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Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2020. 

 

Ofício OSB-Rio n° 009/2020 

 

 

Ao Chefe do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado do Rio de Janeiro - CRCRJ 

Sr. Carlos Alexandra Correia Gonzalez 

Rua Primeiro de Março, 33 – Centro 

20.010-000 –Rio de Janeiro / RJ 

 

 

Assunto: Ref. Processo FIS n° 2020/000025 

 

Prezado Senhor, 

 

Após ciência do pronunciamento da profissional da Contabilidade, Sra. 

Arlinda Maria Rodrigues Antunes, gostaríamos inicialmente de manifestar nosso 

agradecimento pelo dedicação da profissional enquanto voluntária e membro da 

Conselho de Administração (primeira gestão) do OSB-Rio, entretanto, precisamos 

apontar alguns esclarecimentos sobre seu pronunciamento. 

 

A profissional em questão foi contatada por diversas vezes, para solicitação 

dos itens mencionados inicialmente, tais como: Documentação contábil de 2017 e 

2018; ECD e ECF de 2018; ECD e ECF de janeiro a junho de 2019; RAIS de 2018; 

SPED de 2018; DCTF Web de 2018; IRPJ de 2017 e 2018; CRP; Razão contábil de 

2019; e Outros documentos contábeis do OSB-RIO do período de 2017 à 2019, 

inclusive num momento crucial para entrega das obrigações acessórias que se 

faziam necessária de acordo com a legislação, em que o período de janeiro a junho 

de 2019, era de sua responsabilidade, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 



 

 
 

 
 

Rua Primeiro de Março, 33 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP 20.010-000 
Site: www.observatóriosocialdorio.com.br – Telefone: (21) 96464-2297 

 
 

 

DATA DA 
SOLICITAÇÃO 

ASSUNTO 
MEIO DE 

COBRANÇA 

QUEM 
EFETUOU A 
COBRANÇA 

27/02/2020 
Razões das contas referente ao período de Janeiro à Julho 
de 2019 

Email 
VP Adm. / 

Finan. 

04/03/2020 ECF referente ao exercício de 2018 
Mensagem por 
WhatsApp 

VP Adm. / 
Finan. 

06/05/2020 ECF referente ao período de Janeiro à Junho de 2019 Email 
VP Adm. / 

Finan. 

07/05/2020 ECF referente ao exercício de 2018 
Mensagem por 
WhatsApp 

VP Adm. / 
Finan. 

14/05/2020 Obrigações acessórias e legais do OSB-Rio 
Mensagem por 
WhatsApp 

VP Adm. / 
Finan. 

18/05/2020 

Solicitação de envio dos seguintes itens: 
Documentação contábil de 2017 e 2018; ECD e ECF de 
2018; ECD e ECF de janeiro a junho de 2019; RAIS de 
2018; SPED de 2018; DCTF Web de 2018; IRPJ de 2017 e 
2018; CRP; Razão contábil de 2019; e Outros documentos 
contábeis do OSB-RIO do período de 2017 à 2019. 

Carta enviada 
por email 

C.A. 
Enviado pelo 
administrativo 

19/05/2020 
Confirmação sobre o recebimento da carta enviado em 
18/05/2020. 

Contato 
telefônico 

Administrativo 

21/05/2020 
Confirmação sobre o recebimento da carta enviado em 
18/05/2020. 

Mensagem por 
WhatsApp 

Administrativo 

 

Em virtude da ausência de retorno da profissional, foi necessário que o atual 

escritório que realiza a contabilidade do OSB-Rio, refizesse todo lançamento contábil 

do Observatório, referente ao período de Janeiro à Julho de 2019, gerando assim 

novo balancete, e constatando a necessidade de refazer os cálculos de pagamento 

de GPS de uma das colaboradoras (gerando uma despesa extra ao Observatório), 

além da contratação de novo escritório de contabilidade para realização do SPED 

2018 e INSS patronal não recolhido com multas e acertos de códigos.  

 

Certos de podermos contar com vossa compreensão, antecipamos nossos 

agradecimentos e reiteramos votos de estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO 

Presidente OSB-Rio 


