilha, rea-
lizado em 8 de julho, foram arrecadados 163 kg de alimentos não 
perecíveis. As doações foram destinadas à Associação de Prevenção 
e Combate ao Câncer de Farroupilha.

- Santa Cruz do Sul faz doações ao Banco de Alimentos

Como ocorre em todos os eventos realizados pelo CRCRS, no Se-
minário de Assuntos Contábeis de Santa Cruz do Sul, realizado em 
21 de outubro, também foi solicitado aos participantes a doação de 
alimento não perecível. Na oportunidade, foram arrecadados 135 
quilos de alimentos.

Presidente Antônio Palácios e a vice-
presidente Ana Tércia entregaram ao 
presidente do Banco de Alimentos, Valdir 
Bruxel
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• Delegacia regional de Panambi promoveu reunião 
com representantes dos Conselhos da Criança e do 
Idoso

A delegacia do CRCRS de Panambi promoveu encontro com os res-
ponsáveis dos conselhos da criança e do adolescente e do idoso, e 
também de entidades assistenciais e beneficentes das cidades de 
Panambi, Santa Bárbara do Sul e Condor, para assistir à palestra 
“Como potencializar a destinação do IR e a Importância Social”, 
transmitida on-line pelo CRCRS para todo o Estado do RS, no dia 
03 de novembro, no Auditório da Associação Comercial e Industrial 
de Panambi.

• Doações em Lajeado

Os produtos de higiene arrecadados no Encontro Regional de Es-
tudantes de Ciências Contábeis, realizado em Lajeado, no dia 19 de 
novembro, foram destinados a entidades da região.

•  Doações em Sarandi

Os alimentos não perecíveis arrecadados no Seminário de Assuntos 
Contábeis de Sarandi e Frederico Westphalen, realizado em 9 de 
dezembro, foram doados ao Lar da Menina de Sarandi.

• Classe contábil de Júlio de Castilhos se mobiliza em 
prol do Fundo do Idoso e Funcriança

A classe contábil de Júlio de Castilhos envolveu a Câmara de Vereado-
res na campanha para incentivar os contribuintes a destinarem parte 
do imposto de renda devido aos fundos do Idoso e ao Funcriança.



Primeira-dama do Estado elogia parceria dos 
profissionais da contabilidade com o governo

Em cerimônia realizada no dia 31 de março, de posse da nova de-
legada de Caxias do Sul, a primeira-dama e secretária de Políti-
cas Sociais do governo do Estado prestigiou a solenidade, quando 
agradeceu a parceria dos profissionais da Contabilidade pela cola-
boração em relação à campanha “Escolha ao Destino”, que visa a 
estimular os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda 
devido aos fundos da criança e do adolescente e ao Fundo do Idoso.

Conselho de Contabilidade, Famurs e Prefeitu-
ra de Porto Alegre promovem o 2º Encontro de 
Orientação para Captação de Recursos de Doa-
ção de Imposto de Renda de Pessoa Física

A Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do CRCRS, a 
Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) e a Pre-
feitura Municipal de Porto Alegre promoveram, em 4 de abril, o 2º 
Encontro de Orientação para Captação de Recursos de Doação de 
Imposto de Renda de Pessoa Física, direcionado a prefeitos, gesto-
res dos fundos e representantes da área fazendária. O objetivo do 

4.1.7 Aproximação com o Gabinete de Políticas Sociais do Estado

Maria Helena Sartori, primeira-dama do Estado, Antônio Palácios e Beatriz Caregnato da Silva, delegada empossada de Caxias do Sul

Rogério Leal, técnico municipal da sec. 
da Fazenda de POA; Adriano Deitos, 
superintendente administrativo-financeiro 
da Famurs; Maria Helena Sartori, primeira-
dama do Estado, Sílvia Grewe, coordenadora 
da Comissão de Estudos de Responsabilidade 
Social do CRCRS; José Carlos Garcia de 
Mello, integrante da Comissão de Estudos de 
Responsabilidade Social do CRCRS; Otília Henz, 
técnica municipal da sec. da Fazenda de POA; 
contador Adão Vargas
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evento era atualizar e orientar profissionais que atuam diretamente 
com Fundo da Criança e do Adolescente; incentivar os gestores a 
otimizarem recursos provenientes de doações incentivadas, a partir 
da dedução do imposto de renda devido de pessoas físicas.

A primeira-dama do Estado e secretária de Políticas Sociais com-
pareceu ao evento e reforçou a importância da parceira firmada 
com os profissionais da contabilidade, no sentido de estimular os 
contribuintes a direcionarem parte do imposto de renda devido ao 
Funcriança e ao Fundo do Idoso

Representantes do CRCRS participam de ceri-
mônia de assinatura de convênio com 22 en-
tidades beneficiadas pelo Fundo Estadual da 
Criança e do Adolescente

Em cerimônia ocorrida no dia 1º de abril, o governo do Estado, o 
Gabinete de Políticas Sociais e a Secretaria de Justiça e dos Direitos 
Humanos, assinaram convênios com 22 entidades, de 18 municí-
pios, beneficiadas pelo Fundo Estadual da Criança e do Adolescente 
provenientes da campanha ‘Escolha o Destino”, que tem como par-
ceiro o Conselho Regional de Contabilidade.

Em sua manifestação, Maria Helena Sartori, 
ressaltou a importante colaboração que a classe 
contábil, por meio do Conselho de Contabilidade, 
tem prestado à campanha
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2º Encontro de Primeiras-Damas Protagonistas 
da Solidariedade aborda as destinações incen-
tivadas do imposto de renda

O Gabinete de Políticas Sociais do Governo do Estado promoveu, 
em 18 de maio, o 2º Encontro de Primeiras-Damas Protagonistas 
da Solidariedade. No evento, o presidente do CRCRS participou do 
painel “Escolha o Destino”.

CRCRS participou do lançamento da segunda 
etapa da campanha “Escolha o Destino”

Reforçar o intuito da campanha “Escolha o Destino” foi o que mo-
tivou a primeira-dama do Estado, Maria Helena Sartori, a lançar a 
segunda etapa do projeto, em 23 de novembro, no Palácio Piratini. 
Na ocasião, foi apresentada à sociedade a possibilidade de destinar 
parte do Imposto de Renda devido aos fundos estaduais e munici-
pais da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

Em cerimônia realizada no dia 31 de março, de posse da nova de-
legada de Caxias do Sul, a primeira-dama e secretária de Políti-
cas Sociais do governo do Estado prestigiou a solenidade, quando 
agradeceu a parceria dos profissionais da Contabilidade pela cola-
boração em relação à campanha “Escolha ao Destino”, que visa a  
estimular os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda 
devido aos fundos da criança e do adolescente e ao Fundo do Idoso.

Em seu pronunciamento, a primeira-dama do Estado salientou a 
colaboração dos profissionais da contabilidade no que se refere a 
incentivar os contribuintes a efetuarem suas destinações ao Fun-
criança e ao Fundo do Idoso, a partir da dedução do imposto de 
renda devido. Atribuiu a eles o aumento de arrecadação registrado 
no ano passado, que foi o dobro do ano anterior.

Participaram do painel Escolha o Destino, 
mediado pela secretária do Gabinete de Políticas 
Sociais, Maria Helena Sartori: o presidente da 
Famurs, Luiz Carlos Folador, o presidente do 
Sescon-RS, Diogo Chamun, e o presidente do 
CRCRS, Antônio Palácios
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5 BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 
EM DADOS 

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

No exercício de 2016, o CRCRS realizou pesquisas de satisfação semestrais, se-
gregadas em dois segmentos: com os funcionários do CRCRS; e com os profis-
sionais da Contabilidade, que são os públicos-alvo da entidade para aferição do 
grau de satisfação/insatisfação.

Nesta nona edição do Balanço Socioambiental, o CRCRS está divulgando as pes-
quisas realizadas no exercício de 2016, comparativamente a 2015, para análise 
dos procedimentos realizados, a qualidade dos serviços prestados, bem como a 
atenção dedicada ao corpo funcional, em seus vários aspectos.

Com relação à pesquisa de satisfação para aferição do grau de satisfação dos 
profissionais da Contabilidade, o CRCRS praticou o modelo de pesquisa padro-
nizado no âmbito do Sistema CFC/CRCs, que também foi operacionalizado pelo 
Federal, em nível nacional.

As pesquisas foram semestrais, sendo que as médias finais foram obtidas das 
médias aritméticas das duas pesquisas feitas. As respostas dos questionários 
foram agrupadas em cinco conceitos: ótimo; bom; regular; ruim; e desconheço.

Os percentuais apresentados nas tabelas se referem à soma dos conceitos “óti-
mo” e “bom”, que representam índices de satisfação. Os conceitos “regular” e 
“ruim” refletem índices de insatisfação, e as questões pontuadas como “desco-
nheço” não foram consideradas como indicador.
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I – Pesquisa de Satisfação – Funcionários

Todos os funcionários do CRCRS são convidados a participar da pesquisa de 
forma voluntária e anônima. Em 2016, no 1º semestre, 43 funcionários partici-
param da pesquisa de satisfação realizada de 21 a 30 de junho, representando 
51,2% do total; e, no 2º semestre, no período de 28 de novembro a 14 de dezem-
bro, 53 funcionários responderam ao questionário, representando 63,09% do 
total. Destaca-se que a primeira pesquisa de 2016, ocorreu em meio à mudança 
de sede do CRCRS, o que ocasionou a diminuição na adesão.

A pesquisa revelou a percepção dos funcionários em relação à entidade, pon-
tualmente, no que diz respeito às condições físicas e ambientais, aos relaciona-
mentos, à satisfação funcional, às ações sociais e à comunicação interna.

Os resultados revelados permitem ao CRCRS desencadear ações de melhorias 
naqueles indicadores que apresentam desempenho insatisfatório.

Grau de satisfação dos funcionários do CRCRS

O grau de satisfação do profissional da Contabilidade em relação ao CRCRS é a 
média aritmética dos resultados apurados nas pesquisas referentes ao 1º e 2º 
semestres de 2016. As respostas dos questionários foram agrupadas em cinco 
conceitos: ótimo; bom; regular; ruim; e desconheço.

No cômputo geral, o índice geral de satisfação dos funcionários do CRCRS foi 
de 55,70%.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRCRS 2015 - Média % 2016 - Média %
I – Condições físicas e ambientais
Climatização do ambiente (funcionamento, temperatura e circulação) 55,19 46,15

Iluminação do ambiente (qualidade) 54,42 53,53

Acústica (nível de ruído) 36,37 36,80

Espaço físico (tamanho) 46,95 37,75

Limpeza e manutenção 39,66 57,00

Móveis (quantidade e qualidade) 23,18 45,30

Computadores e equipamentos (quantidade e qualidade) 65,19 66,10

Veículos (disponíveis para a realização de trabalho) 79,36 84,51

Material de expediente (quantidade, qualidade e recebimento) 68,63 76,20

Segurança 49,32 81,82

II – Relacionamentos
Prestadores de serviços 78,24 86,42

Colegas do mesmo setor 85,88 92,75

Colegas de outros setores 85,11 85,06

Continua  
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRCRS 2015 - Média % 2016 - Média %
Chefia imediata 79,27 85,65

Conselheiros 72,41 72,81

Presidência e Vice-Presidências 71,41 67,71

III – Satisfação funcional
Horário de trabalho 77,55 75,50

Pontualidade no pagamento dos salários 98,51 94,90

Remuneração em relação ao mercado 30,47 43,24

Reajuste salarial 7,09 34,96

Participação na tomada de decisões 19,64 19,73

Trabalho ou atividade executada 78,90 75,40

Interação do seu trabalho com demais setores 68,34 64,86

Política de promoção e reconhecimento 23,29 31,26

Imagem institucional 53,99 57,42

IV – Ações sociais
Convênios (ex.: plano de saúde) 47,27 53,49

Auxílio-educação (ex.: pós-graduação, idiomas) 34,98 18,15

Outros benefícios (ex.: auxílio refeição, alimentação) 41,91 47,78

Cursos e treinamentos 38,38 35,08

Ações de saúde e bem-estar (ex.: atividades esportivas, palestras educativas, 
segurança no trabalho)

8,04 17,31

Eventos comemorativos (ex.: datas comemorativas, confraternizações) 39,77 35,96

V – Comunicação interna
Meio de comunicação (telefone, e-mail, intranet, internet) 53,15 49,49

Comunicação e tempo de resposta (oral e escrita) 36,55 36,68

Divulgação dos eventos promovidos pelo CRCRS 59,90 61,92

Divulgação e conhecimento das normas internas 42,19 40,66

Sinalização (placas indicadoras) 61,39 35,86

MÉDIA GERAL 53,42 55,70

Análise parcial dos resultados

I – Condições físicas e ambientais

Com média parcial de 58,52% de satisfação, no âmbito das condições físicas e 
ambientais, a pesquisa mostrou sete itens que são pontos de averiguação.

II – Relacionamentos

Com média parcial de 81,73% de satisfação, este item apontou um bom relacionamento 
em todas as suas esferas, dentro do CRCRS. Esse percentual se revela nas ações 
realizadas pelo CRCRS junto à categoria, em que as metas são plenamente alcançadas.
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III – Satisfação funcional

Com média parcial de 55,25%, neste item de nove quesitos, cinco se mostraram 
com grau de insatisfação, os quais serão alvos de apuração.

IV – Ações sociais

Com média parcial de 34,63%, neste item todos os quesitos ficaram no âmbito 
da insatisfação e serão analisados pela gestão.

V – Comunicação interna

Com média parcial de 44,92%, este item mostrou que apenas um quesito, de 
cinco, apresentou grau de satisfação.

II – Pesquisa de Satisfação – Profissionais da Contabilidade em 
relação ao CRCRS

Atendendo a orientação do CFC, a pesquisa de satisfação junto aos profissionais 
registrados no CRCRS foi realizada com periodicidade semestral.

As pesquisas foram realizadas pelo site, com ampla divulgação para sua adesão, 
nos períodos de 06 a 30 de junho, para o primeiro semestre, e de 16 de novembro 
a 14 de dezembro de 2016, para o segundo semestre.

Os quesitos buscaram avaliação: das condições físicas e ambientais; do 
atendimento; do desempenho da gestão e da representação do CRCRS; do 
desempenho dos setores; da comunicação com os profissionais da Contabilidade; 
e dos programas, projetos e imagem institucional.

Grau de satisfação do profissional da Contabilidade em relação 
ao CRCRS

O grau de satisfação do profissional da Contabilidade em relação ao CRCRS é a média 
aritmética dos resultados apurados nas pesquisas referentes ao 1º e 2º semestres de 
2016. As respostas dos questionários foram agrupadas em cinco conceitos: ótimo; bom; 
regular; ruim; e desconheço.

No cômputo geral, o índice geral de satisfação dos profissionais da Contabilidade do 
CRCRS foi de 83,28%.



87

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE - CRCRS
2015 Média % 2016 Média %

Condições físicas e ambientais
Infraestrutura 88,52 82,31
Localização 85,20 84,11
Estacionamento 63,82 61,78
Horário de funcionamento 87,65 86,43
Segurança 80,87 81,31
Limpeza e higiene 95,33 94,60
Atendimento
Do corpo diretivo em geral 88,41 88,52
Do corpo funcional em geral 89,22 88,90
Do serviço de telefonia e recepção 88,43 87,62
Do agendamento/cumprimento da hora marcada 91,24 91,21
Precisão e confiabilidade nas informações prestadas 88,83 88,60
Agilidade no retorno das informações 83,06 83,75
Solução imediata dos problemas 81,72 81,35
Inscrição e matrícula em eventos 90,93 90,03
Desempenho da gestão e da representação do CRCRS
Gabinete da Presidência 87,87 88,03
Diretoria 87,49 87,38
Desempenho dos setores
Registro 87,90 88,77
Fiscalização 81,96 81,92
Administração 87,99 87,81
Desenvolvimento profissional 81,54 81,24
Controle interno 87,76 87,36
Contabilidade/Financeiro 89,52 88,38
Cobrança 87,94 87,62
Jurídico 86,79 85,95
Informática 86,80 87,66
Comunicação com os Profissionais da Contabilidade
Comunicação/imprensa 83,46 81,28
Jornal 78,49 77,93
Revista 81,99 81,02
Boletins/Periódicos 81,82 80,67
Site do CRCRS 86,40 84,62
Redes Sociais 79,38 78,90
Publicação de livros 85,97 74,57

Continua  
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE - CRCRS
2015 Média % 2016 Média %

Divulgação de eventos 80,63 80,83
Divulgação de normas da categoria 75,48 75,00
Programas, projetos e imagem institucional
Cursos e treinamentos 77,20 75,03
Palestras 79,95 77,84
Congressos, convenções, encontros, seminários e fóruns 82,46 80,45
Parcerias com instituições públicas 74,15 73,70
Médias 84,33 83,28

Análise Parcial dos Resultados

Dos 38 pontos avaliados:

• 1 teve grau de satisfação entre 60 e 70%;

• 6 tiveram grau de satisfação entre 70,1% e 80%;

• 28 foram avaliadas com satisfação entre 80,1% e 90%; e em

• 3 a satisfação atingiu marca superior a 90% de satisfação.

A pesquisa entre os profissionais revelou que a média geral de satisfação entre os 
respondentes, que inclui as respostas entre excelente e bom, foi de 83,28%, mantendo 
a média superior a 80%, que tem sido mantida em função da excelência dos serviços 
prestados e por sua atuação como instituição de registro, fiscalização e educação 
continuada. Cada item será examinado individualmente pela direção da entidade, com 
o intuito de verificar o que pode ser melhorado, considerando que tivemos um primeiro 
semestre em que lutamos contra os efeitos do temporal que destruiu parte de nossa 
sede, afetando partes funcionais e operacionais.

Na avaliação dos profissionais de Contabilidade no ano de 2016, queremos dar destaque 
especial para os seguintes quesitos:

Área %
Gabinete da Presidência 88,03%
Corpo diretivo em geral 88,52%
Corpo funcional (setores/funcionários) 88,90%
Registro/Fiscalização 85,30%
Desenvolvimento Profissional 81,24%
Site do CRCRS 84,62%

De 38 quesitos, 31 
tiveram respostas 
com grau de satisfação 
superior a 80%

A Média geral de 
satisfação ficou em 

83,28%
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Cabe, também, destacar que, relação ao atendimento, excelentes índices de satisfação 
foram alcançados: 91,21% em relação ao agendamento/cumprimento da hora 
marcada; 88,60% relacionados à precisão e confiabilidade nas informações prestadas; 
83,75%, em relação à agilidade no retorno das informações; e 90,03% de satisfação na 
inscrição e matrícula em eventos.

BALANÇO SOCIOAMBIENTAL

INDICADORES SOCIAIS
EM 2016 

R$ MIL % EM 2015 
R$ MIL % VARIAÇÃO % 

2015/2016
1. INDICADORES ECONÔMICOS
   Receita Bruta 19.294 18.797 2,64
   (-) Contrib. Social/Estatutárias -3.559 -3.456
   Receita Operacional Líquida 15.735 100 15.341 100 2,57
   Fundo Investimentos 9.024 9.024
   Superávit/Déficit Orçamentário 862 5,48 -1.281 -8,35 13,97
   Valor Adicionado Distribuído 13.959 11.638
   Patrimônio Líquido 29.335 27.971
2. INDICADORES DO INVESTIMENTO SOCIAL
Com Colaboradores 7.073 44,95 6.748 43,99 4,82
  Recursos humanos 7.038 6.710
  Capacitação e desenvolvimento 35 38
Com a Atividade Profissional 5.435 34,54 5.360 34,94 1,40
  Atividades de registro 354 416
  Atividades de fiscalização 256 225
  Atividades de educação continuada 646 1.179
  Publicações técnicas 388 438
  Comissões de estudos 155 76
  Representação em eventos 213 211
  Apoio à realização de eventos 123 113
  Despesas com delegacias e escritórios 354 416
  Comunicações e Telecomunicações 528 435
  Comunicação institucional 0 29
  Serviços administrativos e manutenção 2.418 1.822
Com a Comunidade 325 2,06 783 5,11 -58,58
  Aquisição de mobiliário 8 253
  Aquisição de veículos 0 132
  Aquisição de bens de consumo 133 103

Continua  
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INDICADORES SOCIAIS
EM 2016 

R$ MIL % EM 2015 
R$ MIL % VARIAÇÃO % 

2015/2016
  Acervo para a biblioteca 152 138
  Ações de Responsabilidade Socioambiental 27 0
  Informatização do CRCRS 0 145
  Dia do Contabilista, Dia do Contador,
  Dia do Técnico em Contabilidade 5 12

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO VALORES 
EM R$ 2016 % VALORES 

EM R$ 2015 %

1. RECEITAS 17.407.288 17.019.779
1.1.   Receitas de Contribuições      15.853.725 15.306.883
1.2.   Receitas de Serviços          231.333     457.962 
1.3.   Outras Receitas Correntes 1.322.230    1.254.934 
1.4.   Receitas de Capital                 -                  -   
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 5.335.519 7.159.170
2.1.   Materiais Adquiridos de Terceiros          309.018      317.206 
2.2.   Serviços de Terceiros    5.018.929 4.811.412
2.3.   Outros Materiais e Serviços adquiridos de Terceiros            7.572  2.030.552 
3. VALOR ADICIONADO BRUTO   [1 - 2]  12.071.769 9.860.610

4. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA   1.886.793 1.777.543

4.1.   Receitas Patrimoniais 1.886.793      1.777.543 
5. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 13.958.562 100,00% 11.638.152 100,00%
6.  DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
 6.1.   Recursos Humanos 7.037.915 50,42% 6.710.044 57,66%
6.2.   Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos Sociais 1.901.877 13,63% 1.741.182 14,96%
6.3.   Contribuições Sociais e Estatutárias 3.558.884 25,50% 3.456.034 29,70%
6.4.   Locações e Encargos Financeiros 597.714 4,28% 1.011.776 8,69%
6.5.   Superávit/Déficit do Exercício 862.172 6,18% -1.280.884 -11,01%
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 13.958.562 100,00% 11.638.152 100,00%

Notas explicativas:

1. As Receitas de Contribuições referem-se a anuidades de profissionais e organizações 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, publicações, divulgações, diárias e passagens aéreas para conselheiros e colaboradores, estagiários e apoio a cursos e eventos.

3. As Contribuições Sociais e Estatutárias são a cota-parte do CRC e a contribuição ao FIDES.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31-12-2015 E 31-12-2016
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1.1. Demonstração do Resultado do Exercício Valores em R$ 
2016

Valores em R$ 
2015

Receita Bruta          19.294.081 18.797.322
(-) Contribuições Sociais e Estatutárias  (3.558.884) (3.456.034)
Receita Líquida  15.735.198 15.341.288 
(-) Despesas com Atividades Operacionais (5.146.782) (5.852.993)
(-) Despesas com Remuneração do Pessoal  (7.037.915) (6.710.044)
(-) Despesas com Tributos, Contribuições e Encargos Sociais (1.901.877) (1.741.182)
(-) Despesas com Benefícios Sociais à Comunidade    (786.451) (817.953)
(+/-) Outras Despesas                           -   (1.500.000)
Superávit/Déficit do Exercício                    862.172               (1.280.884)

1.2. Patrimônio Social 29.334.959 27.971.242

Nota explicativa:

No exercício de 2016, o CRCRS teve superávit orçamentário no valor de R$ 862.172,36 e superávit financeiro no valor de  
R$ 11.057.443,99 e superávit patrimonial no valor de R$ 1.276.904,40.

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no exercício de 2011 foi 
implantado o novo sistema de contabilidade estabelecido por meio da Resolução CFC nº 1.161-2009, a qual aprovou o Manual de Contabilidade 
do Sistema CFC/CRCs, bem como instituiu normas orçamentárias e contábeis para os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade.

Em 2016, face à adoção do regime de competência, foram constituídas a provisões para ajuste e perdas de créditos, provisão de cota-parte e a 
depreciação dos bens do imobilizado.

         Contador Antônio Palácios      Avenir Regis Nunes de Souza

 Presidente do CRCRS – Gestão 2016/2017      Contador – CRCRS nº 35.047
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BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 31/12/2016 31/12/2015 PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE 21.858.188,15 20.246.560,23 CIRCULANTE 3.889.110,84 4.061.339,08

Caixa e Equivalentes de Caixa 12.417.683,28 11.741.682,96 Obrig. Trabalhistas e Encargos 183.088,80 165.391,09

Bancos Conta Movimento 259.811,17 426.218,30 Encargos Sociais a Pagar 183.088,80 165.391,09

Bancos Aplicação Financeira 3.134.083,90 2.291.676,45 Obrigações de Curto Prazo 665.565,43 1.057.679,34

Fundo para Investimentos 9.023.788,21 9.023.788,21 Obrigações Fiscais Curto Prazo 29.965,73 10.248,39

Créditos de Curto Prazo 8.616.639,08 7.796.340,55 Depósitos Consignáveis 156.808,90 124.165,47

Anuidades 10.447.426,41 8.561.768,64 Fornecedores 478.790,80 923.265,48

Multas 385.764,17 267.193,08 Demais Obrigações Curto Prazo 47.799,03 18.485,77

Juros e Atualização Monetária 5.443.044,94 4.416.604,97 Transferências Legais 2.867,80 1.817,21

(-) Ajuste e Perdas de Créditos CP (7.659.596,44) (5.449.226,14) Depósitos de Diversas Origens 24.958,15 16.668,56

Demais Créditos de Curto Prazo 653.193,70 599.654,70 Honorários de Sucumbência 19.973,08

Adiantamento a Pessoal 312.853,03 258.421,49 Provisões de Curto Prazo 2.992.657,58 2.819.782,88

Entidades Públicas 143.425,30 154.778,07 Provisões para Férias 859.652,79 802.882,71

Processos Trabalhistas 135.138,36 124.893,22 Encargos Sociais 266.508,26 247.987,08

Créditos com Vinculação 
Orçamentária

49.105,94 44.829,35 Provisão Riscos Trabalhistas 32.592,79 14.240,00

Créditos e Valores a receber 12.671,07 16.732,57 Provisão para Riscos Cíveis 16.916,27 99.473,14

Estoques 161.490,77 101.053,84 Provisão de Cota-Parte 1.816.987,47 1.655.199,95

Almoxarifado 161.490,77 101.053,84 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.334.959,48 27.971.242,16

Variações Diminutivas Pagas 9.181,32 7.828,18 Patrimônio Social 29.334.959,48 27.971.242,16

Seguros e Assinaturas a Apropriar 9.181,32 7.828,18 Ajustes Exercícios Anteriores 86.812,92 280.679,27

NÃO CIRCULANTE 11.363.883,17 11.786.021,01 Resultado do Exercício 1.276.904,40 853.106,69

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 468.298,28 479.659,21 Resultado Exercícios 
Anteriores 27.971.242,16 26.837.456,20

Anuidades 1.825.463,98 1.730.555,76

Multas 543.905,90 552.988,65

Juros e Atualização Monetária 6.449.806,70 5.750.948,15

(-) Ajuste e Perdas de Créditos LP (8.350.878,40) (7.554.833,35)

Invest, Imobilizado, Intangível 10.897.583,89 11.306.361,80

Cotas e Ações 1.244,88 1.244,88

Bens Móveis 4.288.923,11 4.345.340,18

(-) Depreciação Acumulada de Bens (1.885.611,84) (1.546.229,68)

Bens Imóveis 8.967.921,13 8.885.921,13

(-) Depreciação Acumulada de Bens (474.893,39) (379.914,71)

TOTAL DO ATIVO 33.224.070,32 32.032.581,24 TOTAL DO PASSIVO 33.224.070,32 32.032.581,24

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº 92.698.471/0001-33

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31/12/2015
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Prevista Realizada DESPESAS Prevista Realizada

RECEITAS CORRENTES 20.318.000,00 19.294.081,39 CORRENTES 20.928.000,00 18.424.337,03

Contribuições 17.125.000,00 15.853.724,63 Pessoal e Encargos 9.665.000,00 8.838.992,85

Anuidades 17.125.000,00 15.853.724,63 Remuneração de Pessoal 6.650.000,00 6.072.778,92

Exploração de Bens e Serviços 384.000,00 231.333,47 Encargos Patronais 2.110.000,00 1.929.129,40

Exploração de Bens 0,00 6,77 Benefícios a Pessoal 905.000,00 837.084,53

Exploração de Serviços 384.000,00 231.326,70 Uso de Bens e Serviços 7.056.000,00 5.695.616,33

Financeira 2.506.000,00 2.735.455,85 Material de Consumo 519.000,00 309.017,88

Juros de Mora 353.000,00 484.205,01 Serviços 6.537.000,00 5.386.598,45

Atualização Monetária 242.000,00 281.980,49 Financeiras 170.000,00 140.066,05

Multas e Encargos 81.000,00 82.477,11 Serviços Bancários 170.000,00 140.066,05

Aplicações Financeiras 1.830.000,00 1.886.793,24 Transferências Correntes 5.000,00 5.000,00

Transferências 65.000,00 68.135,84 Subvenções 5.000,00 5.000,00

Subvenções 65.000,00 68.135,84 Tributárias e Contributivas 3.832.000,00 3.832.000,00

Outras Receitas Correntes 238.000,00 405.431,60 Tributos 46.000,00 46.000,00

Multas 218.000,00 360.042,01 Contribuições 3.786.000,00 3.786.000,00

Indenizações 0,00 37.100,00 Outras Despesas Correntes 200.000,00 200.000,00

Receitas Não-Identificadas 20.000,00 8.289,59 Demais Despesas Correntes 200.000,00 200.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00 280.000,00

Alienação de Bens 90.000,00 0,00 Equip. e Materiais Permanentes 280.000,00 280.000,00

Alienação de Bens Móveis 90.000,00 0,00

Superávit Financeiro 800.000,00 0,00

TOTAL DA RECEITA 21.208.000,00 19.294.081,39 TOTAL DA DESPESA 21.208.000,00 18.431.909,03

SUPERÁVIT 862.172,36

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS 31-12-2016 31-12-2015 DISPÊNDIOS 31-12-2016 31-12-2015

Receita Orçamentária 19.294.081,39 18.797.321,60 Despesa Orçamentária 18.431.909,03 20.078.205,43

Receitas Correntes 19.294.081,39 18.797.321,60 Despesas Correntes 18.424.337,03 18.047.653,85

Recebimentos Extraorçamentários 21.379.615,57 22.075.600,63 Despesas de Capital 7.572,00 2.030.551,58

Adiantamento a Pessoal 646.592,86 340.411,91 Pagam. Extraorçamentários 21.565.787,61 21.898.715,58

Trib. e Contribuições a Recuperar 42.373,60 82.045,27 Adiantamentos a Pessoal 646.912,85 516.078,74

Créd. por Danos ao Patrimônio 185.000,00 1.798.500,00 Trib. e Contribuições a Recuperar 31.020,83 87.945,36

Depósitos Restituíveis e Valores Vinc. 6.598,21 24.601,06 Créd. por Danos ao Patrimônio 185.000,00 1.798.500,00

Créditos e Valores a Receber 259.943,45 32.473,07 Depósitos Restituíveis e Valores 16.843,35 8.183,06

Pessoal a Pagar 4.618.987,64 4.054.057,01 Créditos e Valores a Receber 255.881,95 38.574,49

Encargos Sociais a Pagar 1.910.644,22 1.688.079,33 Pessoal a Pagar 4.618.987,64 4.054.057,01

Obrigações de Curto Prazo 7.577.688,65 7.868.006,60 Encargos Sociais a Pagar 1.892.946,51 1.727.511,42

Contas a Pagar 1.160172,72 1.293.399,69 Obrigações de Curto Prazo 7.969.802,56 8.133.450,24

Transferências Legais 3.469.450,27 3.264.860,08 Contas a Pagar 1.160.172,72 1.293.399,69

Honorários de Sucumbência 19.973,08 0,00 Transferências Legais 3.468.399,68 3.265.554,33

Provisões Trabalhistas 1.395.110,78 1.348.487,34 Provisões Trabalhistas 1.319.819,52 975.461,24

Cancelamento de Restos a Pagar 87.080,09 280.679,27 Saldo para o Ano Seguinte 12.417.683,28 11.741.682,96

Saldo do Ano Anterior 11.741.682,86 12.845.681,74 Caixa e Equivalentes de Caixa 12.417.683,28 11.741.682,96

Caixa e Equivalentes de Caixa 11.741.682,96 12.845.681,74

TOTAL 52.415.379,92 53.718.603,97 TOTAL 52.415.379,82 53.718.603.97
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Variações Patrimoniais 
Aumentativas 31-12-2016 31-12-2015 Variações Patrimoniais 

Diminutivas 31-12-2016 31-12-2015

Contribuições 20.364.490,17 17.990.329,65 Pessoal e Encargos 8.803.234,09 8.241.958,19

Exploração de Bens e Serviços 602.549,19 1.254.182,45 Uso de Bens e Serviços 5.982.218,83 5.981.389,53

Financeiras 6.223.232,03 5.907.294,02 Financeiras 246.897,96 439.705,36

Transferências 68.135,84 157.549,48 Tributárias e Contributivas 3.946.124,70 3.788.526,90

Outras Variações Patrimoniais  
Aumentativas

5.692.570,50 4.616.637,16
Desvalorização e Perda de 
Ativos

11.672.485,36 1.226.703,46

Total das Variações 
Patrimoniais Aumentativas 32.950.977,73 29.925.992,76 Total das Variações 

Patrimoniais Diminutivas 31.674.073,33 29.072.886,07

Resultado Patrimonial 
Exercício 1.276.904,40 853.106,69 Resultado Patrimonial 

Exercício

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativos 31-12-2016 31-12-2015 Desincorporação de 
Passivos 31-12-2016 31-12-2015

Investimentos 7.572,00 530.551,58 Amortizações de Empréstimos 0,00 1.500.000,00

Total de Incorporação de 
Ativos 7.572,00 530.551,58 Total de Incorporação de 

Passivos 0,00 1.500.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31-12-2016

1. Contexto Operacional

Os Conselhos de Contabilidade foram instituídos pelo Decreto-Lei nº 9.295, publicado no Diário Oficial da 
União de 27-05-1946, e têm como principais atividades o registro, a fiscalização do exercício da profissão 
contábil e a educação continuada. São entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público e forma 
federativa, que prestam serviço público e têm sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pela 
Resolução CFC nº 1.370-2011, que trata do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade. Em 2010, o 
Decreto-Lei nº 9.295-1946 sofreu importantes alterações decorrentes da Lei nº 12.249-2010.

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, criado em 25-04-1947, tem sua constituição, sede 
e foro regulamentados no seu Regimento Interno aprovado pela Resolução CRCRS nº 412-03, de 29-05-2003.

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 foram elaboradas em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.161-2009, que aprovou o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, bem como instituiu normas 
orçamentárias e contábeis para os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, com observância às 
Normas Brasileiras de Contabilidade e aos Princípios de Contabilidade.

3. Principais Diretrizes Contábeis

A partir de 1º de janeiro de 2011, a contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul passou a ser elaborada com base no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado por 
meio da Resolução CFC nº 1.161-2009, alinhado às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público. As demonstrações contábeis são ainda elaboradas em conformidade ao que regulamenta a Parte V 
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- Demonstrações Contábeis do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN).

3.1 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão descritas a 
seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo 
disposição em contrário.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos auferidos. As receitas resultantes de aplicações foram reconhecidas no resultado do 
período.

O fundo para Investimentos, no valor de R$ 9.023.788,21 com origem em recursos orçamentários, 
foi reclassificado contabilmente em 31-10-2010, visando à adequação da escrituração contábil às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade. O 
Fundo para Investimentos continua em vigor, com seus recursos destacados em conta específica no 
Ativo Circulante.

b) Créditos a Receber

Os Créditos de Curto Prazo compreendem as anuidades, multas, juros e atualização monetária, bem 
como os demais Créditos e Valores de Curto Prazo, todos com possível realização durante o exercício 
seguinte. Os Créditos de Curto Prazo estão registrados por seus valores corrigidos pela variação do 
IPCA até 31-12-2016, deduzidos pelo Ajuste de Perda de Créditos de Curto Prazo, conforme item “g”.

c) Entidades Públicas

São valores relativos a 20% das despesas de cobrança bancária a serem ressarcidos pelo CFC e tributos 
a recuperar junto a Receita Federal do Brasil.

d) Processos Trabalhistas

São valores consignados em juízo para andamento de processos relativos a reclamatórias trabalhistas.

e) Estoques

Os materiais em almoxarifado estão demonstrados pelo custo de aquisição e correspondem a itens de 
consumo que se encontram em nosso estoque.

f) Créditos Realizáveis a Longo Prazo

Os Créditos Realizáveis a Longo Prazo são referentes a anuidades, multas, juros e atualização 
monetária com possível realização após o exercício seguinte e estão contabilizados por seus valores 
corrigidos pela variação do IPCA até 31-12-2016, deduzidos pelo Ajuste de Perda de Créditos de Longo 
Prazo, conforme item “g”.

g) Ajuste de Perdas de Créditos

A perda estimada de créditos de liquidação duvidosa foi recalculada em 31-12-2016 e reconhecida. Os 
procedimentos estão de acordo com o Pronunciamento VPCI CFC nº 85-2012 e leva em consideração 
a média dos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
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CÁLCULO DO PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA EM 2014

DESCRIÇÃO
CONTABILIDADE CRÉDITOS 

A RECEBER  
EM 1º-01-2014

FINANCEIRO 
RECEBIMENTOS  

EM 2014

% DE

RECEBIMENTO INADIMPLÊNCIA

CRÉDITOS A RECEBER CP 31.031.479,43 14.832.216,12 47,80% 52,20%

CRÉDITOS A RECEBER LP 7.908.626,52 388.509,76 4,91% 95,09%

TOTAL 38.940.105,95 15.220.725,88

CÁLCULO DO PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA EM 2015

DESCRIÇÃO
CONTABILIDADE 

CRÉDITOS A RECEBER 
EM 1º-01-2015

FINANCEIRO 
RECEBIMENTOS  

EM 2015

% DE

RECEBIMENTO INADIMPLÊNCIA

CRÉDITOS A RECEBER CP 28.731.777,95 15.005.269,20 52,23% 47,77%

CRÉDITOS A RECEBER LP 8.004.589,16 446.750,38 5,58% 94,42%

TOTAL 36.736.367,11 15.452.019,58

CÁLCULO DO PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA EM 2016

DESCRIÇÃO
CONTABILIDADE 

CRÉDITOS A RECEBER  
EM 1º-01-2016

FINANCEIRO 
RECEBIMENTOS  

EM 2015

% DE

RECEBIMENTO INADIMPLÊNCIA

CRÉDITOS A RECEBER CP 33.930.919,70 15.005.269,20 44,22% 55,78%

CRÉDITOS A RECEBER LP 7.984.896,95 446.750,38 5,59% 94,41%

TOTAL 41.915.816,65 15.452.019,58

Média Percentual CP = (%Inadimplência 2014 + % Inadimplência 2015 + % Inadimplência 2016) / 3 51,92%

Média Percentual LP = (%Inadimplência 2014 + % Inadimplência 2015 + % Inadimplência 2016) / 3 94,64%

PERDA ESTIMADA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA E PROVISÃO DE COTA-PARTE – AJUSTE EM 31-12-2016

DESCRIÇÃO CRÉDITOS A RECEBER 
EM 31-12-2016

PERCENTUAL DE 
INADIMPLÊNCIA

CÁLCULO DO 
AJUSTE DE 

PERDAS

CRÉDITOS 
LÍQUIDOS

CÁLCULO DA 
PROVISÃO DE 
COTA-PARTE

CRÉDITOS A RECEBER CP 16.276.235,52 47,06% 7.659.596,44 8.616.639,08 1.723.327,82

CRÉDITOS A RECEBER LP 8.819.176,68 94,69% 8.350.878,40 468.298,28 93.659,66

TOTAL 25.095.412,20 16.010.474,83 9.084.937,37 1.816.987,47

h) Imobilizado

O imobilizado, que inclui os bens móveis e imóveis, foi reavaliado no exercício de 2010, por empresas 
devidamente habilitadas, e inclui as variações apresentadas nos respectivos laudos de avaliação, deduzidos 
da depreciação.

Os bens móveis foram depreciados considerando 10% de valor residual e de acordo com a tabela abaixo, 
exceto os bens reavaliados que foi considerada a vida remanescente atribuída no laudo de avaliação.
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TÍTULO VIDA ÚTIL (em anos) VALOR RESIDUAL (%)

Móveis e Utensílios de Escritório 10 10

Máquinas e Equipamentos 10 10

Utensílios de Copa e Cozinha 10 10

Veículos (uso Administrativo) 10 10

Veículos (uso da Fiscalização) 5 10

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10

Nos bens imóveis, para depreciação foram considerados o valor residual de 10% do valor do prédio e a vida útil 
remanescente, na sede do CRCRS de 35 anos, e nos Escritórios Regionais de Lajeado e Santa Maria de 50 anos, 
conforme estabelecido em laudo de avaliação feito em 2010 por empresa devidamente habilitada.

O Imobilizado tem a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO SALDO EM  
31-12-2015

AQUISIÇÕES 
COMPRAS BAIXAS SALDO EM  

31-12-2016

Móveis e Utensílios 1.011.697,05 1.643,75 1.010.053,30

Máquinas e Equipamentos 677.161,23 6.456,00 60558,00 623.059,23

Instalações 175.749,48 1.392,50 177.141,98

Utensílios de Copa e Cozinha 2.437,10 4,00 2.433,10

Veículos 749.755,00 749.755,00

Equipamentos de Processamento de Dados 1.391.929,46 2.059,82 1.389.869,64

Biblioteca 318.742,19 318.742,19

Museu e Obras de Arte 17.868,67 17.868,67

Sede 3.230.667,67 3.230.667,67

Subsede, Salas e Garagens 1.133.924,29 82.000,00 1.215.824,29

Terrenos 4.521.329,17 4.521.329,17

i) Passivo Circulante

Representa as obrigações de curto prazo e as provisões trabalhistas com encargos, provisão para processos 
judiciais trabalhistas, processos judiciais cíveis e de cota-parte. Estão demonstradas pelos valores históricos 
de origem.

j) Receitas Reconhecidas e Arrecadadas

Com a adoção do regime de competência para as receitas o montante reconhecido e arrecadado no 
exercício tem a seguinte composição:

Receita de Contribuições Reconhecidas 20.364.490,17
Receita de Contribuições Arrecadadas 15.853.724,63
Saldo Remanescente 4.510.765,54
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O saldo remanescente está registrado no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, em fase de cobrança administrativa.

4. Bens Patrimoniais

Em termos físicos e monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição:

DESCRIÇÃO 31-12-2016 31-12-2015

BENS MÓVEIS 2.403.311,27 2.799.110,50

Móveis e Utensílios de Escritório 1.010.053,30 1.011.697,05

Máquinas e Equipamentos 623.059,23 677.161,23

Instalações 177.141,98 175.749,48

Utensílios de Copa e Cozinha 2.433,10 2.437,10

Veículos 749.755,00 749.755,00

Equipamentos de Processamento de dados 1.389.869,64 1.391.929,46

Biblioteca 318.742,19 318.742,19

Museu e Obras de Arte 17.868,67 17.868,67

Depreciação Acumulada de Bens Móveis (1.885.611,84) (1.546.229,68)

BENS IMÓVEIS 8.493.027,74 8.506.006,42

Prédio do Edifício Sede CRCRS 3.230.667,67 3.230.667,67

Prédio do Escritório Regional de Lajeado 564.353,59 482.353,59

Sala do Escritório Regional de Santa Maria 179.000,00 179.000,00

Sala do Escritório Regional de Santa Maria (novo) 472.570,70 472.570,70

Terreno da Sede do CRCRS 2.705.201,56 2.705.201,56

Terreno do Centro de Cultura Olivio Koliver 545.581,20 545.581,20

Terreno do Escritório de Lajeado 233.746,41 233.746,41

Terrenos – Estacionamentos 1.036.800,00 1.036.800,00

Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (474.893,39) (379.914,71)

5. Patrimônio Líquido

a) Composição do Patrimônio
A situação do Patrimônio Líquido apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31-12-2016, comparada 
com a do exercício de 2015, está assim constituída:

DESCRIÇÃO 31-12-2016 31-12-2015

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.334.959,48 27.971.242,16

Ajustes de Exercícios Anteriores 86.812,92 280.679,27

Resultado Patrimonial do Exercício 1.276.904,40 853.106,69

Resultado Patrimonial Acumulado 27.971.242,16 26.837.456,20
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b) Ajustes de Exercícios Anteriores

DESCRIÇÃO VALORES

Cancelamento de Restos a Pagar (86.812,92)

Saldo dos Ajustes de Exercícios Anteriores (86.812,92)

6. Processos Judiciais em Andamento

Em 31-12-2016, foi apurada a existência de quatorze processos judiciais de natureza cível movidos contra o CRCRS, com 
decisão transitada em julgado e em fase de execução, num montante estimado de R$ 16.916,27, portanto, é praticamente 
certo, que sejam executados no exercício de 2017. Foi constituída provisão para riscos cíveis no montante do valor 
estimado.

Também apuramos a existência de vinte e dois processos relativos a reclamatórias trabalhistas movidos contra o CRCRS, 
com valor da causa estimado em R$ 149.732,79. Do montante de processos, onze não tem valor estimado para a causa, 
outros oito processos têm valor da causa estimado em R$ 117.140,00, entretanto a situação dos processos não está 
definida, o que é pouco provável que sejam executados no exercício de 2017.

Para os três processos com situação de perda, o que é praticamente certo que sejam executados no exercício de 2017, tem 
valor da causa estimado em R$ 32.592,79. Foi constituída a provisão para riscos trabalhistas no mesmo valor.

Contador AVENIR REGIS NUNES DE SOUZA 
Gerente da Divisão de Contabilidade 

CRCRS n º 35.047 
CPF 250.796.460-04

Contador ANTÔNIO PALÁCIOS 
Presidente do CRCRS 

CRCRS nº 34.163 
CPF 148.280.060-87
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 AGUDO 
Delegado: Braulio Kesseler
(55) 3265-2001 
braulio@acjempresarial.com.br

 ALEGRETE 
Delegada: Marcia Salete de 
Vargas Basso
(55) 3422-6691 
msaletevargas@brturbo.com.br

 ALVORADA 
Delegado: Mauricio Farias 
Cardoso
(51) 3442-0785 
mauricio.cardoso@ibest.com.br

 ANTÔNIO PRADO 
Delegado: Gelso Carlos Girotto
(54) 3293-1944
corverde1@gmail.com

 BAGÉ
Delegado: Ezio Minotto Pereira
Escritório Regional 
(53) 3242-7239 
sindcont@alternet.com.br

 BENTO GONÇALVES 
Delegado: Marcos Beltrami
(54) 3452-3612 
marcos@beltramicontabilidade.com.br

 CAÇAPAVA DO SUL
Delegado: Joelton Nunes dos Santos
(55) 3281-5072 
joelton@consulcont.cnt.br

 CACHOEIRA DO SUL 
Delegado: Marcelo de Barros 
Dutra
Escritório Regional
(51) 3722-2645 
accachoeira@gmail.com

 CAMAQUÃ 
Delegada: Silvana Scherer Vieira
(51) 3671-5979
silvananoka@msn.com
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DELEGACIAS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS

 CAMPO BOM 
Delegado: Sidnei Dieckow Lima
(51) 3598-2023 
sidnei@essencialassessoria.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
Delegado: João Jorge dos Santos
(51) 3472-6509 
joaojorge@systemcontabilidade.
cnt.br

 CAPÃO DA CANOA
Delegada: Evani Maria de Medeiros
(51) 3665-5150
evanimm@terra.com.br

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

 CARLOS BARBOSA 
Delegada: Dalva Jani de Mello
(54) 3461-1127
mello.dalva@redesul.com.br

 CAXIAS DO SUL
Delegada: Beatriz Caregnato da 
Silva
Escritório Regional
(54) 3228-1909 
crcrscx@terra.com.br

 CERRO LARGO 
Delgada: Helena Schoffen
(55) 3359-1125
helena@schoffen.com

 CRUZ ALTA
Delegada: Josélia I. Boufleur Stoffel
(55) 3322-4746
 jibstoffel@hotmail.com

 DOIS IRMÃOS
Delegado: Giovani André Eich
(51) 3564-1288
giovani@kleineich.com.br

 DOM PEDRITO
Delegado: José Valtair Bueno dos 
Santos
(53) 3243-2606 
valtaircontabilidade@provesul.
com.br

 ENCANTADO
Delegada: Ilani Teresinha Bagatini
(51) 3751-3322 
ilanibagatini@conzatti.com.br

 ERECHIM 
Delegado: Mateus André Benincá
Escritório Regional 
(54) 3321-4882
atendimento@delegaciaerechim.
com.br

 ESPUMOSO
Delegado: Marcelo Zuffo
(54) 3383-1521
marcelo@zuffocontabilidade.com

 ESTÂNCIA VELHA
Delegada: Marlea Graeff Immig
(51) 3561-2340
immig@immig.com.br

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

 ESTRELA
Delegado suplente: Claudir Luís 
Kuhn
(51) 3714-5338
claudir@cncontabilidade.com
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 FARROUPILHA
Delegado: Diego Sebben
(54) 2628-2555 
diego@agescon.com.br

 FLORES DA CUNHA 
Delegado: Marcelo Costa
(54) 3292-1882
marcelo@costacontabilidade.com.br

 FREDERICO WESTPHALEN 
Delegado: Cleo Alberto 
Marchesan
(55) 3744-1802
escritório1802@gmail.com

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

 GETÚLIO VARGAS
Delegado: Luciano Ilson 
Troczinski
(54) 3341-3995
accytus@itake.net.br

 GRAMADO
Delegada: Elis Andreia Altreiter
(54) 3286-3340
elis@visaogramado.com.br

 GRAVATAÍ
Delegada: Sandra Maria Lunardi 
Baumgartner
Escritório Regional 
(51) 3484-6095
crcgravatai@hotmail.com

 GUAÍBA
Delegado: Roque Marim 
Brzezinski
(51) 3480-2999
roquecontabil@brturbo.com.br

 GUAPORÉ
Delegado: Edmilson Norberto 
Zortea
(54) 3443-4206
edmilson@escritorioasseplan.
com.br

 HORIZONTINA
Delegado: Sérgio Luis Meinertz
(55) 3537-1017
sergio@somarsc.com.br

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

 IGREJINHA
Delegado: Evan Carlo Machado 
Pioly dos Santos
(51) 3545-1866
piolyevan@terra.com.br

 IJUÍ 
Delegado: André Hoffmann
Escritório Regional
(55) 3332-8841 
crcijui@terra.com.br

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

 ITAQUI
Delegado: Edson Serres da Silva
(55) 3433-2839 
serres@bnet.com.br

 IVOTI
Delegado: Elton Carli Sturm
(51) 3563-8400 
eltonsturm@terra.com.br

 JAGUARÃO
Delegado: Darcy Lemos de Faria
(53) 3261-1333
darcy@escritoriofariars.com.br 

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

 LAGOA VERMELHA
Delegada: Iascara Giovana 
Munaretti
(54) 3358-2311 
iascaracontec@hotmail.com

 LAJEADO 
Delegado: Dani José Petry
Escritório Regional
(51) 3709-2816
crcrslajeado@sincovat.com.br

 MARAU
Delegada: Vanessa Segala
(54) 3342-1411 
vanessa@segalacontabilidade.
com.br

 MONTENEGRO
Delegado suplente: Jorge 
Fernando Camara Ferla
(51) 3632-4577
ferla@fachineferla.com.br

 NÃO-ME-TOQUE
Delegado: Aristeu Kochem
(54) 3332-1668
kowil@dgnet.com.br

 NOVA PETRÓPOLIS
Delegado: Werner Drechsler
(54) 3281-1019
contato@emedecontabilidade.
com.br

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

 NOVO HAMBURGO
Delegado: Daniel Antônio de 
Campos
Escritório Regional
(51) 3582-2210
 crcrsnh@hotmail.com

 OSÓRIO 
Delegada: Divina da Silva Ribeiro
(51) 3663-3044
divaribeiro@terra.com.br

 PALMEIRA DAS MISSÕES
Delegado: João Antones Oliveira 
da Silva
(55) 3742-5875
jantones@terra.com.br

 PANAMBI
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Delegado: Getson Dhein
(55) 3375-3450
 crcpanambi@lider.cnt.br

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

 PELOTAS
Delegada: Lair Coimbra Rezende
Escritório Regional
(53) 3227-1812
crcrspe@gmail.com

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

 QUARAÍ 
Delegada: Ivanilda Lopes da Costa
(55) 3423-1369 
ciajuri@brturbo.com.br

 RIO GRANDE
Delegado: Márcio Pereira das 
Neves
(53) 3035-1510 
marcioneves@vetorial.net

 RIO PARDO
Delegado: Carlos Alberto da Luz 
Granada
(51) 3731-1440 
callmgranada@gmail.com

 ROSÁRIO DO SUL
Delegada: Janete Stefanello 
Murari
(55) 3231-4893
janetemurari.jsm@gmail.com

 SANANDUVA
Delegado: Adriano Lourensi
(54) 3343-1551
osvaldolourensi@terra.com.br

 SANTA CRUZ DO SUL

Delegado: José Augusto Waechter
Escritório Regional
(51) 3713-3798
crcscs@terra.com.br

SANTA MARIA
Delegada: Simone Terezinha 
Zanon
Escritório Regional
(55) 3222-2808 
crcsm@sincotecsm.org.br

 SANTA ROSA
Delegado: Clóvis Molinari
Escritório Regional
(55) 3512-8349 
contabil.santarosa@terra.com.br

 SANTA VITÓRIA DO PALMAR
Delegado: Paulo Gerson da 
Silveira Evald
(53) 3263-5548
 paulo@cs.cnt.br

 SANTANA DO LIVRAMENTO 
Delegado: Valdeir Elguy 
Fernandes
(55) 3242-3231 
contabilidadeelguy@gmail.com

 SANTIAGO 
Delegado: Eduardo Fank Saldanha
(55) 3251-2239 
saldanha@urisantiago.br

 SANTO ÂNGELO
Delegada: Neusa Maria da Costa 
Gonçalves Salla
(55) 3312-6455
neusalla@santoangelo.uri.br

 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
Delegada: Isidra Ramos Lopes
(51) 3662-3243 
administrativo@procorcontabil.com.br

 SANTO AUGUSTO 
Delegada: Nielca Maria Pilau 
Philippsen
(55) 3781-4275
nielcampp@hotmail.com

 SÃO BORJA
Delegado: Aldori Luis Tambara 
Zanini
(55) 3431-2349
aldorizanini@yahoo.com.br

 SÃO GABRIEL
Delegado: Cilon Lopes de Siqueira
(55) 3232-4080 
siqueiracadastro@hotmail.com

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

 SÃO LEOPOLDO
Delegado: José Tadeu Jacoby
Escritório Regional
(51) 3592-6493 
sindicato@sincontecsinos.org.br

 SÃO LOURENÇO DO SUL
Delegado: Gilnei Oliveira de 
Almeida
(53) 3251-3000
gilneioalmeida@hotmail.com

 SÃO LUIZ GONZAGA 
Delegado: José Luiz Ferreira Pes
(55) 3352-2242
jpesassessoriacontabil@gmail.com

 SÃO MARCOS
Delegado: Pablo Luiz Rech
(54) 3291-1400 
pablorech@brsulnetrs.com.br

 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
Delegada: Ligia Helena Poersch 
Viana
(51) 3635-1202
ligia@lcbohn.com.br

 SÃO SEPÉ 
Delegado: Gilnei Augusto 
Hammel
(55) 3233-3223 
ghammel@terra.com.br
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 SAPIRANGA 
Delegado: Nestor Schmitt Carraro
(51) 3599-1812
contato@contabilalfa.com

 SAPUCAIA DO SUL
Delegada: Marcia Mendes de 
Oliveira
(51) 3474-2105
 marciamatual@gmail.com

 SARANDI 
Delegado: Vilson Cesar Barichello
(54) 3361-3302
 assiscon_vilson@yahoo.com.br

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

 SOLEDADE
Delegada: Adriana Jainne Faoro 
Teixeira
(54) 3381-2713
contabilfaoro@brturbo.com.br

 TAPEJARA
Delegado: Marcos Francisco 
Zanini
(54) 3344-1200 
marcos@netvisual.com.br

 TAPERA 
Delegado: Vilson Roque Hübner
(54) 3385-1671
mbmhubner@brturbo.com.br

 TAPES 
Delegado: Paulo Gelom 
Domingues da Silva
(51) 3672-1991
gelom@paulogelom.com.br

 TAQUARA
Delegado: Cristiano Gomes
(51) 3542-2575
cristiano@tca.com.br

 TAQUARI
Delegado: Manoel Valfreu Faleiro
(51) 3653-1416
valfreu.del.taquari@tknet.com.br

 TEUTÔNIA 
Delegado: Gustavo Luiz 
Schnoremberger
(51) 3762-8088
gustavo@digiservcontabilidade.com.br

 TORRES
Delegada: Tatiani Margutti Brocca 
Pedrotti
(51) 3626-3801 
tottalcontabilidade@brturbo.com.br

 TRAMANDAÍ 
Delegado: Zigomar Calgarotto da 
Silva
(51) 3661-1354 
delegaciacrctdai@contabilisrs.
com.br

 TRÊS COROAS 
Delegado: Eduardo Kellermann
(51) 3546-1384
eduardo.kellermann@terra.com.br

 TRÊS DE MAIO
Delegado suplente: Edelmar Eloi 
Barasuol
(55) 3535-1147 
escritorioabc@escritorioabc.com.br

 TRÊS PASSOS
Delegado: Galvan Sonda Steffens
(55) 3522-2725 
galvan@rstelecom.com.br

 TUPANCIRETÃ 
Delegado: Antonio Carlos Borsa 
dos Santos
(55) 3272-1881 
contabeissolucoes@bol.com.br

 URUGUAIANA
Delegado: Luiz Manoel Alves da 
Trindade
Escritório Regional
(55) 3414-2987 
sindcur@sindcur.com.br

 VACARIA 
Delegada suplente: Naile Frozi 
Pinto
(54) 3232-7321 
escritorio@nailefrozi.com.br

 VENÂNCIO AIRES
Delegado: André Fernando 
Gerlach
(51) 3793-3600
andre.gerlach@adcontec.com.br

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

 VIAMÃO
Delegado: Flavio Duarte Ribeiro 
Junior
(51) 3046-9999
flavioribeiro@flavioribeiro.com.br
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COMISSÕES DE ESTUDOS DO  
CRCRS (2016)

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA DO 
ENSINO SUPERIOR
Marco Aurélio Gomes Barbosa (coorde-
nador), Sérgio Antonio Nikolay, Marlei 
Salete Mecca, Clóvis Antônio Kronbauer, 
Luiz Dal Molin, Maria Ivanice Vendrusco-
lo, Silvio Luiz Taborda, Marcos Volnei dos 
Santos, Guilherme Pressi, Osmar Antonio 
Bonzanini e Adriano José Azeredo.

AUDITORIA INDEPENDENTE:
Carlos Oswaldo Pereira Hoff (coorde-
nador), Mozart Labissevcki Belmonte, 
Jarbas Lima da Silva, Vinicius Schneider, 
Letícia Medeiros da Silva, Cristiano Jardim 
Seguecio, Carlos Rodrigo Schneider, Val-
ter Dall Agnol, Cristiano Crivelaro Dickel e 
Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior.

CONTABILIDADE APLICADA AO 
SETOR PÚBLICO
Diogo Duarte Barbosa (coordenador), João 
Marcos Leão da Rocha, Patricia Sostmeier, 
Gilberto Fonseca Raymundo, Luciana 
Porciuncula, Cézar Volnei Mauss, Sandra 
Regina Toledo dos Santos, Aramis Ricardo 
Costa de Souza e Silvio Luis da Silva Zago.

CONTABILIDADE GERENCIAL
Roberta Salvini (coordenadora), Geovani 
Quevedo Maciel, Daniel Armani, Artur 
Roberto de Oliveira Gibbon, Wendy Bea-
triz Witt Haddad, João Luis Lucas Maracci, 
Fabiano Lima Webber, José Roberto dos 
Santos Pires, Angelita Delfino e Evanir 
Aguiar dos Santos.

CONTABILIDADE DO SETOR COO-
PERATIVO
Aristeu Costa dos Santos (coordenador), 
José Máximo Daronco, Ciro Weber, Eli-
zabeth Pavoni Chiminazzo, Leonardo 
Dangel, Dorly Dickel, Margit Martina Ko-
chenborger Kasper, Anderson Junqueira 
da Rosa e Dario Fonseca Júnior.

CRCRS JOVEM
Juliano Bragatto Abadie (coordenador), Ga-
briela Maria Silva Macedo, Gustavo Dorne-
les Caletti, Marcos Amir Baldez da Silva, Ma-
theus Salvador, Tairo Rolim Fracasso, Tiago 
Squinzani Tonetto, Bruna Faccin Camargo, 
Anabéli Galvan Preira e Katiane Luft.

CRCRS MULHER
Andréa Fernanda Daneluz Reolon (coor-
denadora), Elaine Gorgen Strehl, Cristiani 
Fonseca de Souza, Cassiana Tonini Carbo-
ne, Clari Schuh, Rosana Lavies Spellmeier, 
Josiane Bregalda Schneider, Marlea Graeff 
Immig,Simone Taffarel Ferreira, Carme Al-
ves Tigre e Eusélia Paveglio Vieira.

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
Flávio Dondoni Junior (coordenador), 
César Thompsen, Luis Elemar Lunkes 
Mielke, Ana Paula Mocellin Queiroz, José 
Cláudio Buzatta, Juliano Galvan Debiasi, 
Silvia Regina Lucas de Lima, Mateus An-
dré Benincá, Nair Giacobbo de Lima, Luis 
Fernando Ferreira de Azambuja e Rozelai-
ne Schmitt.

DE PERÍCIA CONTÁBIL
Edi Cristiano Siqueira (coordenador), 
Sandra Rasquin Rabenschlag, Valdete 
Maria Finotti, Eduardo Sinigaglia, Mozart 
Dagoberto Giovanini Pereira, Silvia Maria 
Moraes Chamun, Regina Souza Pedra, Le-
tícia Coelho Py Mártin Lavies Spellmeier, 
David Antônio dos Santos e Karla Benares 
Mansilha Grupe.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Silvia Grewe (coordenadora), Delmar Luis 
Bruxel, Edemar Roque Castaman, Gerson 
Luis dos Santos, José Carlos Garcia de Mello, 
Luiz Roberto de Souza Ávila, Maria Rosana 
Stumpf Pegoraro, Marco Aurélio Bernar-
di, Rodrigo Cassol Lima, Simone Loureiro 
Brum Imperatore e Tania Moura da Silva.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Flávio Duarte Ribeiro Júnior (coordena-
dor), Ronaldo Giovani Silvestre, Clóvis da 
Rocha, Hordi  Nubio Felten, Darci Vilmar 
Anton, Sidnei Diekow Lima, Carlos André 
Lopes Souto, Ricardo Bitencourt de Souza 
e  Ronaldo Bica Campos.

TERCEIRO SETOR
Roberto da Silva Medeiros (coordenador), 
Dani José Petry, Ana Maria Silveira de 
Santana, Patrícia Azevedo de Aguiar, Ger-
vazio Parizotto, Gabriel Filber Ribas, Mar-
cone Hahan de Souza, Dalmir do Amaral, 
José Almir Rodrigues de Mattos, Adilson 
Catto e Gabriele Schmidt da Silva.

REPRESENTAÇÃO GAÚCHA NO 
CFC (2016)

Adriel Mota Ziesemer
Comissão para tratar do Cadastro Nacional 
de Peritos Contábeis do Sistema CFC/CRCs
Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE) – Perícia Contábil

Ana Lúcia Roveda Buffon
Comissão para validação das rotinas de 
desenvolvimento do sistema de Registro 
do Sistema CFC/CRCs

Angélica Passos Caminha
Comissão para validação das rotinas de 
desenvolvimento do Sistema de Educação 
Profissional Continuada

Angelo Roberto Bozzetto
Comissão de trabalho para uniformização 
da denominação e forma de custeio das 
unidades representativas dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade fora dos locais 
de suas respectivas sedes
Comissão para revisão do regulamento 
de procedimentos processuais do Sistema 
CFC/CRCs

Antônio Carlos de Castro Palácios
Comissão e os Comitês de trabalho para 
a realização do XI Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista e XVI Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul

Antonio Carlos Nasi
Comissão de Estudo e Assessoramento de 
Atividades que contribuam para a Pes-
quisa, o Desenvolvimento e o Estímulo do 
Conhecimento Científico e Tecnológico da 
Contabilidade no Brasil

Avenir Régis Nunes de Souza
Comissão para revisar o Manual de Con-
tabilidade do Sistema CFC/CRCs

Cláudio Morais Machado
Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE)

Darllan da Luz Teixeira
Comissão Estratégica de TI para acompa-
nhamento do desenvolvimento e implan-
tação dos novos sistemas informatizados 
para os Conselhos Federal e Regionais de 
Contabilidade
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Enory Luiz Spinelli
Comissão para capacitação e acompanha-
mento dos procedimentos a serem observa-
dos pelos profissionais e organizações con-
tábeis, para cumprimento das obrigações 
previstas na Resolução CFC n.º 1445/13
Comissão para revisão da Resolução CFC n.º 
560-1983 que dispõe sobre as prerrogativas 
profissionais de que trata o artigo 25 do De-
creto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946

Ernani Ott
Comitê Científico do 20º Congresso Brasi-
leiro de Contabilidade
Integrante do Conselho Editorial da Revis-
ta Brasileira Contabilidade (RBC)

Felipe Severo Bittencourt
Grupo Assessor das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

Grace Scherer Gehling
Comissão para tratar do Cadastro Nacional 
de Peritos Contábeis do Sistema CFC/CRCs

José Alexandre Magrini Pigatto
Grupo Técnico de Padronização de Rela-
tórios (GTREL) da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN)

Lúcia Regina Faleiro Carvalho (RS): 
Grupo de Estudo para analisar as normas 
contábeis sobre Terceiro Setor e demais 
entidades

Luciano de Moraes Juskoska
Comissão para revisar e propor reformu-
lação das Resoluções CFC n.º 1.280/2010 
e n.º 1.368/2011 e do Manual de Cobrança, 
que dispõem, respectivamente, sobre os 
procedimentos de cobrança no âmbito 
dos Conselhos Regionais de Contabilidade

Luiz Mateus Grimm
Comitê Financeiro do 20º Congresso Bra-
sileiro de Contabilidade
Comissão para apresentar proposta de 
atualização e modernização do SICAP – 
Sistema de Cadastro de Prestação de Contas
Comissão para revisar e propor reformu-
lação das Resoluções CFC n.º 1.480/15 e 
1.481/15 que dispõem, respectivamente, 
sobre as eleições diretas para os Conse-
lhos Regionais de Contabilidade e fixa o 
valor da multa por ausência não justifica-
da à eleição

Magda Regina Wormann
Comissão de Educação Profissional Continuada 
- CEPC- CFC como disposto na NBC PG 12 (R1)

Mônica Foerster
Grupo de Estudo para tratar de aspectos 
relacionados com a aplicação das IFRS 
pelas Pequenas e Médias Empresas
Representante do Conselho Federal de 
Contabilidade na IFAC – Federação Inter-
nacional de Contadores

Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Comissão Administradora do Exame de 
Qualificação Técnica (CAE)
Representante do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) no Projeto do Siste-
ma Público de Escrituração Digital (SPED)

Paulo Roberto da Silva
Representantes do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) no Projeto do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) e na 
Comissão Coordenadora dos Fóruns do Sis-
tema Público de Escrituração Digital (SPED)

Paulo Walter Schnorr
Grupo de Estudo para tratar de aspectos 
relacionados com a aplicação das IFRS 
pelas Pequenas e Médias Empresas
Comissão para revisão do Código de Ética 
Profissional

Pedro Gabril Kenne da Silva
Comissão Gestora Nacional do Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC)

Rogério Costa Rokembach
Comissão para validação das rotinas de 
desenvolvimento do sistema do Comitê 
Administrador do Programa de Revisão 
Externa de Qualidade (CRE)
Comitê de Divulgação e Recepção do 20º 
Congresso Brasileiro de Contabilidade
Grupo de Assessoria Especial da Vice-pre-
sidência Técnica
Comitê Administrador do Programa de 
Revisão Externa de Qualidade (CRE)
Grupo de Estudo sobre a ITG 2003 – Enti-
dade Desportiva Profissional

Ronei Xavier Janovik
Comissão de Educação Profissional Con-
tinuada – CEPC- CFC como disposto na 
NBC PG 12 (R1)

Rubens Savaris Leal
Comissão de Representantes Regionais 
das Jovens Lideranças Contábeis do Sis-
tema CFC/CRCs

Selia Gräbner
Comissão para analisar os processos de Au-
torização, Reconhecimento de Autorização, 
Reconhecimento e Renovação de Reconhe-
cimento de Cursos na Área de Contabilidade

Sidnei Dieckow Lima
Comissão de Representantes Regionais 
das Jovens Lideranças Contábeis do Sis-
tema CFC/CRCs

Sílvia Grewe
Comissão de Representantes Regionais 
do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC)

Silvia Regina Lucas de Lima
Comissão de Representantes Estaduais de 
Aprimoramento Técnico-cultural da Mu-
lher Contabilista

Tanha Maria Lauermann Schneider
Comissão de Educação Profissional Con-
tinuada – CEPC- CFC como disposto na 
NBC PG 12 (R1).

Tania Moura da Silva
Comissão para analisar os processos de Au-
torização, Reconhecimento de Autorização, 
Reconhecimento e Renovação de Reconhe-
cimento de Cursos na Área de Contabilidade
Integrante do Conselho Editorial da Revis-
ta Brasileira Contabilidade (RBC)

Zulmir Ivânio Breda
Comissão para estudo e acompanhamento 
da aprovação do Novo Código Comercial 
Brasileiro
Comitê Gestor da Convergência no Brasil, 
criado pela Resolução CFC nº 1.103/07 c/c 
1.105/07
Grupo de Trabalho que tratará da elabo-
ração da Agenda Legislativa do Sistema 
Contábil brasileiro
Representante do Conselho Federal de 
Contabilidade no Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC)
Grupo Assessor das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Pú-
blico Comissão para estabelecer as regras 
para adoção do Noclar
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CONSELHO DIRETOR

Presidente: Contador Antônio Carlos de Castro Palácios
Vice-Presidente de Gestão: Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues
Vice-Presidente de Fiscalização: Contador Mário Antonio Karczeski
Vice-Presidente de Registro: Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff
Vice-Presidente de Controle Interno: Contador Paulo Gilberto Comazzetto
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional: Contadora Magda Regina Wormann
Vice-Presidente de Relações com os Profissionais: Contador Celso Luft
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Contador Pedro Gabril Kenne da Silva
Vice-Presidente Técnico: Contador Márcio Schuch Silveira

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

Conselheiros(as) Titulares
Contadores: Antônio Carlos de Castro Palácios, Adauto Miguel Fröhlich, Adriel Mota Ziesemer, 
Ana Tércia Lopes Rodrigues, Ane Elisa Moller Dapper, Belonice Fátima Sotoriva, Celso Luft, Enise 
Massing, Flávio Flach, Laurise Martha Pugues, Luís Augusto Maciel Fernandes, Magda Regina 
Wormann, Marcelo Paveck Ayub, Márcio Schuch Silveira, Mário Antônio Karczeski, Mário Kist, Nádia 
Emer Grasselli, Paulo Gilberto Comazzetto, Paulo Ricardo Pinto Alaniz, Pedro Gabril Kenne da Silva, 
Rodrigo Kich.

Técnicos em Contabilidade: Carlos Eli Debom Rocha, João Roberto Hoerbe, Marice Fronchetti, 
Cristiani Fonseca de Souza, Marta da Silva Canani, Ricardo Kerkhoff.

Conselheiros(as) Suplentes
Contadores: Alberto Amando Dietrich, Anabeli Galvan Perera, Andreia Altenhofen, Artur Roberto 
de Oliveira Gibbon, David Antonio dos Santos, Eduardo Hipolito Dias Sinigaglia, Evanir Aguiar dos 
Santos, Gerson Luís dos Santos, Grace Scherer Gehling, Guilherme Pressi, João Carlos Mattiello, 
João Luis Lucas Maracci, José Máximo Daronco, Marcos Volnei dos Santos, Martin Lavies Spellmeier, 
Mônica Foerster, Osmar Antônio Bonzanini, Roberta Salvini, Saulo Armos, Simone Loureiro Brum 
Imperatore, Susana Fagundes Garcia. 
Técnicos em Contabilidade: Cassiana Tonini Carbone, Magali do Nascimento Santini, Moises 
Luiz Togni.

Plenário do  
CRCRS – 2016/2017
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