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Palavra da Presidente

Contadora, 
Ana Tércia L. Rodrigues

Presidente do CRCRS

Sobre este Informe
O CRCRS possui entre suas principais atribuições, 

efetuar o registro, fiscalizar o exercício da profissão 
contábil e prover a educação continuada como 
forma de qualificação e valorização profissional. 
No exercício dessas atividades, objetivamos 
abranger a sociedade como um todo, atuando 
em conformidade com as melhores práticas 
da transparência, cidadania corporativa e 
responsabilidade social.

Este relatório busca traduzir em termos 
quantitativos as ações praticadas pelo CRCRS 
e pretende ser um instrumento adicional de 
informação sobre nossas atividades institucionais.

Esperamos que apreciem e se orgulhem da 
nossa entidade tanto quanto nos orgulhamos de 
trabalhar em prol da nossa profissão.

O ano de 2020 ficará marcado para toda uma geração de pessoas e empresas 
como o mais desafiador das nossas vidas. Dito isso, apresentamos nosso  
Informe Quantitativo cientes de que, seguimos em uma crise pandêmica 
que impacta nos números de todas  as empresas de todos os segmentos 
de negócios. 
Para 2021, seguiremos firme no propósito de defesa da classe contábil, 
buscando desenvolver projetos inovadores que possam agregar 
conhecimento aos profissionais e auxiliá-los no desenvolvimento de suas 
atividades.
Será um ano de muitos desafios diante das incertezas 
originadas pela pandemia, mas nossos esforços 
estarão voltados a mitigar os efeitos da crise 
e auxiliar a sociedade gaúcha na retomada 
do seu desenvolvimento.
O Relatório apresenta as principais 
atividades executadas com o intuito 
de prestar contas do trabalho 
realizado em prol da classe contábil.

Uma boa leitura!

#JUNTOSFAZENDOMAIS
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O registro no CRCRS é condição essencial para que os profissionais da contabilidade exerçam a atividade. Abaixo apresentamos a quantidade de registros 
profissionais concedidos, bem como a quantidade de registros ativos.

Registros 
profissionais JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Novos 36 32 98 104 78 64 412

Total de Registros Ativos 
junho de 2021 sociedades/empresários

4.791
profissionais
37.684

REGISTRO
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Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Autos de infração lavrados 0 0 9 50 14 25 98

Notificações efetuadas 94 47 56 33 93 47 370

Agendamentos 98 74 44 102 111 103 532

Totais 192 121 109 185 218 175 1.000

OBSERVAÇÃO

Por conta dos efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus e atendendo às determinações das autoridades, o CFC suspendeu as atividades de 
Fiscalização dos Regionais, desta forma, não foram lavrados autos de infração e efetuadas notificações em janeiro e fevereiro. Neste período, a Fiscalização 
executou, em home-office ou presencialmente, a conferência de documentos e notificações recebidas na modalidade de fiscalização eletrônica, além da 
realização de treinamentos e capacitações . 

Por outro lado as Sessões Plenárias continuaram ocorrendo com julgamentos de processos de natureza fiscalizatória, no entanto, o seu andamento administrativo 
esteve suspenso em relação à cientificação das decisões aos interessados, bem como, pedidos de recursos ou retificações ligados aos processos.   

A fiscalização busca desenvolver suas ações tanto junto ao profissional que executa as atividades contábeis como em empresas, mediante o esclarecimento e a 
vigilância sobre os padrões legais e técnicos que regem o exercício profissional. Na tabela abaixo, estão informados os quantitativos de algumas das atividades 
desenvolvidas até junho de 2021.

FISCALIZAÇÃO
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Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Total processos com pena aplicada 2 5 7 11 5 5 35

Arquivados 8 12 11 9 15 10 65

Totais 10 17 18 20 20 15 100

Processos Julgados

Penalidades Aplicadas

O Plenário do CRCRS apreciou e julgou, de janeiro a junho de 2021, 100 processos de fiscalização. Destes, 65 foram arquivados (65%). Com relação aos demais 
(35%), foram aplicadas as penalidades previstas na legislação vigente, de acordo com a infração cometida, como: advertência reservada, censura reservada, 
censura pública, suspensão do exercício profissional e multa.

Os processos de fiscalização podem contemplar uma ou mais infrações, podendo, assim, ser aplicada mais de uma penalidade em um único processo. Por esse 
motivo, a quantidade de penalidades aplicadas é maior que a de processos julgados.

Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Advertência 2 2 2 4 2 3 15

Censura Reservada 0 1 2 0 1 0 4

Censura Pública 0 2 0 2 0 0 4

Multa 2 2 5 9 5 5 28

Suspensão 0 2 0 2 0 0 4

Cassação 0 2 0 0 0 0 2

Totais 4 11 9 17 8 8 57

Informe Quantitativo | jun/2021 05



Eventos com transmissão on-line
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Eventos 8 13 18 16 16 19 90

Participantes 40 9.160 25.695 13.617 13.381 11.513 73.406

Média de participações 5 705 1428 851 836 606 816

Até o mês de junho, foram realizados 90 eventos com transmissão 
ao vivo que contaram com 73.406 participantes, profissionais e 

estudantes da contabilidade de todas as partes do estado do Rio 
Grande do Sul.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

PARTICIPANTES

73.406
EVENTOS

90

Em função da pandemia do Covid-19 todos os eventos 
presenciais programados para ocorrerem foram cancelados, 
seguindo as determinações das autoridades. Entretanto, 
entendendo a importância da educação continuada no 
desenvolvimento dos profissionais, priorizamos a realização 
de eventos com transmissão on-line, garantindo assim a 
constante atualização profissional.  

Para suprir a demanda de capacitações e treinamentos, 
está sendo ampliada a divulgação dos cursos e palestras à 
disposição no canal TV CRCRS no Youtube.

Confira na tabela abaixo o número de eventos realizados 
e de participantes, tanto em eventos com transmissão on-
line como presenciais.
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Comissões de Estudos Nº de Integrantes
Nº de Reuniões 

Realizadas

Reunião dos Coordenadores(as) - semestral - -

Acompanhamento da Área do Ensino Superior 10 5

Auditoria Independente 8 4

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9 3

Contabilidade do Setor do Agronegócio 8 5

Contabilidade do Setor Cooperativo 8 4

Controladoria 11 6

Governança e Compliance 7 4

CRCRS Jovem 12 4

CRCRS Mulher 12 6

Organizações Contábeis 12 4

Perícia Contábil 9 6

Plural e Inclusivo 6 5

Voluntariado 11 4

Tecnologia da Informação 11 2

Terceiro Setor 12 5

Total de integrantes e reuniões 146 67

As Comissões de Estudos desempenham um 
importante papel de suporte às ações do CRCRS, 
seja estudando matérias pertinentes a sua área de 
atuação profissional, propondo a estruturação de 
cursos, palestras, seminários, analisando e emitindo 
opinião sobre as normas editadas pelo CFC ou, ainda, 
sugerindo o conteúdo de impressos e publicações de 
grande interesse para a classe contábil.

Neste ano foram constituídas 15 Comissões de 
Estudos. Na tabela, estão demonstradas as reuniões 
realizadas até junho de 2021 e número de integrantes:

COMISSÕES DE ESTUDO
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Tipo de processo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado

Prestação de contas/
Balancete mensal/
Proposta orçamentária

1 2 1 1 1 1 7

Acordos Operacionais 19 9 8 0 0 0 36

Processos de licitação/Contratos 22 5 0 5 4 8 44

Abertura de crédito adicional especial/suplementar 0 0 0 1 0 0 1

Totais 42 16 9 7 5 9 88

CONTROLE INTERNO
Compete à Câmara de Controle Interno a análise da Prestação de Contas, dos balancetes mensais, dos balanços do exercício, dos pedidos de abertura de 
crédito, da proposta orçamentária e das inversões patrimoniais em geral, entre outras atribuições. Após a análise dos documentos, são submetidos para 
apreciação do Plenário do CRCRS. 
De janeiro a junho, foram submetidos para apreciação do Plenário 88 processos, distribuídos conforme a tabela a seguir:
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Em reconhecimento à caminhada acadêmica dos formandos em Ciências Contábeis de todo o Estado, o 
CRCRS prestigia as solenidades de colação de grau com a presença de seus representantes e a entrega de 
Diploma de Mérito de Aluno-Destaque aos acadêmicos que alcançaram as maiores médias no decorrer de 
seus cursos. Até junho de 2021, foram 08 formaturas que contaram com a presença de representantes do 
Conselho. 

REPRESENTAÇÕES EM FORMATURAS

FORMATURAS
08

DATA INSTITUIÇÃO CIDADE REPRESENTANTE FORMAN-
DOS ALUNO-DESTAQUE

03/02/2021 UCS - Farroupilha Farroupilha Delegada, Beatriz Caregnato 8 Lucas Paulino Leal Bacelar
06/02/2021 UCS - Caxias do Sul Caxias do Sul Delegada, Beatriz Caregnato 33 Júlia Chiesa Rech
11/02/2021 Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG
Rio Grande Conselheiro, Marco Aurélio Gomes Barbosa 24 Greicy Ellin Silva de Freitas Paz Silveira

05/03/2021 Fadergs Porto Alegre Vice-Presidente, Celso Luft 30 Josiane Santana de Castro

12/03/2021 Universidade Federal de Santa Maria - 
UFSM

Santa Maria Vice-Presidente, Paulo Comazzetto 31 Rafaelly Moraes dos Santos

18/03/2021 URCAMP Bagé Conselheira, Rose Mary de Mello P Dias 6 Ana Paula Oliveira Machado

19/03/2021 Faculdade CNEC Santo Ângelo Delegado, Márcio Atz 13 Nadine Possebom
12/04/2021 URCAMP Alegrete Conselheiro, Carlos Bilheri 10 Dirce Fabiana Nunes Flach
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SITE CRCRS
A demanda por informações on-line é cada vez mais necessária, e o CRCRS disponibiliza uma série de 
serviços na página do CRCRS que, em junho, teve 43.929 acessos e 89.527 pageviews (visualizações de 
páginas). Acumulando no período, de janeiro a junho, 240.027 acessos e 561.164 visualizações.
 
Destacamos abaixo, em ordem de acessos, os serviços mais consultados no mês: 
• Ofertas de emprego (vagas aos profissionais)
• Exame de Suficiência
• Anuidade 2021
• Serviços
• Registro
• Informações de registro PF
• Decore
• Eventos do CRCRS
• Empregos & Oportunidades
• Central de Notícias

Visando agilizar o compartilhamento das informações e promover maior interação entre o Conselho, 
a classe contábil e a sociedade, em 2016, o CRCRS ingressou nas redes sociais com as contas no 
Facebook e Twitter. Em seguimento ao processo de inserção da marca nas mídias sociais, em 2018, 
lançou a conta no Instagram e o canal, TV CRCRS, no YouTube. Em 2020, o Conselho se faz presente 
também no Linkedin. Abaixo quantificamos, de forma acumulada, nossa presença nas redes.

240.027
ACESSOS

561.164
VISUALIZAÇÕES

RECURSOS MULTIMÍDIA

12.005
SEGUIDORES

crcrsoficial

15.674
SEGUIDORES

crcrsoficial

1.686
SEGUIDORES

CRCRS

454
SEGUIDORES

CRCRS_Oficial

377.369 
VISUALIZAÇÕES

9.481
INSCRITOS

TV CRCRS

EMPREGOS & OPORTUNIDADES

O CRCRS disponibiliza, em seu site, o espaço 
“Empregos & Oportunidades” com vagas de 
empregos aos profissionais e estudantes da 
contabilidade; vagas em concursos publicos; e 
para os profissionais divulgarem seus currículos ou 
buscar/ofertar oportunidades de negócios. Abaixo, 
os dados divulgados até junho de 2021.

CONCUR-
SOS

27
NEGÓCIOS

103
VAGAS
439

CURRÍCU-
LOS

20

REDES SOCIAIS
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Parceria entre CRCRS e ABRACICON, o projeto teve inicio em setembro de 2020 e segue sendo 
exibido em 2021. Consiste em entrevistas conduzidas pelas presidentes das duas entidades 
com grandes líderes da classe contábil, abordando a trajetória pessoal e profissional destes 
que, com sua determinação e visão de futuro, protagonizaram momentos importantes da 
história da Contabilidade gaúcha e brasileira. 

Em 2020, foram realizadas três edições com os lendários: João Verner Juenemann, José 
Martonio Alves Coelho e Maria Constança Carneiro Galvão.

PROJETOS
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Lendas da Contabilidade

ASSISTENTES

4.234
EDIÇÕES

06

TOTAL ACUMULADO DO PROJETO

Em 2021, até junho, foram realizadas três edições que atingiu um público de 2.308 assistentes.



Além de promover campanhas específicas como a “Contabilidade Solídária” que visa à 
arrecadação de alimentos, uma parceria entre CRCRS, Sescon-RS e Rede Banco de Alimentos 
do RS, que também conta uma ação simultânea de arrecadação de agasalhos, em todo o 
Estado, no dia 09 de julho, o CRCRS também realiza arrecadação de alimentos não perecíveis, 
higiêne e brinquedos nos eventos presenciais. Os ítens arrecadados são destinados a entidades 
e organizações assistenciais da nossa comunidade. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Informe Quantitativo | jun/2021 12

Live de lançamento da Campanha 
Contabilidade Solidária

Em junho, os presidentes do CRCRS, 
Sescon-RS e Banco de Alimentos lançam a 

campanha pela TV CRCRS no YouTube. 

O CRCRS também apoia e se engaja em 
campanhas sociais, como a Valores que 
Ficam da Assembleia Legislativa do RS, 
fazendo uma importante campanha de 
concientização entre os profissionais da 

contabilidade e organizaçõs contábeis para 
que os recursos oriundos do Imposto de 

Renda sejam aplicados em projetos sociais 
no nosso Estado.

Em 2021, o Rio Grande do Sul teve 
arrecadação recorde de destinação ao 

Funcriança e ao Fundo da pessoa Idosa. A 
partir da destinação do Imposto de Renda, 
foram destinados mais de R$ 21 milhões a 

projetos sociais do Estado, o que representa 
40% a mais em relação ao arrecadado no 

ano passado.



PARTICIPE!

cic-ccrs.com


