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Introdução

Com o objetivo de dar transparência às ações desenvolvidas pela 

administração do CRCRJ nestes primeiros 100 dias de gestão, bem 

como apresentar as expectativas, objetivos e planos dos próximos 

passos nesses dois anos, apresentamos este relatório.

Sob a presidência do Contador Samir Nehme, o CRCRJ vem 

desenvolvendo projetos que contribuem para o efetivo apri-

moramento da Classe Contábil e qualificação dos Profissio-

nais da Contabilidade, com ações realizadas pelas áreas de 

DesenvolvimentoProfissional, Registro e Fiscalização e apoio 

das demais Vice-Presidências.

Nos primeiros dois meses de gestão, foram feitas diversas 

reuniões do Conselho Diretor, a alta cúpula administrativa do 

Conselho, para traçar o planejamento do biênio. Este docu-

mento, portanto, relata as principais ações, projetos e os pri-

meiros resultados do CRCRJ entre 2 de janeiro e 11 de abril 

de 2020.

| Voltar ao topo



Apresentação da 
Presidência

Nossa gestão será participativa e todos estão 

convidados para somar forças em nossas realizações. Ao 

longo dos próximos dois anos, vamos intensificar de 

maneira expressiva a fiscalização, de modo que todos 

que exercem a profissão contábil estejam regulares no 

CRCRJ, conforme dita a legislação. 

Investiremos em tecnologia, desenvolvendo sistemas e 

proporcionando mais comodidade e acessibilidade aos 

nossos Profissionais.

Ampliaremos a realização de cursos e eventos, com foco, 

inclusive, no Ensino a Distância, por reconhecermos a 

importância de valorizar a capacitação técnica.

Continuaremos,  junto aos Poderes Legislativo e 

Executivo e seus respectivos órgãos, lutando por 

prerrogativas profissionais, para melhorar cada vez mais 

o nosso trabalho, tão relevante para o desenvolvimento 

socioeconômico do Rio de Janeiro e do Brasil.

Temos como compromisso as boas práticas de 

governança para atingimento de nossas metas 

institucionais, perante a sociedade e a classe contábil 

fluminense.

Espero, ao fim desses dois anos, superar expectativas e 

ter a certeza de que teremos construído muitos 

benefícios para a profissão contábil, da qual tanto me 

orgulho de pertencer.

Um grande abraço,

Prezados Profissionais da Contabilidade,

Este documento é um livro aberto de nossas ações até o 

momento ou realizações até o momento.  Ele representa, 

principalmente, um compromisso assumido com cada um 

de vocês, compartilhando metas e objetivos.

Iniciei, em 02 de janeiro de 2020, o maior desafio de 

minha vida profissional: a presidência do Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. E, desta 

forma, a representatividade de mais de 53 mil 

Profissionais da Contabilidade. Apesar da clareza sobre 

a empreitada que enfrentaria, não poderia prever que 

seríamos acometidos, logo no terceiro mês do ano, com 

a pandemia causada pela COVID-19. Além de um 

impacto real em nosso planejamento de ações, 

envolvendo, principalmente, as atividades-fim do 

Conselho - Registro, Fiscalização e Desenvolvimento 

Profissional -, tivemos que repensar nosso planejamento 

contábil e financeiro, estimando perdas com o 

pagamento da anuidade além de reduções e devoluções 

de andares alugados em nossa sede.

Precisamos nos reinventar e acreditar em nosso propósito, 

buscando ações positivas e maneiras de valorizar a atuação 

do Conselho, agregando ainda mais benefícios reais aos 

Profissionais da Contabilidade fluminenses, neste 

momento, que, ao que parece, precede uma das maiores 

crises financeiras de nossa história.

Felizmente, toda essa responsabilidade é compartilhada 

com muitas pessoas que possuem o mesmo objetivo: 

trabalhar para uma classe mais reconhecida e valorizada 

pela sociedade e por um CRCRJ mais forte.

* Samir Nehme é Contador, Advogado e Administrador de Empresas. Empresário Contábil, Vogal representante do CRCRJ na 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e Presidente do Conselho Fiscal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (Sebrae-RJ). Foi consultor parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 

Vice-Presidente Operacional do CRCRJ (2015/2017) e Vice-Presidente (2018/2019), antes de chegar ao cargo de Presidente da 

entidade (2020/2021).
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Apresentação do CRCRJ

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), Autarquia Especial, foi criado pelo Decreto-lei 9.295/46. 

Subordinado ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), compõe o sistema CFC/CRCs, ao lado dos outros Conselhos 

Regionais. Sua jurisdição abrange todo o Estado do Rio de Janeiro e sua atuação se baseia em três pilares: a Fiscalização do 

exercício da profissão contábil; o Registro de Profissionais da Contabilidade e escritórios contábeis; e o Desenvolvimento 

Profissional da categoria. 

A Classe Contábil fluminense é composta por cerca de 53 mil Profissionais da Contabilidade, Contadores e Técnicos em 

Contabilidade.

A estrutura interna do CRCRJ é organizada da seguinte forma:

* O CRCRJ possui 87 funcionários.

1 Órgãos de Deliberação Coletiva:

> Conselho Diretor: Composto pelo Presidente, 

oito Vice-Presidentes e dois membros convidados 

pelo Presidente. É no Conselho Diretor que são 

tomadas as decisões administrativas que, 

posteriormente, são levadas ao Plenário, como, por 

exemplo, questões ligadas à organização do CRCRJ, 

assuntos administrativos e financeiros, estudo e 

planejamento das gestões orçamentárias, 

administrativas e financeiras, deliberações sobre 

quadro de pessoal e programas de trabalho do 

orçamento anual.

> Plenário: Compõe-se de todos os Conselheiros 

Efetivos ou Suplentes na condição de substitutos. 

Determina critérios e procedimentos de Fiscalização, 

Registro e Educação Continuada. Aprecia e delibera 

sobre diversas questões, como orçamento anual, 

demonstrações contábeis, balanços do exercício e 

prestação de contas.

3 Órgãos Auxiliares:

> Delegacias: representações regionais do CRCRJ 

em 21 municípios. Os Delegados são nomeados 

pelo Presidente e auxiliam o CRCRJ no 

desenvolvimento dos serviços de Fiscalização do 

exercício profissional, de Registro de profissional e 

na realização de cursos e palestras para o 

aprimoramento dos profissionais das jurisdições, 

além de estreitar relações com órgãos e entidades 

municipais, autoridades civis e políticas.

4 Organograma:

> Comissões e Grupos de Trabalho: definidos pelo 

Presidente, coordenados por Conselheiros e com 

elaboração de ata a cada reunião, esses grupos são 

criados para a realização de projetos específicos.

DINST - Diretoria de Relações Institucionais

DIREX - Diretoria Executiva

DEPCI - Departamento de Controle Interno

GABIN - Chefia de Gabinete

DEPLAN - Departamento de Planejamento e Gestão

DEPJUR - Departamento Jurídico

DEPADM - Departamento Administrativo

DEPREGIS - Departamento de Registro

DEDEPRO - Departamento de Desenvolvimento Profissional

DEPFIN - Departamento Financeiro e Contábil

DEPTI - Departamento de Tecnologia da Informação

DEPFISCA - Departamento de Fiscalização

ASIMP - Assessoria de Imprensa

ASPRE - Assessoria da Presidência

GERCOM - Gerência de Comunicação

GERPRED - Gerência Predial

GERHUM - Gerência de Recursos Humanos

GERCOMP - Gerência de Compras e Licitações 

GERAUX - Gerência de Serviços Auxiliares

GERTES - Gerência de Tesouraria

GERCOB - Gerência de Cobrança

GERCONT - Gerência de Contabilidade

GERFISCA - Gerência de Fiscalização

SETCI - Setor de Controle Interno

SEPRES - Secretaria da Presidência

SETPAV - Setor de Produção Audiovisual

SETEV - Setor de Eventos

SETREP - Setor de Representação Regional

SETCUR - Setor de Cursos

SETEPC - Setor de Educação Profissional Continuada

SETEST - Setor de Estudos Técnicos

SETOUV - Setor de Ouvidoria

2 Órgãos Singulares:

> Presidência

> Vice-Presidências

> Câmaras: responsáveis pelas decisões de ordem 

coletiva referentes às suas respectivas áreas: 

Desenvolvimento Profissional, Pesquisa e Estudos 

Técnicos, Fiscalização, Registro, Ética e Disciplina, 

Controle Interno e Operacional.

Clique e conheça a composição
das Câmaras do CRCRJ

PLENÁRIO

CONSELHO DIRETOR

PRESIDÊNCIA

VICE-PRESIDÊNCIAS

GERFISCAGERCONTGERCOBGERTESGERAUXGERCOMPGERHUM

SETESTSETEPCSETCUR

GERPREDGERCOMASPREASIMP

DEPFISCADEPTIDEPFINDEDEPRODEPREGISDEPADM

DIREXDINST

SETOUV

DEPJURDEPLANGABINDEPCI

SETPAV SETREPSETEVSEPRESSETCI
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Expectativas                
2020 e 2021

1 Valorização e reconhecimento ao Profissional da Contabilidade por parte da sociedade

É meta prioritária do CRCRJ, a valorização do 

profissional da contabilidade por parte da 

sociedade, através da demonstração do poder de 

entrega e da importância estratégica da categoria 

nas mais diversas áreas: setor público, privado, 

escritórios contábeis, organizações do Terceiro 

Setor, Perícia, Auditoria, Ensino e Pesquisa. Por 

meio de ações e campanhas institucionais, ao longo 

dos próximos dois anos, colocaremos mais tijolos 

nesta grande construção coletiva, que é a 

valorização profissional da classe contábil.

4

3

2

Transparência

Com a grande responsabilidade de representar os 53 

mil Profissionais da Contabilidade e administrar o 

valor de suas anuidades, o CRCRJ permanecerá 

disponibilizando todas as informações relevantes por 

meio do Portal da Transparência, que contém os 

seguintes tópicos: Estrutura Organizacional; Atos 

Normativos; Calendário de Reuniões

Programas e Projetos; Execução Orçamentária; 

Licitações; Contratos, Convênios e Atas de Registro 

de Preços; Diárias e Passagens; Concursos Públicos; 

Quadro de Pessoal; Demonstrações Contábeis e 

Prestações de Contas; Balanço Socioambiental; 

Dados Estatísticos; Perguntas e Respostas; 

Documentos - Lei n.º 12.527/2011; Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC).

Além disso, a atual administração estabeleceu a 

Comissão Permanente de Transparência, com os 

objetivos de aplicar a Lei de Transparência e Acesso 

à Informação no CRCRJ, promover a divulgação no 

Portal da Transparência das informações geradas ou 

produzidas pelo CRCRJ e cumprir as competências 

expressas no artigo 2º do Regimento Interno da 

Comissão Permanente de Transparência.

Gestão participativa

Aproximar o profissional da contabilidade de sua 

casa. Este é um dos principais objetivos da Gestão do 

CRCRJ. Seja por meio de eventos, cursos, reuniões 

plenárias ou integrando Grupos de Trabalho. A 

administração quer ouvir as reais demandas do 

Profissional da Contabilidade. Como espaços dessa 

gestão participativa, destacamos três: a Ouvidoria do 

CRCRJ, espaço aberto para críticas, elogios e 

sugestões, disponível no portal (acesse aqui); nossas 

redes sociais, com total interação entre a entidade e 

os profissionais; e as reuniões plenárias, abertas à 

participação do público.

Destacamos que estava agendada para o dia 16 de 

março a Solenidade de Posse do CRCRJ no Theatro 

Municipal, com previsão de participação de 2 mil 

pessoas, pela primeira vez aberta a todos os 

profissionais da contabilidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Em decorrência da COVID-19, ela precisou 

ser adiada. Mas é compromisso da gestão que a 

solenidade acontecerá e queremos que seja ainda 

mais bonita!

6 Fazer diferente

Já diz o lema da gestão 2020/2021: CRCRJ - 

Coragem para Inovar! Nossa gestão é integrada 

por Conselheiros que são profissionais 

extremamente atuantes, porém, novos no Sistema 

Contábil Brasileiro. Assim, com uma grande 

renovação no Plenário, esperamos contar também 

com ideias frescas e iniciativas inovadoras.
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Acesse aqui o
Portal da Transparência

Aumento percepção de valor do CRCRJ perante o profissional da contabilidade

A atual administração entende que é fundamental 

que o profissional da contabilidade entenda a 

importância do CRCRJ, que é seu Conselho de 

Classe. Por isso, vem buscando pautas positivas e 

importantes parcerias para otimizar ações de 

registro, fiscalização e desenvolvimento 

profissional.

As ações de educação continuada do CRCRJ são 

parte dos retornos oferecidos aos Profissionais da 

Contabilidade que financiam o Conselho através do 

pagamento da anuidade. Regularmente registrados, 

estes promovem o exercício legal da profissão. É 

importante ressaltar que diversos conselhos 

profissionais cobram por cursos e palestras, mesmo 

em dia com a sua anuidade, enquanto a oferta do 

CRCRJ é totalmente gratuita, exceto para grandes 

eventos, como Convenções. 

Além disso, apesar de não ser prerrogativa legal do 

CRCRJ, atuamos intensamente na defesa dos 

interesses da categoria durante este período de 

Pandemia da COVID-19, através de articulações 

para prorrogações de prazos, inclusive da 

Declaração do Imposto de Renda.

Ainda neste sentido, outra expectativa da gestão é 

consolidar o Conselho como fonte para a imprensa 

sobre temas relacionados à Contabilidade e afins. 

Por isso, vem investindo em um trabalho constante 

de assessoria e relacionamento com a imprensa, 

obtendo, até o momento, excelentes resultados 

(veja abaixo, na sessão realizações).

5 Ampliação de vitórias e novas conquistas

Consciente do grande poder de realização das 

gestões anteriores, o objetivo da atual 

administração é ampliar as vitórias, como parcerias 

com entidades para realização de eventos, e novas 

conquistas, especialmente em termos devalorização 

profissional e de alterações legislativas que 

objetivem melhorias no trabalho Contábil.

Nesse sentido, destacamos duas grandes 

empreitadas: a articulação política para aprovação 

do Projeto de Lei que anistia as Multas da GFIP; e a 

criação de um Projeto de Lei que conceda 

atendimento preferencial ao profissional da 

contabilidade em órgãos e repartições públicas.

http://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx?CS=DjX3S2sM4Mk=
http://www.crc.org.br/_ouvidoria/index01.asp


Objetivos e Metas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ao longo de janeiro e fevereiro, foram feitas diversas reuniões do Conselho Diretor para o planejamento da 

gestão. Compartilhamos, a seguir, as metas estabelecidas:

Comunicação e Eventos

> Realização da Solenidade de Posse aberta à participação de todos os profissionais da contabilidade do 

Estado do Rio de Janeiro;

> Retomada do Fórum Itinerante de Fiscalização, com palestras sobre a fiscalização do CRCRJ, 

Responsabilidade Civil, Lei Geral de Proteção de Dados e Precificação de Serviços, por exemplo;

> Continuidade do Seminário Itinerante da Área Pública, abrangendo os 29 municípios do Estado que ainda 

não o receberam;

> Realização do projeto CRCRJ em Ação, com prestação de serviços à sociedade, com orientações sobre temas 

como IRPF, Aposentadoria, Planejamento Financeiro, entre outros;

> Realização, em parceria com o SESC, da segunda edição da Corrida e Caminhada da Contabilidade;

> Criação do Fórum de Tecnologia e Inovação da Contabilidade;

> Realização da terceira edição da Convenção de Contabilidade Itinerante (CONCIT);

> Realização do segundo Encontro de Jovens Lideranças Contábeis;

> Realização, em 2021, da 59a Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CONCERJ);

> Ampliação do alcance das redes sociais do CRCRJ;

> Inovar as formas e ferramentas de comunicação com a base de registrados;

> Realização de campanhas institucionais de valorização da categoria e do CRCRJ;

> Tornar a Valor Contábil - Revista do CRCRJ mais moderna e atrativa;

> Consolidação do CRCRJ enquanto fonte para a imprensa.

Registro Profissional

> Ampliação do número de registros com pautas positivas, sobre o orgulho de ser registrado e regular;

> Promoção da campanha de atualização cadastral;

> Efetivar o registro dos profissionais aprovados nas edições do Exame de Suficiência de 2011 a 2019;

> Realização de solenidades de entrega de carteiras e certificados de mérito;

> Promoção de palestras de incentivo ao Registro para alunos de Instituições de Ensino Superior;

> Criação do Projeto SEMEAR, com visitas às escolas de ensino médio para fomento ao ingresso no curso de 

Ciências Contábeis;

> Otimização das reuniões regimentais da Câmara de Registro, de forma a manter o fluxo de registros sempre  

com o menor tempo possível;

> Criação de um manual de padronização do atendimento ao profissional, na sede e nas delegacias;

> Concessão imediata do Registro de Pessoa Física.

Fiscalização, Ética e Disciplina

> Aumento no número de diligências, cumprindo a meta estabelecida pelo Conselho Federal de Contabilidade;

> Busca pela fiscalização na totalidade de Organizações Contábeis e Órgãos Públicos no Estado do Rio de Janeiro;

> Convênios com órgãos para busca de empresas e profissionais da Contabilidade não registrados;

> Divulgação do Certificado para Organizações Contábeis fiscalizadas e regulares;

> Realização de Seminários Itinerantes nas Delegacias, com a presença da Fiscalização, de representantes do 

Município e da Secretaria de Fazenda Estadual.

Desenvolvimento Profissional 

> Realização de convênios para graduação e pós-graduação com todas as Instituições de Ensino Superior do Estado;

> Manutenção dos cursos presenciais 

> Ampliação e divulgação do Webinar CRCRJ;

> Criação de projetos como "pílulas do conhecimento" (minincursos);

> Consolidação de um sólido projeto de Ensino a Distância (EAD), por possuir maior abrangência e 

possibilidade de otimização de tempo.

Pesquisa e Estudos Técnicos

> Criar a cultura de produzir livros com diferentes temáticas;

> Criação de premiação para profissionais da área pública;

> Criação de grupos temáticos de pesquisa;

> Realização de Audiências Públicas para debater normas e alterações legislativas;

> Aproximação da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro, com reedição do Livro de 

Bolso do Profissional da Contabilidade.

Interior

> Criação da Comissão de Qualificação, com o objetivo de padronizar o atendimento nas Delegacias;

> Realização de campeonatos de Futebol, Corrida e Caminhada e outros esportes no Interior, envolvendo as 

Delegacias;

> Criação de uma “caravana do interior”, com profissionais aposentados prestando trabalho voluntário;

> Sinergia com outras Câmaras, como Registro, Desenvolvimento Profissional e Fiscalização para dar mais 

capilaridade às ações propostas.

Operacional

> Fortalecimento da Informática e da Tecnologia da Informação, com o objetivo de tornar digitais todos os 

serviços prestados pelo CRCRJ;

> Melhorias e novas funcionalidades no aplicativo do CRCRJ;

> Retrofit do prédio e troca do sistema de refrigeração para melhorias na sede;

> Busca de projetos que visem à redução de custos frequentes, como água, luz e insumos;

> Incrementar política de capacitação e treinamento de funcionários para mitigar riscos;

> Implementação da política ISO.

Controle Interno

> Manutenção e aprimoramento das ações de controle interno do CRCRJ;

> Equilíbrio do orçamento.

Ouvidoria

> Criar intercâmbio da Ouvidoria com cada Vice-Presidência, para padronização de respostas;

> Centralização de manifestações na Ouvidoria, em intercâmbio com a Comunicação (comentários nas redes sociais);

> Tratamento estatístico das informações recebidas.

Representante dos Técnicos em Contabilidade

> Estudo estatístico da baixa do registro de Técnicos nos últimos cinco anos;

> Incentivo que o Técnico faça ensino superior com condições especiais, em parceria com programas das 

Instituições de Ensino Superior;

> Realização de eventos específicos para os Técnicos.
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Elencamos, a seguir, as principais realizações da gestão nestes primeiros 100 dias, incluindo uma listagem específica com o 

balanço das ações do CRCRJ diante da pandemia da COVID-19. 

Para saber mais sobre o que fazemos, acompanhe nossos site e redes sociais.

Realizações

Lançamento do Espaço do Profissional da Contabilidade

O Espaço Compartilhado do Profissional da Contabilidade foi 

inaugurado no dia 27 de janeiro. Ele é de livre utilização para 

profissionais registrados e em situação regular. O objetivo é 

proporcionar mais facilidade e conforto para a realização de 

reuniões com clientes no Centro da cidade, por exemplo, 

além de contribuir com os profissionais que estão no início de 

sua atividade profissional.

O Espaço conta com: duas salas com estação de  trabalho, 

cada uma com computador e duas cadeiras, denominadas 

“escritório”; uma sala de reunião com mesa e seis cadeiras 

(“sala de reunião”), uma mesa para uso coletivo, com quatro 

cadeiras (“coworking”) e uma bancada com dois lugares para 

uso preferencial de cadeirantes.

No mesmo local, está instalado o Centro de Memória e História 

da Contabilidade, contendo itens e informações históricas da 

profissão. Clique aqui e conheça suas regras de utilização.

Lançamento do Aplicativo CRCRJ

De modo a estar cada vez mais próximo dos profissionais da 

contabilidade, o CRCRJ lançou, em janeiro de 2020, seu 

aplicativo. Disponível para android e IOS, nele, é possível 

fazer inscrição em cursos, receber notícias relevantes 

diretamente no celular, atualizar o  cadastro e emitir boletos 

para pagamento da anuidade 2020. O aplicativo será 

constantemente aprimorado, com previsão de liberação de 

novas funcionalidades em 2020 e 2021.

Visibilidade

Como resultado de um compromisso assumido pela atual 

gestão, em torno da necessidade de inserir o CRCRJ 

enquanto fonte da imprensa, com o objetivo final de divulgar 

a relevância do trabalho do profissional da contabilidade, 

obtivemos êxito nesses primeiros 100 dias. O CRCRJ foi 

fonte para 47 matérias, número superior a toda a presença 

na mídia conquistada no ano de 2019 (30 matérias).

Deste total, foram 5 inserções em TV, 7 em rádio, 32 em 

veículos online e 3 impressos. O retorno de mídia 

espontânea, calculado considerando o valor que seria 

investido caso a mídia publicada fosse um anúncio, baseado 

nas tabelas de espaço publicitário de cada veículo, ultrapassa 

R$300 mil.

Ações relacionadas à COVID-19

CRCRJ - Combate ao Coronavírus - Resumo de ações

 

13/03 - CRCRJ e SESCON decidem adiar a Solenidade de 

Posse, aberta a todos os profissionais, em decorrência da 

pandemia do Coronavírus.

16/03 - Publicada nota defendendo suspensão do 

recolhimento de tributos e prorrogação de obrigações 

acessórias.

17/03 - Protocolados ofícios de CRCRJ, Sescon, CDL e 

Sindilojas ao Governador e ao Prefeito do Rio, solicitando 

suspensão do recolhimento do ICMS e ISS e criação de linha 

de crédito especial.

18/03 - CRCRJ oficia Superintendência da Sétima Região da 

Receita Federal pleiteando prorrogação dos prazos de 

entrega das obrigações principais e acessórias.

18/03 - CRCRJ envia ofício ao CFC pleiteando a interação 

com o Governo Federal para dilatação no prazo de entrega 

de obrigações acessórias.

18/03 - Publicadas portarias nº 124,  autorizando o trabalho na 

modalidade home office aos funcionários do CRCRJ, e Portaria 

nº 125, suspendendo, por 30 dias, fiscalizações (in loco e 

eletrônicas), bem como prorrogação dos prazos processuais.

20/03 - Suspensos atendimentos presenciais na sede do 

CRCRJ.

22/03 - CRCRJ articula com vereadores em todo Estado para 

adiamento de tributos municipais.

23/03 - CRCRJ e OAB/RJ protocolam ofício pedindo 

adiamento prazo de entrega do IRPF.

23/03 - CRCRJ, SESCON, Sindilojas, CDL, SindRio, AJORIO e 

Polo Saara pleiteiam redução nas tarifas de consumo. 

24/03 - Regional do Rio de Janeiro lança campanha em prol 

do adiamento das obrigações acessórias.

24/03 - Protocolado, na ALERJ, o PL 2137/2020, adiando 

entregas de obrigações acessórias em âmbito estadual e 

recolhimento do ICMS, a pedido do CRCRJ.

27/03 - Envio de ofício ao IBGE para adiamento de 

recolhimento de dados por parte de profissionais da 

contabilidade.

09/04 - CRCRJ oficia Vigilância Sanitária Municipal sobre 

inconsistência no sistema

Capacitação

Uma das principais frentes de atuação do CRCRJ, a capacitação oferecida a sua base de registrados, através de cursos e 

eventos, precisou passar por modificações diante da pandemia da COVID-19. Com os cancelamentos das atividades presenciais 

da segunda quinzena de março até a primeira quinzena de abril,  foi intensificada a divulgação dos cursos EAD oferecidos em 

parceria com o CRCSP, bem como a realização de edições do Webinar, somados às transmissões ao vivo nas redes sociais: 

Facebook, Instagram e Youtube.

No período, foram 9 edições do webinar e 2 lives CRCRJ. 

Com referência às atividades presenciais, foram realizados 42 cursos em janeiro e fevereiro, com  a carga horária de 498 h/aula 

e 1.616 participantes; e dois eventos presenciais, totalizando 106 participantes.

Parcerias estratégicas

Nesses primeiros 100 dias de gestão, o CRCRJ iniciou 

tratativas para parcerias estratégias, especialmente 

relacionadas a cruzamentos de dados para atuação da 

fiscalização. Entre as entidades, destacamos a Receita 

Federal do Brasil, a Junta Comercial do Rio de Janeiro e a 

Secretaria de Fazenda Estadual.

Outra parceria importante foi firmada com o Conselho 

Regional de Administração (CRA/RJ), para disponibilizar 

acesso gratuito aos profissionais da contabilidade do Rio de 

Janeiro à Universidade Corporativa do Administrador 

(UCAdm). Saiba mais aqui.

| Voltar ao topo

http://webserver.crcrj.org.br/resolucoes/arquivos/2020/RESOLU��O%20CRCRJ%20N542.pdf
http://www.crc.org.br/noticias/NoticiaIndividual/a22f58bf-c015-4a2e-81eb-e83258e98876


Considerações Finais

A Gestão CRCRJ 2020/2021, que acabou de começar, está 

comprometida com a classe contábil do Rio de Janeiro.

Por isso, convida a todos os Profissionais da Contabilidade a 

participarem e somarem para um CRCRJ cada vez melhor, 

uma profissão cada vez mais valorizada e uma Classe cada 

vez mais reconhecida.

> O Conselho oferece cursos e eventos todas as semanas. 

Basta se inscrever pelo portal.

> Você também pode atuar como voluntário, no Programa de 

Voluntariado da Classe Contábil (PVCC/RJ). Clique aqui e 

saiba como.

> As plenárias do CRCRJ acontecem quinzenalmente, às 

segundas-feiras, com início às 14h00 e são abertas ao público.

| Voltar ao topo

Acesse aqui o calendário de reuniões

Aproxime-se do CRCRJ. Venha somar conosco!
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