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SumárioSobre este Relato

Após um período epidemiológico de fortes restrições e impac-
tos sociais e econômicos, em 2021 começamos a perceber uma 
lenta e gradual retomada à normalidade com a chegada da vaci-
na e a diminuição dos casos de Coronavírus. Aos poucos, houve 
a flexibilização das medidas restritivas no estado, fator que nos 
possibilitou aumentarmos a proporção de colaboradores em 
atividades presenciais no CRCRS. 

O Conselho Regional de Contabilidade manteve-se atuante no 
auxílio da valorização da classe contábil, buscando reivindicar 
junto aos órgãos públicos todas as manifestações e pedidos 
pertinentes dos profissionais para a realização das suas ativi-
dades. Seguimos na missão de cumprir com nosso papel insti-
tucional, realizando capacitações e reuniões em formato híbrido 
(presencial e virtual), mantendo ativo o registro e a fiscalização 
do exercício profissional.

Assim sendo, este Relato tem como objetivo apresentar as 
principais práticas, atividades, inovações e investimentos reali-
zados em 2021. Ele é uma ferramenta importante de prestação 
de contas à sociedade das ações e resultados atingidos no ano. 
Agradecemos o comprometimento e a dedicação de todos 
aqueles que contribuíram para o alcance dos resultados aqui 
apresentados.

Desejo a todos uma boa leitura! 

Ricardo Vitória
Diretor Executivo
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O ano de 2021 caracterizou-se pela superação, 
pois apesar de ainda estarmos vivendo sob 
efeitos da pandemia, muito foi realizado. Já 
adaptados a nova realidade e às incertezas 
provocadas pelo distanciamento social, 
investiu-se muito esforço e tecnologia para 
consolidar o formato híbrido tanto na operação 
da Entidade quanto na realização dos eventos.

Diante disso, o Conselho Regional de 
Contabilidade manteve o Comitê para Gestão 
de Crise criado em 2020 para atuar junto 
aos interesses da classe contábil gaúcha e da 
sociedade em geral, em função da pandemia 
causada com o novo coronavírus (COVID-19). 
Também foi mantido o canal via Whatsapp para 
atendimento em tempo real das demandas dos 
profissionais.

Com a pandemia mais controlada, a partir 
de julho foi dado início a retomada dos 
colaboradores às atividades presenciais para 
aqueles que já haviam tomado a segunda 
dose da vacina, respeitando-se as medidas 
de distanciamento, o uso obrigatório de 
máscara e a distribuição de álcool gel como 
forma de preservar a saúde e segurança 
dos funcionários. Neste sentido, a partir de 
setembro as reuniões regimentais começaram 
a ocorrer no formato híbrido.

No âmbito da fiscalização houve o retorno 
gradual da real ização de di l igências 
presenciais. Em 2021, foram realizadas 
3.235 diligências. Neste ano iniciou-se a 
“Campanha de Autorregularização Cadastral” 
para os profissionais que atuam na área da 
contabilidade e ainda não estão cadastrados, 
bem como aqueles que dispõem de empresas 
com atividades da área para regularizarem 

sua situação e de sua organização perante 
a entidade. O objetivo da campanha é que o 
profissional se autorregularize, ficando, assim, 
devidamente habilitado, evitando autuações. 

No setor de registro, com a campanha 
iniciada pela fiscalização houve um expressivo 
incremento no número de pedidos de novos 
registros de sociedade e empresas individuais. 
A aprovação no Exame de Suficiência é 
condição essencial para que os profissionais da 
contabilidade obtenham o registro e possam 
exercer a atividade. Em 2021 a flexibilização 
das orientações nacionais e internacionais das 
autoridades de saúde acerca do distanciamento 
social, possibilitaram ao CFC retomar o formato 
de aplicação da prova à modalidade presencial. 
Neste ano, o Rio Grande do Sul obteve o maior 
percentual de aprovados nas duas edições do 
exame em comparação com os outros estados, 
sendo 27% e 30% de aprovação na primeira e 
segunda edição, respectivamente. Embora 
tenha ocorrido esse incremento de novos 
registros, com a crise financeira originada 
pela pandemia o número de profissionais com 
registro ativo no ano ficou abaixo do esperado. 
Ainda em relação ao registro, merece destaque 
a publicação da Resolução CFC nº 1.645/2021, 
que aprova a concessão de registro profissional 
aos técnicos em contabilidade que concluíram 
o curso até 14 de junho de 2010. 

A área de desenvolvimento profissional 
manteve a disponibilização dos cursos e 
palestras à disposição na TVCRCRS, bem 
como, a realização de webinares. Em 2021, 
foram realizados 182 eventos on-line com 
a participação de 7.977 profissionais. Com 
a permissão para realização de eventos 
presenciais no estado, no mês de outubro, 

o CRCRS em parceria com a Associação 
Interamericana de Contabilidade (AIC), CFC 
e Academia de Ciências Contábeis do Rio 
Grande do Sul (ACCRGS), realizou a XXXIV 
Conferência Interamericana de Contabilidade 
e a XVIII Convenção de Contabilidade do RS, 
na PUCRS, que contou com a presença de 729 
participantes presenciais e 1.778 participantes 
on-line. O maior evento contábil de 2021 e o 
primeiro a ser realizado no formato híbrido, 
com mais de 40 renomados palestrantes 
nacionais e internacionais e participantes de 
toda a América Latina. 

Neste ano, foi criado o projeto Conexão 
Mulher, desenvolvido pela Comissão de 
Estudos CRCRS Mulher, visando desenvolver 
habilidades e competências necessárias para 
qualificar e aumentar a liderança feminina 
nos negócios, nas entidades, na política e na 

sociedade. Assim, foram realizados 3 encontros 
on-line e 1 encontro presencial com mulheres 
de sucesso discutindo suas visões e jornadas 
vitoriosas.

Foi dado continuidade ao projeto “CRC ao 
Vivo com Você”, que consiste na realização 
de um encontro entre os profissionais da 
classe contábil e presidente, vice-presidentes 
e conselheiros, com a finalidade principal de 
promover uma maior aproximação entre eles, 
sendo realizadas 4 edições em 2021. Demos 
continuidade também ao projeto “Lendas da 
Contabilidade”, realizado em quatro edições, 
que contou com 293 participantes, promovido 
em parceria com a Academia Brasileira de 
Ciência Contábeis (Abracicon) e a ACCRGS, 
e retrata um pouco da trajetória pessoal e 
profissional de grandes líderes da classe 
contábil que protagonizaram momentos 
importantes da história da Contabilidade 
gaúcha e brasileira.

Merece destaque também a parceria com a Receita 
Federal do Brasil e demais entidades (SESCON/
RS, SESCON Serra Gaúcha, FECONTÁBIL), por 
meio da qual o CRCRS realizou uma série de 
eventos contemplando o Projeto Receita Cidadã 
sobre os mais variados temas.

Em setembro, foi inaugurada a nova sede 
do CRCRS, numa solenidade realizada em 
formato híbrido. Com uma estrutura moderna 
que contempla aspectos de economicidade, 
sustentabilidade e acessibilidade a nova sede 
foi apresentada à sociedade.

Em relação ao desenvolvimento técnico dos 
colaboradores, foi dada continuidade ao 
projeto de “Capacitação Circular” iniciado em 
2020 que consiste no compartilhamento de 
conhecimento, preferencialmente, entre os 
funcionários do Conselho, e eventualmente 

Mensagem da Presidente

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues,  
presidente do CRCRS
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com a participação de membros de Comissões 
de Estudos e Conselheiros, bem como 
palestrantes externos parceiros da entidade, 
sempre tendo como foco a interação e inter-
relação das áreas temáticas abordadas com 
o funcionamento do Conselho. Em 2021, a 
capacitação foi ampliada, sendo estendida 
aos demais conselhos regionais e contou com 
a participação de colaboradores de vários 
estados, sendo realizadas 21 capacitações.

Desta forma, encerramos o ano com um 
Conselho saneado em suas condições 
econômicas, financeiras e patrimoniais, com 
um orçamento compatível às necessidades 
de aprimoramento das melhores práticas 
de Governança corporativa que levem ao 
incremento de ações de inovação, proteção de 
dados e gestão por indicadores. Com a criação, 
para 2022, de uma Vice-presidência inédita de 
Tecnologia e Inovação que será responsável 
pela implementação de projetos que levem 
a entidade a uma completa digitalização de 
processos, documentos e desenvolvimento de 
metodologias ágeis.

Por fim, saliento que o objetivo do Relatório 
Integrado de 2021 é compartilhar as principais 
ações realizadas nesse ano pandêmico em 
que precisamos nos adaptar à nova forma 
de executar o nosso trabalho diante desse 
ambiente adverso.

Como presidente do CRCRS, atesto a 
fidedignidade, precisão e completude das 
informações prestadas neste Relatório de Gestão.

Desejamos a todos uma boa leitura! 

Quem somos

A Classe Contábil 
Gaúcha

25.256
Contadores

5.224
organizações 

Contábeis

12.569
técnicos em 

Contabilidade

69

102

14

48

Funcionários

delegacias

Fiscais

Conselheiros
efetivos e Suplentes

Números do CRCRS

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues
Presidente do Conselho Regional 

de Contabilidade do RS
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Visão

Ser reconhecido como uma entidade profissional 
partícipe no desenvolvimento sustentável do país 
e que contribui para o pleno exercício da profissão 

contábil no interesse público.

Valores

Ética; Excelência; Confiabilidade; Transparência. 

Missão

Inovar para o desenvolvimento da profissão 
contábil, zelar pela ética e qualidade na prestação 

dos serviços, atuando com transparência na 
proteção do interesse público.

São funções do Conselho Regional de Contabilidade do RS

•	 Fiscalizar o exercício da profissão contábil com ações voltadas a profissionais, organizações contábeis, 
empresas em geral e órgãos públicos. 

•	  Promover a educação continuada com atividades de capacitação e treinamento aos profissionais da 
contabilidade. 

•	  Aperfeiçoamento do sistema de registro estimulando a criação de novos registros, bem como a manutenção 
dos registros ativos de profissionais e organizações contábeis, buscando a excelência no relacionamento com 
os usuários. 

O CRCRS
O CRCRS, assim como os demais Conselhos Regio-
nais de Contabilidade, é integrante 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. Suas principais funções são a formalização do 
registro profissional e do cadastro de organizações 
contábeis, a fiscalização do exercício da profissão 
contábil e a oferta contínua e sistemática de ações 
ligadas à educação profissional continuada.

O Plenário do CRCRS é composto de 27 Conselhei-
ros titulares e igual número de suplentes, represen-

tando todas as regiões do Estado. São escolhi-
dos pelos profissionais, em eleições diretas, com 
mandato de 4 (quatro) anos, com renovação a 
cada biênio, alternadamente, de 1/3 (um terço) 
e 2/3 (dois terços) dos componentes. O voto é 
obrigatório, direto, secreto e pessoal. O trabalho 
dos Conselheiros é voluntário. Eles terão a res-
ponsabilidade de conduzir a gestão administra-
tiva da Entidade, bem como todo o processo de 
aprovação dos pedidos de registros e baixas dos 
cadastros profissionais, além dos julgamentos 
dos processos fiscalizatórios abertos contra os 
profissionais e organizações contábeis.

Principais normas da entidade clique e leia

Organograma
O CRCRS apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Vice-Presidência 

de Registro

Câmara de 
Recursos de 
Fiscalização

Vice-Presidência 

de Relações com 

os Profissionais

Câmara de 
Recursos de 

Ética e disciplina

Vice-Presidência 

técnica

Câmara de 
Fiscalização

Vice-Presidência 

de Relações  

Institucionais

3ª Câmara de 
Ética e disciplina

Vice-Presidência 

de gestão

2ª Câmara de 
Ética e disciplina

Vice-Presidência 

de Fiscalização

1ª Câmara de 
Ética e disciplina

Vice-Presidência de 

desenvolvimento 

Profissional

Câmara de 
desenvolvimento 

Profissional

Vice-Presidência de Controle 
Interno

Conselho diretor

Conselho Consultivo

Presidência

Plenário/TRED-RS

Câmara de Controle Interno

ouvidoria

Câmara de 
Registro

Órgão Deliberativo Superior
•	 Plenário/TRED-RS;
•	 Conselho Diretor;
•	 Câmara de Controle Interno.

Órgãos Singulares
•	 Presidência;
•	 Vice-Presidência de Gestão;
•	 Vice-Presidência de Fiscalização;
•	 Vice-Presidência de Registro;
•	 Vice-Presidência de Controle Interno;
•	 Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional;
•	 Vice-Presidência de Relações com os Profissionais;
•	 Vice-Presidência de Relações Institucionais;
•	 Vice-Presidência Técnica.

Ouvidoria

Conselho Consultivo

http://www.crcrs.org.br/resolucoes_crcrs/busca.php?listar=true
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Ambiente Externo 
Passados os impactos iniciais da pandemia e a 
avalanche de informações e normativos criados 
em função do cenário epidemiológico, em 2021, 
os profissionais da contabilidade com melhor 
percepção do contexto atual e conscientes 
de sua essencialidade e responsabilidade no 
auxílio à recuperação social e econômica do 
país, fizeram-se cada vez mais presentes nas 
decisões estratégicas das empresas. Foram 
muitos desafios a serem superados, um lento 
retorno à nova normalidade, incertezas e 
expectativa de controle da pandemia.

De acordo com o Boletim Macro da FGV IBRE 
(Fundação Getúlio Vargas – Instituto Brasileiro 
de Economia) n° 127 de janeiro de 2022, no 
segundo trimestre de 2021 houve melhora nas 
perspectivas de desempenho da economia. 
Entretanto, a inflação alta e persistente reduziu 
as perspectivas de crescimento, pois trouxe 
a necessidade de forte aperto monetário 
(aumento nas taxas de juros da economia) para 
conter o processo de aceleração inflacionária, o 
que gerou uma piora nas condições de crédito 
e do mercado de trabalho, que intensificaram 
a desaceleração. 

A Carta de Conjuntura número 53 do IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
referente ao 4º trimestre de 2021, menciona 
que os dados mais recentes dos principais 
indicadores de mercado de trabalho vêm 
apresentando sinais significativos de 
recuperação. O aumento no ritmo de expansão 
da população ocupada vem possibilitando 
sucessivos recuos na taxa de desemprego, 
mesmo num contexto de elevação da taxa de 
participação. 

Nesse cenário de lenta recuperação econômica, 
o CRCRS se manteve ativo na busca pela 

valorização e defesa da classe. Ciente de 
que o momento ainda é delicado e impacta 
diretamente nas atividades desenvolvidas 
pelos profissionais, buscamos em conjunto com 
entidades representativas da classe contábil a 
prorrogação de prazos junto à Receita Federal 
do Brasil – 10ª Região Fiscal, especialmente, 
no que se refere à entrega da Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) 
e da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (DIRPF). 

Também atentos às questões sociais, 
incentivamos os profissionais da contabilidade 
a se engajarem cada vez mais na Campanha 
Valores que Ficam, que é iniciativa da 
Assembleia Legislativa do Estado, em parceria 
com o CRCRS, Receita Federal do Brasil e 
entidades da sociedade civil, arrecadando 
nesse ano R$ 22,5 milhões em dedução 
do Imposto de Renda para o Fundo da 
Criança e do Adolescente e para o Fundo 
do Idoso. Em junho, o CRCRS, SESCON-RS e 
Banco de Alimentos lançaram a campanha 
“Contabilidade Solidária” e as doações 
puderam ser efetuadas de qualquer lugar 
do Estado por meio de um QR Code e link 
disponibilizados especificamente para a 
campanha, em que foram arrecadados quase 
uma tonelada de alimentos não perecíveis e 
produtos de higiene, e cerca de três mil peças 
de roupas e brinquedos.

Exercendo seu papel de servir a sociedade, o 
CRCRS entendeu a importância de engajar-
se na campanha “Unidos pela Vacina”, que 
é um movimento apartidário, formado pela 
sociedade civil, com o objetivo principal 
de contribuir para acelerar o processo de 
vacinação no País. O movimento conecta 
os municípios que declararam necessidades 
para a infraestrutura vacinal, com empresas 
madrinhas, que realizam as doações, para 

acelerar a vacinação nesses municípios. 

Na área de Educação Continuada, foram 
realizados 182 eventos on-line sobre os mais 
diversos assuntos buscando manter os 
profissionais capacitados e atualizados diante 
de tantas mudanças legais. Nesse sentido, 
em outubro, foi realizada pela primeira vez 
em formato híbrido, a XXXIV Conferência 
Interamericana de Contabilidade e a XVIII 
Convenção de Contabilidade do RS. O evento 
contou com a participação de 729 profissionais 
presenciais no Salão de Atos da PUC/RS, em 
Porto Alegre e de 1.778 on-line.

Em 2021, marcamos presença em diversos 
eventos de outras entidades, representando 
os profissionais da classe contábil do estado. 
Foram 280 participações institucionais em 
formaturas do curso de Ciências Contábeis das 
instituições de ensino do estado; participação 
em programas de televisão e rádio discutindo 
assuntos pertinentes à profissão; reportagens 
para jornais e revistas; palestras realizadas 
presenciais e on-line; presença na posse da 
nova diretoria de outras entidades; entre 
outros.

Conscientes da nossa responsabilidade de 
zelar pela ética e qualidade na prestação 
dos serviços contábeis, buscamos exercer 
ativamente nosso papel, contribuindo assim 
para o desenvolvimento da profissão contábil, 
para a efetiva fiscalização e para o estímulo ao 
registro e habilitação profissional.

O ano foi marcado por grandes dificuldades, 
restrições sociais e perdas familiares, o que 
reforça ainda mais a necessidade de estarmos 
unidos para superarmos a crise e avançarmos 
na recuperação econômica do país. Juntos 
fazendo mais!
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Solicitação Sugestão Elogio Reclamação* Denúncia

505.347

Ouvidoria

Espaço de diálogo com a sociedade para receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 
denúncias, que permite ao CRCRS atuar de forma mais eficiente, elevando a qualidade de atendi-
mento e melhorando os processos e serviços da entidade. 

Para o cumprimento de seus objetivos e em busca da satisfação do usuário, a Ouvidoria trabalha 
em conjunto com as áreas do CRCRS para a emissão de respostas objetivas, diretas e precisas, 
atentando-se a resolver a demanda no menor tempo possível e dando solução ao usuário. 

Portal da Transparência e 
Prestação de Contas

Modalidade de transparência ativa
Canal de comunicação para disponibilizar 
dados e informações públicas do CRCRS 
para a classe contábil e a sociedade brasileira. 
Para garantir maior transparência dos atos de 
gestão praticados pelo CRCRS, o Portal da 
Transparência passa por constantes melhorias. 
Em 2021, novas práticas foram adotadas para 
atendimento da IN-TCU n.º 84/2020. 

Principais canais de comunicação com a sociedade
Ser transparente em suas ações é um dever que o CRCRS tem para com os profissionais da con-
tabilidade e com a sociedade em geral. De forma organizada e conjunta, o trabalho desenvolvido 
pelo Sistema possibilita um efetivo controle social por parte dos profissionais e cidadãos que 
utilizam os serviços contábeis. Este trabalho inclui a Ouvidoria, o Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informações ao Cidadão (e-SIC), bem como o Portal da Transparência e Prestação de Contas. 

ASSuntOS mAiS ACeSSADOS em 2021

Quadro de Pessoal 33%

Contratos, Convênios e atos 
de Registro de Preços 11%

demonstrações Contábeis e 
Prestação de Contas 11%

execução orçamentária 7%

Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCRS para atendimento dos 
pedidos de informação relacionados à Lei de Acesso à Informação. O siste-
ma centraliza as entradas e saídas de todos os pedidos de acesso dirigidos 
ao Conselho com a finalidade de organizar e facilitar os procedimentos de 
acesso à informação aos cidadãos.  Mais informações acesse

Comunicação Institucional

15.996 seguidores

Acessos ao portal do CRCRS

13.506 seguidores

2.107 seguidores

2 Pedidos

0 Recursos

2021

75%
Avaliações 
positivas

Área com maior 
demanda

25%
Financeiro

Assunto mais 
frequente 

22%
Anuidades/Cobrança 

167
Manisfestações em 2021

3 dias
Tempo médio 
de resposta

104.392Leitores da Revista Técnica

132LEnvios de e-mail marketing 
(boletim eletrônico)

3.632 acessos 
em 2021

Mais informações acesse

Não houve manifestações no Simplifique! Em 2021

*As reclamações recebidas não são necessariamente em relação aos 
serviços prestados pelo CRCRS, muitas vezes referem-se a queixas 
de funcionamento ou prestação de serviços de outros órgãos ou 
entidades ligadas aos profissionais que solicitam auxílio do Conselho.

Elogio

Sugestão

Denúncia

38%
46%

11%

479 seguidores

Mais informações acesse

Solicitação

Reclamação*

4%1%

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)

143.256Leitores da Revista do CRCRS

307.534Leitores dos livros publicados pelo 
CRCRS

10.755 inscritos

https://www1.cfc.org.br/sisweb/esic/site/index.html
https://www1.cfc.org.br/sisweb/esic/site/index.html
http://www.crcrs.org.br/ouvidoria-do-crcrs/
https://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx
https://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx?CS=H5nGyHMUri4=
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Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance

Cadeia de Valor Finalístico

Relacionamento Institucional

Gestão de Arrecadação de Recursos

Sustentabilidade

Gestão Orçamentária do CRCRS

Gestão de Registro do CRCRS

Solução de Tecnologia da Informação 
do Sistema CFC/CRCs

Gestão Ética e Disciplinar da 
Profissão Contábil

Gestão dos Controles Internos

Gestão da Educação Continuada

Presidência do Conselho de Contabilidade do 
RS

Áreas que atuam na Cadeia de Valor

Presidência e Vice-Presidência de Relações 
Institucionais e Relações com Profissionais

Vice-Presidência de Gestão

Vice-Presidência de Gestão

Presidência e Vice-Presidência de Controle 
Interno

Vice-Presidência de Registro

Vice-Presidência de Gestão

Vice-Presidência de Fiscalização e Vice-
Presidência Técnica

Vice-Presidência de Controle Interno

Vice-Presidência de Desenvolvimento 
Profissional e Vice-Presidência Técnica

Assegurar uma gestão de excelência

Valor Agregado

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento como
uma entidade profissional partícipe do desenvolvimento sustentável do país

e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

Garantir a colocação no mercado de trabalho de profissionais habilitados, 
competentes e que prestem serviços à sociedade com qualidade

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

Assegurar a observância da ética profissional e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade

Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência

Assegurar a excelência do Programa de Educação Continuada no desenvolvimento 
de competências e de habilidades dos profissionais da contabilidade.

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or

Contabilidade  
como fator de
proteção do 

interesse
público

Cadeia de Valor
A Cadeia de Valor do CRCRS representa os quatro pilares da Lei de Regência - registrar, orientar e normatizar, fiscalizar o exercício da profissão contábil e promover a educação 
continuada dos profissionais da contabilidade - e a forma como esses se inter-relacionam para gerar e entregar valor à sociedade, cumprindo-se, assim, a sua missão. 
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas
Para o CRCRS, a busca por entender quais são 
os riscos associados ao desenvolvimento de 
suas atividades e projetos é imprescindível 
para o sucesso e o alcance dos objetivos 
estratégicos da instituição.

Dessa forma, as diretrizes do processo de 
gestão de riscos foram estabelecidas pela 
Resolução CRCRS nº 598/2019 que institui 
a Política de Gestão de Riscos do CRCRS 
- e pela Resolução CRCRS nº 603/2019 
que institui o Plano de Gestão de Riscos 
do CRCRS. Enquanto a Política tem a 
finalidade de estabelecer os princípios, as 
diretrizes e as responsabilidades a serem 
observados no processo de gestão de riscos, 

o Plano detalha a metodologia, descreve 
os procedimentos a serem utilizados, os 
conceitos, os papéis e instrui as diretrizes de 
monitoramento e comunicação aos eventos 
de riscos identificados, sempre com vistas à 
concretização dos objetivos estratégicos, ao 
melhor uso de recursos e à maior eficiência no 
desempenho das ações institucionais.

Considerando as camadas de controle 
estabelecidas pelo CRCRS na identificação, 
resposta, controle e monitoramento dos 
riscos, o modelo de gestão de riscos do 
CRCRS está disposto de acordo com o 
seguinte diagrama:

AlTA ADMINISTRAçãO

Prim
eira linha de defesa | Segunda linha de defesa | terceira

 lin
ha de def

es
a

gestores 
de riscos e 

gestores de áreas. 

Possuem, entre 
outras atribuições, a 

responsabilidade de executar 
as atividades referentes ao 

processo de identificação, análise, 
avaliação e tratamento dos 

riscos da atividade/projeto 
sob sua responsabilidade 
e monitorar a operação 
e execução dos planos 

de ação definidos para 
tratamento dos riscos 

identificados pelos 
gestores dos riscos de 

sua área.

diretoria executiva; Controle 
Interno, Comissão de governança, 
Riscos e Compliance; Comissão de 

Integridade e ouvidoria. 

A segunda linha é implementada para 
respaldar e viabilizar excelência aos 

processos, bem como monitorar a gestão, de 
forma a garantir a eficácia no gerenciamento 

dos riscos e controles.

auditoria 
Interna do CFC. 

Constitui-se na 
linha de reporte ativa e 

eficaz à Alta Administração. 
Possui a função de avaliação 
independente da atuação das 

demais linhas de defesa, 
quanto às ações relativas ao 

alcance dos objetivos.

O Comitê de Gestão de Riscos do CRCRS foi nomeado pela Portaria CRCRS n.º 108/2018 e, 
entre outras atribuições, possui a responsabilidade de orientar os gestores quanto aos riscos 
à operação. 

Em 2021, ainda como consequência dos efeitos da pandemia, foram priorizados novos 

processos e outros alternativos a fim de 
atender aos objetivos institucionais sem 
prejuízo à qualidade da operação.

Para o exercício seguinte, tendo em vista 
a gestão de riscos ser um importante pilar 
de compliance, será feita a atualização do 
mapeamento até o acompanhamento e 
efetividade dos planos de ação.
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57%

Estratégia
O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para o decênio 2018/2027 foi aprovado pela 
Resolução CFC n.º 1.543, de 16 de agosto de 2018, o qual encontra-se representado em seu mapa 
estratégico e cujo monitoramento é realizado por meio do Sistema de Gestão por Indicadores 
(SGI). Por meio dos indicadores estabelecidos no manual SGI, são realizados o acompanhamento 
das ações planejadas para os projetos/atividades e a mensuração dos resultados obtidos.

15. Assegurar adequada
infraestrutura e suporte logístico às
necessidades do Sistema CFC/CRCs

Infraestrutura

Pe
ss

oa
s 

e 
O

rg
an

iz
aç

ão

14. Influenciar a formação das
competências e das habilidades dos

profissionais, fomentar programas de
educação continuada e fortalecer

conhecimentos técnicos e habilidades
pessoais dos conselheiros e

funcionários do Sistema CFC/CRCs

gestão do Conhecimento

13. Atrair e reter talentos

gestão de Pessoas

Pessoas organização

miSSÃO ViSÃO

Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, zelar 
pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando com 

transparência na proteção do interesse público

Ser reconhecido como uma entidade profissional partícipe no 
desenvolvimento sustentável do país e que contribui para o pleno 

exercício da profissão contábil no interesse público

Re
su

lta
do

 e
co

nô
m

ic
o

7. Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs

Financeira

Re
su

lta
do

s 
in

st
itu

ci
on

ai
s

1. Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais

Política / legal

tecnologia e Inovação

11. Inovar, integrar e otimizar a gestão do 
Sistema CFC/CRCs

12. Ampliar e integrar o uso da 
Tecnologia da Informação no  

Sistema CFC/CRCs
te

cn
ol

og
ia

 e
 P

ro
ce

ss
os

8. Garantir qualidade e confiabilidade
nos processos e nos procedimentos

governança eficiência operacional

9. Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações 
de Educação Continuada, Registro e 

Fiscalização como fator de proteção da 
sociedade

10. Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar 
normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, 

da profissão e da Ciência Contábil

5. Atuar como fator de proteção  
da sociedade

Pú
bl

ic
o 

e 
So

ci
ed

ad
e

4. Firmar parcerias estratégicas

alinhamento e IntegraçãoResponsabilidade Social

2. Fortalecer a participação sociopolítico-
institucional perante as instituições 
públicas, privadas, sociedade civil e 
entidades representativas da classe 

contábil

3. Elevar a percepção do valor da
profissão contábil perante a sociedade

6. Promover a satisfação da  
classe contábil em relação  

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

Investimento total:
R$ 343.649,38
Projeto em destaque:

2. Gestão de Registro

Garantir a sustentabilidade 
orçamentária e financeira do CRCRS 7
Registro de profissionais e 
organizações contábeis 9

2% 4 projetos

2% 8 projetos

39% 18 projetos

1

2

3

4

Investimento total:
R$ 9.600.056,60
Projetos em destaque:

Atrair e Reter Talentos 13

1. Gestão de Fiscalização Profissional

Fiscalização das Organizações Contábeis 
e dos Profissionais da Contabilidade 9

Reuniões Regimentais 5

Investimento total:
R$ 270.871,25
Projetos em destaque:

3. Gestão de educação Continuada

Promover cursos de capacitação aos 
profissionais 9

 Publicações técnicas e institucionais 14

Investimento total:
R$ 6.604.344,09
Projetos em destaque:

4. Suporte e Apoio a Atividades Fins

Contribuição Regimental 7
Modernização e manutenção da 
estrutura física 15
Serviços administrativos 15

6 projetos
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governança

gestão

gestão executiva

gestão tática

gestão operacional

Sociedade

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Instâncias Externas

TCU CGUCongresso 
Nacional

Controle Social
Auditoria

Instâncias 
externas  
de apoio

Instâncias Internas

Controle Interno, 
Ouvidoria e 
Comissões 

Internas

Instâncias Internas  
de apoio

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno

 A
lta

 A
dm

in
is

tr
aç

ão

Governança
A Governança do Sistema CFC/CRCs está normatizada pela Resolução CFC n.º 1.549, de 20 de 
setembro de 2018, que definiu a estrutura de organização da Governança do CFC e a estrutura 
mínima a ser seguida pelos CRCs.

No Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, a Governança compreende a 
seguinte estrutura: 

No ano de 2021, a Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCRS, instituída pela 
Portaria nº 108/2018, executou as seguintes ações em desenvolvimento às atividades de go-
vernança no CRCRS:

Ações

•	 Resposta ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e a Plataforma e-Prevenção 2021 
– do Tribunal de Contas da União;

•	 Monitoramento das medidas de combate e controle do coronavírus na sede do CRCRS;

•	 Respostas aos canais de Ouvidoria;

•	 Atualização do Portal da Transparência;

•	 Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Líderes de 2021;

•	 Elaboração do Plano Anual de Contratações de 2021;

•	 Atualização do PDTI;

•	 Manutenção das informações atualizadas no menu Governança do portal do CRCRS;

•	 Realização de capacitação aos colaboradores do CRCRS.
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Além das ações citadas, a comissão também promoveu a atualização das ações do CRCRS referentes aos componentes dos mecanismos de governança – liderança, estratégia e controle – de 
acordo com a 3ª edição do Referencial Básico de Governança Pública Organizacional (RBG), publicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O quadro a seguir demonstra o atendimento às práticas de Governança no CRCRS:

M
ec

an
is

m
o 

li
de

ra
nç

a

Prática Ato normativo RGB 3.0 (2020)

estabelecer o 
modelo de governança

•	 Resolução CFC nº 1.543/18 L3.2 

•	 Decreto-Lei nº 1.040/69

•	 Portaria CRCRS nº 22/19
L3.3 

•	 Resolução CRCRS nº 598/19 e 603/19

•	 Portaria CRCRS nº 108/18
L3.4 

Promover a 
integridade

•	 Resolução CFC n.º 1.523/17 L2.1 

•	 Portaria CRCRS nº 20/19 L2.2 

•	 Portaria CRCRS nº 108/18 e 20/19 L2.3 

Promover a capacidade 
da liderança

•	 Resolução CFC n.º 1.604/20 L1.1

•	 Portaria CRCRS n.º 28/21 L1.2 

•	 Comissão de Avaliação de Desempenho do CRCRS 
com previsão para constituição em 2022

L1.3 

•	 Resolução CFC n.º 1.612/21 L1.4 

M
ec

an
is

m
o 

Es
tr

at
ég

ia

Prática Ato normativo RGB 3.0 (2020)

gerir riscos

•	 Resolução CRCRS nº 607/2020

•	 Resolução CRCRS nº 598/19

•	 Resolução CRCRS nº 603/19

C1.1

•	 Resolução CRCRS nº 598/19

•	 Resolução CRCRS nº 603/19

•	 Portaria CRCRS nº 108/18

C1.2

estabelecer 
a estratégia

•	 Plano de Trabalho do CRCRS

•	 Relatório de Gestão
e1.4

•	 Resolução CFC nº 1.543/18 e2.1

•	 Resolução CFC nº 1.543/18

•	 Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do 
Sistema CFC/CRCs.

e2.2

Promover a gestão estratégica •	 Resolução CFC nº 1.543/18

•	 Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do 
Sistema CFC/CRCs.

•	 Resolução que aprova a proposta orçamentária e

•	 Plano de Trabalho para o exercício

L3.1Monitorar o alcance dos 
resultados organizacionais

Monitorar o desempenho das 
funções de gestão

e2.3

M
ec

an
is

m
o 

Co
nt

ro
le

Prática Ato normativo RGB 3.0 (2020)

Promover 
a transparência

•	 Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 
1.439/13

e1.2

•	 Plano de Trabalho do CRCRS

•	 Relatório de Gestão
e1.4

•	 Resolução CFC nº 1.439/13

•	 Resolução CRCRS nº 593/18
C3.1

garantir a 
accountability

•	 Resolução CFC nº 1.612/21

•	 Indicadores 2, 3, 4, e 6 do Sistema de Gestão por 
Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

e1.3

•	 Plano de Trabalho do CRCRS

•	 Relatório de Gestão
e1.4

•	 Resolução CFC nº 1.439/133 C3.2

•	 Resolução CFC n.º 1.523/17

•	 Portaria CRCRS n.º 20/19
C3.4

avaliar a satisfação 
das partes interessadas

•	 Resolução CFC nº 1.612/21

•	 Indicadores 2, 3, 4, e 6 do Sistema de Gestão por 
Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

e1.3

•	 Plano de Trabalho do CRCRS

•	 Relatório de Gestão
e1.4

•	 Resolução CFC nº 1.543/18 C3.3

avaliar a efetividade 
da auditoria interna

•	 Resolução CFC nº 1.101/07

•	 Resolução CFC n.º 1.612/21
L3.5

•	 Resolução CRCRS nº 607/2020 C2.1

•	 Resolução CFC n.º 1.604/20 C2.2

•	 Resolução CFC n.º 1.549/18

•	 Indicadores da Qualidade
C2.3
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lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais

Em 2021, integrantes da gestão do CRCRS (conselheiros e cola-
boradores) participaram de capacitações voltadas à LGPD que 
foram ofertadas pelo CFC e divididas em módulos e regiões. 
O CRCRS, por sua vez, também disponibilizou dentro de suas 
capacitações internas semanais (para a totalidade de seus 
colaboradores e funcionários) treinamentos sobre o impacto 
da LGPD nos conselhos, suas implicações e a importância da 
segurança da informação nas entidades, trazendo a participa-
ção de profissionais especializados no tema. Buscando a con-
formidade com as diretrizes da LGPD, para 2022, foi indicado 
um encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO) 
com a finalidade de atuar como canal de comunicação entre 
o CRCRS, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). O CRCRS busca uma adequação 
com as políticas relacionadas à LGPD que foram aprovadas 
pelo CFC, bem como usa como referência o Programa de Go-
vernança em Privacidade do CFC para implantação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais neste Regional.

Plano Anual de Contratações
O Plano Anual de Contratações (PAC) é um documento que 
consolida todas as contratações e renovações que o CRCRS 
pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, 
de modo a obter melhorias no planejamento dos itens e na 
governança, proporcionando maior transparência e controle 
neste processo, sendo sua divulgação realizada no portal do 
CRCRS.

Desde 2020, o CRCRS utiliza o PAC como ferramenta de 
planejamento de suas contratações e renovações, realizando 
o acompanhamento periódico de sua execução e mantendo 
atuante a governança das aquisições.

67 
Quantidade prevista

59
Quantidade executada

5% de Ajustes realizados

Atividade de correição e apuração 
de ilícitos administrativos

De acordo com o Regulamento Geral dos Conselhos de Conta-
bilidade, compete ao CFC aplicar penalidade aos conselheiros 
do CFC e dos CRCs, decorrente de infração ao Código de Con-
duta, e instaurar processo para apurar irregularidade pratica-
da nas gestões do CFC e dos CRCs, que tenham ocasionado 
eventual dano ao Conselho, assegurando-se o contraditório e 
o amplo direito de defesa.

No âmbito do CRCRS, foi instituída a Comissão de Conduta 
que tem natureza investigativa e consultiva com o objetivo 
de apurar as condutas por meio de Sindicâncias, que possam 
configurar violação ao Código de Conduta dos funcionários 
da entidade.

legislação aplicada

Resolução CFC n.º 1.612/2021 – Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade, art. 17, incisos XXXVI e XXXIX e art. 21, §§1º e 4º;

Resolução CFC n.º 1.523/2017 - Código de Conduta para os 
conselheiros, colaboradores e funcionários dos Conselhos 
Federal e Regionais de Contabilidade;

Resolução CRCRS n.º 601/2019 - Regimento da Comissão 
de Conduta dos Funcionários do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul.

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Conduta do 
dos funcionários do Conselho Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul, em 2021, procedeu abertura de averigua-
ção preliminar para investigar indícios de infração, referente 
à ocorrência de denúncia, protocolada em 18/12/20 contra 
funcionário. Em análise, concluiu-se pela inadmissibilidade da 

respectiva denúncia e seu consequente arquivamento.

Alocação de Recursos
Após a avaliação da situação organizacional e financeira do 
CRCRS e a identificação dos pontos fracos, fortes, oportu-
nidades e desafios, foi priorizada a execução dos seguintes 
projetos em 2021:

Investimentos nas áreas de Desenvolvimento Profissional e 
Fiscalização para maior capacitação e fiscalização preventiva 
dos profissionais.

A

Contratação de ferramentas de tecnologia da informação 
que tornem os processos mais ágeis e proporcionem melhor 
desempenho na comunicação interna.

B

Ações de cobrança e novas metodologias que gerem resultados 
financeiros melhores e reduza a inadimplência.

C

A elaboração anual do “Plano Anual de Contratações” em 
consonância com os projetos do Plano de Trabalho e Orçamento 
para consolidar as contratações que o Conselho pretende 
realizar ou prorrogar, no exercício subsequente.

D

Dar publicidade das ações desenvolvidas na mídia social e em 
outros meios de comunicação como forma de prestar contas e 
cientificar um maior número de profissionais.

E

Já a alocação de recursos nos programas foi realizada de 
acordo com as perspectivas de atuação e atribuições legais 
do CRCRS:

R$ 9.600.056,60
Valor total efetivamente gasto com 

a função de fiscalização do exercício profissional

R$ $ 1.051.851,13
gastos com as demais atividades finalísticas (registro e 

educação continuada) 

R$ 108.670,20
Valores Gastos com indenizações a conselheiros
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registradas nos Conselhos, firmaram convênio com objetivo 
de disponibilizar aos Regionais a relação de empresas que 
possuem atividades no ramo de Contabilidade e não pos-
suem registro. Também foi firmado convênio entre o CFC e 
a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia para acesso às informações da RAIS e CAGED 
no intuito de se identificar profissionais atuando em ativi-
dades contábeis sem registro. Com isso, houve um aumento 
no número de notificações efetuadas, encerrando o ano com 
um total de 1.728 notificações lavradas.
Com foco na proteção à sociedade e no combate aos profis-
sionais que cometeram algum tipo de infração ou estão em 
situação irregular perante o CRCRS, por meio da efetividade 
dos procedimentos fiscalizatórios, alcançamos os seguintes 
resultados:

3.235
Diligências

(fiscalizações proativas)

720
Organizações Contábeis

598
Pessoas Físicas

530
Profissional

1.356
PJ não Contábeis

141 Denúncias
(fiscalizações reativas)

325
Autos de infração

325 processos ético-disciplinares e de fiscalização

23 Processos julgados contra pessoas físicas atuando 
sem registro 

92% denúncias apuradas 1.728 notificações

Para implementar o Planejamento Estratégico, o CRCRS or-
ganiza suas atividades de forma a potencializar a geração de 
resultados que são mensurados regularmente e comparados 
com as expectativas fixadas, visando identificar e corrigir tem-
pestivamente possíveis distorções, de maneira a subsidiar a Alta 
Administração com informações importantes para a tomada de 
decisões.

Nesse contexto, os objetivos estratégicos, os indicadores de 
gestão e os projetos do Plano de Trabalho são os balizadores 
das ações do CRCRS. Os indicadores de gestão são mensurados 
periodicamente e acompanhados, também, por meio do Siste-
ma de Gestão por Indicadores, software criado pelo CFC para 
esse controle. Os objetivos estratégicos direcionam a elaboração 
do Plano de Trabalho anual, o qual concretiza o nível operacional 
do planejamento. Com a execução do Plano de Trabalho, há a 
transformação da estratégia em ação, ordenando os recursos 
disponíveis e estabelecendo os planos de ação para a execução 
das atividades e dos projetos previstos.

Os resultados de todos os indicadores mensurados pelo CRCRS 
e a execução das metas previstas no Plano de Trabalho ficam 
disponíveis em nosso Portal da Transparência e Prestação de 
Contas, no módulo “Programas, Projetos, Metas e Resultados”.

A seguir, para cada área finalística do CRCRS – Fiscalização, 
Registro e Educação Continuada –, é apresentada uma análise 
detalhada dos indicadores de destaque relacionados, dos prin-
cipais projetos e ações e o investimento total.

FISCAlIzAçãO

A Fiscalização atua como fator de proteção da sociedade, 
desenvolvendo ações e procedimentos fiscalizatórios preven-
tivos e ostensivos. Compete à Vice-Presidência de Fiscaliza-
ção, orientar e disciplinar, técnica e eticamente, o exercício da 
profissão contábil em todo o estado.

R$ 9.600.056,60 
Investimento total

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 70%

Resultado 144,42%

Meta 60%
20

21

Resultado 78,23%

Resultado 109,57%

20
20

20
19

Meta 100%

Em virtude das incertezas geradas pela pandemia causada 
pelo novo coronavírus foram reduzidas as metas de diligên-
cias para o ano de 2021. Entretanto, a fiscalização conseguiu 
cumprir com seu papel superando a meta proposta com a 
realização de 3.235 diligências, sendo distribuídas em: 530 
profissionais; 190 empresas contábeis; 598 leigos/pessoa 
física; 1.712 empresas contábeis e sem registro; e 205 em-
presas não contábeis.
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Secretaria 
da Receita Federal, para auxiliar na fiscalização das pes-
soas jurídicas que possuem a obrigação legal de estarem 

Desempenho
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Penalidades aplicadas

25 Advertência reservada

6 Suspensão

5 Censura reservada

8 Censura pública 

41 Multa

4 Cassação

Gestão das multas de fiscalização

R$ 71.027,44 
Valor das multas aplicadas

R$ 65.826,42
Valor total das multas 

arrecadadas

R$ 15.552,47
Valor total das multas 

arrecadas

58 multas

2021 2020

R$ 39.846,25
Valor total das multas 

aplicadas

44 multas

As ações de cobrança das multas aplicadas são essenciais para 
garantir a efetividade das ações fiscalizatórias como resultado 
de todos os procedimentos realizados pelo CRCRS. Em 2021, 
observa-se o empenho da entidade de garantir o correto exer-
cício profissional e em cumprir seu papel institucional de atuar 
como fator de proteção da sociedade.

Tempo médio de julgamento de processos de 
fiscalização

O prazo de julgamento dos processos é contado ininterrupta-
mente a partir da juntada do AR de cientificação do auto de 
infração ao profissional. Em 2021 tivemos muitos pedidos de 
prorrogação de prazo e a resposta a esses pedidos é encami-
nhada por ofício aos profissionais com Aviso de Recebimento 
e, devido ao atraso dos correios no retorno desses ARs, há 
morosidade no julgamento dos processos. Além disso, tivemos 
muitos processos com pedidos de diligências.

180 dias Prazo de julgamento (contados da data 
da juntada do AR)

190 processos julgados

319 dias 
Média de dias de julgamento

67 processos julgados 
dentro do prazo

O Regulamento de Procedimentos Processuais, aprovado pela 
Resolução CFC n.º 1.603/2020, passou a vigorar em 2021. Uma 
das principais mudanças foi a abertura das sessões das Câma-
ras de Ética e Disciplina e das reuniões dos Tribunais Regionais 

e Superior de Ética e Disciplina, que antes eram reservadas. 
Agora essas reuniões também podem ser realizadas de forma 
presencial ou virtual. Além disso, ocorreram alterações nos 
tipos e prazos dos recursos, bem como, no cálculo de penali-
dades aplicáveis a autuados reincidentes.

Ética na profissão

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Secretaria da 
Receita Federal firmaram convênio com objetivo de disponibilizar 
aos Regionais a relação de empresas que possuem atividades no 
ramo de Contabilidade para auxiliar na fiscalização das pessoas 
jurídicas que possuem a obrigação legal de estarem registra-
das nos Conselhos. Com isso, em 2021 foram abertos muitos 
processos oriundos do trabalho de notificações emitidas pela 
falta de registro de organizações contábeis. Ao se instaurar o 
referido processo muitas delas regularizam a situação cadastral 
e o processo foi arquivado. O CRCRS entende que a fiscalização 
tem caráter orientativo e que instruir e incentivar o profissional a 
regularizar a infração cometida é o nosso principal papel.

191 Processos julgados 
no exercício corrente

56 Processos com 
penalização no exercício 

corrente

135 Processos arquivados 
por regularização da infração ou por inexistência comprovada do 

fato gerador da infração

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Meta 50%

Resultado 41,88%

Meta 50%

20
21

Resultado 41,67%

Resultado 40,49%

20
20

20
19

Meta 60%

Meta 
atingida

Meta 50%

Resultado 29,32%

Meta 55%

20
21

Resultado 56,30%

Resultado 57,79%

20
20

20
19

Meta 70%

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2020/001603&arquivo=Res_1603.doc
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52 Deliberações TRED/RS
Expedidas

06 
Resoluções aprovadas

97
Deliberações Plenária

Expedidas 

43 
Portarias Expedidas

REGISTRO

A área de Registro coordena e supervisiona o registro e o ca-
dastro dos profissionais da contabilidade e das organizações 
contábeis do Rio Grande do Sul. Além disso, julga e examina 
os processos de pedidos de registro, baixa e transferência de 
registro.

R$ 343.649,38 
Investimento total

Indicadores

Índice de evolução de registros 

Principais projetos e ações

Fiscalização das Organizações Contábeis e dos 
Profissionais de Contabilidade

Em 2021, foram feitas 720 diligências em organizações con-
tábeis e profissionais, cuja maioria foi realizada por meio da 
fiscalização eletrônica, com o objetivo de verificar a elaboração 
dos contratos de prestação de serviços contábeis, examinar os 
documentos que fundamentaram a emissão das Declarações 
Comprobatórias de Percepção de Rendimentos (Decores), 
analisar a escrituração contábil, verificar a habilitação profis-
sional e Registro da empresa, entre outras atividades fiscaliza-
tórias. Também foram fiscalizados 598 leigos e não habilitados.

Além disso, foram enviados 766 ofícios para as Prefeituras 
Municipais e Câmaras de Vereadores com o objetivo de verifi-
car a relação de funcionários que trabalham na Contabilidade, 
Orçamento, Controle Interno e demais áreas abrangentes, com 
o intuito de impedirmos o exercício da atividade contábil aos 
não habilitados e baixados.

Fiscalização das Empresas não Contábeis

Em 2021, foram realizadas 1.712 fiscalizações de empresas não 
contábeis, prefeituras municipais e câmaras de vereadores. 
Também foram realizadas 205 fiscalizações em empresas 
Industriais, Comerciais, Prestadoras de Serviços, Entidades 
Sem Fins Lucrativos, Instituições Financeiras, Cooperativas e 
Entidades Desportivas, em que foram verificados os nomes, 
cargos e funções das pessoas que atuam na área contábil 
dessas organizações, bem como se as Demonstrações Contá-
beis analisadas estão de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBCs).

Reuniões Regimentais

Em 2021, o CRCRS realizou 16 reuniões plenárias, 12 reuniões 
do TRED-RS e 19 reuniões de Conselho Diretor.

O índice de evolução de registros vem melhorando a cada 
ano, porém permanece negativo. Embora sejamos o estado 
com maior número de aprovados no Exame de Suficiência, 
ainda temos um percentual de reprovação significativo que 
prejudica o indicador, aliado aos reflexos da crise econômica 
originada pela pandemia . Entre as medidas adotadas pelo 
CRCRS para melhorar tal percentual consta o envio de ofí-
cio aos aprovados no Exame de Suficiência conscientizando 
sobre a obrigatoriedade do registro para o exercício da pro-
fissão, bem como a intensificação das ações de fiscalização 
junto aos profissionais que atuam sem registro.

Novos registros em 2021

878 contadores
726

organizações contábeis

Tempo médio de julgamento de processos de 
registro

Meta 
atingida

Meta 90%

Resultado 85,60%

Meta 90%

20
21

Resultado 84,90%

Resultado 91,14%

20
20

20
19

Meta 85%

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

60 dias
Prazo para julgamento de 

processos

3.257 Processos 
julgados dentro do prazo

profissionais ativos

Meta 0,01%

-0,35%

Meta 0,01%

20
21

-0,42%

-1,43%

20
20

20
19

Meta 0,50%
Meta não 
atingidaResultado

Resultado
Meta não 
atingida

Resultado
Meta não 
atingida
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O resultado alcançado ficou bem próximo da meta estipulada. 
Em 2021 houve um expressivo aumento no número de pedi-
dos de registro de pessoa jurídica em decorrência do trabalho 
realizado pela fiscalização de notificação das empresas sem 
registro. Entretanto, muitas dessas empresas apresentaram 
documentação incompleta necessitando de complementa-
ção, o que gerou um atraso no recebimento e análise desses 
documentos.

Principais projetos e ações

Registro de Profissionais 
e Organizações Contábeis

Em 2021 houve um aumento significativo no número de novos 
registros se comparado ao ano anterior, sendo em 2020 1.083 
novos registros e nesse ano 1.604. Isso é fruto do trabalho 
realizado em conjunto pelas áreas de fiscalização e registro, 
por meio da “Campanha de Autorregularização Cadastral” re-
alizada pela fiscalização, com o objetivo que os profissionais e 
organizações contábeis sem registro regularizem sua situação 
cadastral para estarem habilitados ao exercício profissional.

Registros Ativos

25.256  
contadores

67%

12.569  
técnicos em contabilidade

33%

5.224
organizações contábeis 

37.825
Profissionais Registrados no CRCRS 

Registros Ativos por Gênero e Região

12.300  

7.097  

Contadores

técnicos em 
Contabilidade 5.472 

12.956  

técnicas em 
Contabilidade

Contadoras

51%49%18.428 
Mulheres

19.397 
Homens

EDUCAçãO CONTINUADA

A Educação Continuada oportuniza o aprimoramento pro-
fissional a todos os profissionais da contabilidade e define 
estratégias de fiscalização preventiva, com a realização de 
cursos, treinamentos e palestras na busca constante da exce-
lência no exercício profissional. Compete à Vice-Presidência 
de Desenvolvimento Profissional promover o desenvolvimento 
da educação continuada, coordenar o Programa de Educação 
Profissional Continuada e fomentar o desenvolvimento do 
Ensino Superior de Ciências Contábeis.

R$ 708.201,75
Investimento total

Indicadores

Investimentos em desenvolvimento 
profissional – per capita

Meta 
atingida

Meta R$ 18,00

Resultado R$ 30,94

Meta R$ 20,00

20
21

Resultado R$ 18,51

Resultado R$31,19

20
20

20
19

Meta R$ 40,00

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Promover a educação continuada de maneira eficiente e efi-
caz é um dos principais objetivos do CRCRS. Em função da 
pandemia e a consequente realização da maioria dos eventos 
no formato on-line, realizamos capacitações de excelência 
com baixo valor de investimento.

Em 2021 os valores dispendidos referem-se principalmente 
a pagamento de instrutores que palestraram na XXXIV Con-
ferência Interamericana de Contabilidade (CIC) e XVIII Con-
venção de Contabilidade do Rio Grande Sul (CCRS), evento 
realizado em parceira com a Associação Interamericana de 
Contabilidade (AIC), o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), e a Academia de Ciências Contábeis do RS (ACCRGS).

R$ 270.871,25
Investimento total

259
Carga horária total dos 
eventos realizados pelo 

CRCRS

8.755
Participantes capacitados

185
Eventos realizados pelo CRCRS
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Participação dos profissionais da contabilidade 
em eventos de capacitação - Educação 
Continuada

Meta 
atingida

Meta 30%

Resultado 23,15%

Meta 30%

20
21

Resultado 28,80%

Resultado 50,86%

20
20

20
19

Meta 40%

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Em 2021 a maioria dos eventos foram realizados no formato 
on-line, com um total de 182 capacitações com a participa-
ção de 7.977 profissionais. No mês de outubro, o CRCRS em 
parceria com AIC, o CFC e a ACCRGS, realizou em formato 
híbrido a XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade 
e a XVIII Convenção de Contabilidade do RS, na PUCRS, que 
contou com a presença de 729 participantes presenciais.

Embora não tenhamos atingido a meta estipulada, o número 
de participações dos profissionais nos eventos promovidos 
pelo CRCRS foi maior do que o resultado efetivamente compu-
tado, uma vez que os profissionais que assistiram as palestras 
disponíveis na TV CRCRS em um momento posterior ao dia e 
horário do evento (ao vivo) não são consideradas no cálculo de 
participantes. Dessa forma, até dezembro de 2021, o canal do 
youtube da TV CRCRS tem acumulado 444.834 visualizações.

Avaliação dos eventos – cursos, seminários, 
congressos, encontros, etc.

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 90%

Resultado 94,86%

Meta 95%

20
21

Resultado 95,29%

Resultado 93,60%

20
20

20
19

Meta 90%

O CRCRS mede a satisfação dos profissionais que participam 
do Programa de Educação Continuada por meio de questio-
nário que avalia a qualidade dos eventos realizados conside-
rando os conceitos de “Muito bom” e “Bom” para cálculo do 
indicador. O alcance do indicador nos últimos anos demonstra 
a preocupação da entidade em realizar eventos que agreguem 
conhecimento técnico aos profissionais com temas atuais e 
pertinentes, palestrantes capacitados e organização estrutural 
(física ou on-line) de excelência.

Principais projetos e ações

Educação Continuada – Auditores e demais 
profissionais obrigados

O programa visa manter,  atual izar  e expandir  os 
conhecimentos e competências técnicas e profissionais, 
as habi l idades mult idiscipl inares e a elevação do 
comportamento social, moral e ético dos profissionais 
da contabilidade, como características indispensáveis à 
qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento 
das normas que regem o exercício da profissão contábil.

A Comissão de Educação Profissional Continuada realizou 13 

reuniões durante o exercício de 2021, resultando na análise, 
nos termos da NBC PG 12 (R3), de 1.028 atividades assim 
distribuídas:

866
Atividades 
deferidas

93
Atividades 
Indeferidas

69
Atividades em 

exigência

Nas reuniões realizadas, também foram julgadas justificativas 
de não cumprimento do Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC):

87
Julgados

44
Indeferidos 

35
Deferidos

8
Exigência

Com relação aos profissionais que cumpriram o PEPC no exer-
cício 2019 e 2020, obtivemos os seguintes resultados:
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249
Total obrigado

236
Cumpriu

6
Não cumpriu

0
Em análise

7
Não prestou contas

210
Cumpriu

225
Total obrigado

11
Não cumpriu

1
Em análise

3
Não prestou contas

CNAI*

20192020

 
*Cadastro Nacional de Auditores Independentes 

547
Total obrigado

437
Cumpriu

32
Não cumpriu

3
Em análise

75
Não prestou contas

372
Cumpriu

519
Total obrigado

78
Não cumpriu

5
Em análise

64
Não prestou contas

CNPC*

20192020

 
 
* Cadastro Nacional de Peritos Contábeis

 
 

306
Cumpriu

23
Não cumpriu

ProGP*

329 profissionais

13
Cumpriu

0
Não cumpriu

RT Previc***

13 profissionais

107
Cumpriu

2
Não cumpriu

ProRT**

109 profissionais

52
Cumpriu

5
Não cumpriu

Facultativo****

57 profissionais

* Profissionais que atuam nas empresas de grande porte
**Profissionais responsáveis técnicos com receita total, igual ou superior a R$ 78 milhões.
*** Específica para atender a legislação adotada pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar

****Não tem obrigatoriedade de cumprir a pontuação para o Programa de Educação Continuada

•	 Em função da pandemia, houve a redução de 50% da 
pontuação anual mínima exigida para o cumprimento do 
PEPC, de 40 para 20 pontos, conforme Deliberação CFC 
n.º 14/2021.

•	 Publicação de Edital visando garantir ao profissional que 
não alcançou a pontuação mínima exigida pela NBC PG 
12 (R3) o direito de justificativa referente aos exercícios e 
2019 e 2020.

Promover a Educação Continuada – Cursos e 
Palestras

Em 2021 foram realizados 185 eventos de educação conti-
nuada, sendo 3 deles no formato presencial e o restante na 
modalidade virtual. 

Entre os eventos presenciais, destaca-se a realização em 
conjunto com a Associação Interamericana de Contabilidade 
(AIC), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Acade-
mia de Ciências Contábeis do RS (ACCRGS) da XXXIV Confe-
rência Interamericana de Contabilidade e a XVIII Convenção 
de Contabilidade do RS, o primeiro evento nessa modalidade 
em formato híbrido, realizado na PUCRS nos dias 19 a 21 de 
outubro, e que contou com a participação de 729 profissionais 
presenciais e de 1.778 on-line. O maior evento contábil da Amé-
rica Latina de 2021 teve como tema central a “Contabilidade 
e Tecnologia – Aliança para o Desenvolvimento das Nações”, 
abordando assuntos contemporâneos e técnicos do cotidiano 
da profissão.

Na modalidade virtual foram realizadas quatro edições do 
projeto “CRC ao Vivo com Você - Seminários de Fiscalização”  
cujo principal objetivo é a aproximação entre a entidade e os 
profissionais e estudantes da área contábil, fornecendo-lhes 
informações sobre as funções e objetivos do Conselho. 

Contando um pouco da trajetória pessoal e profissional 
de grandes líderes da classe contábil que protagonizaram 
momentos importantes da história da contabilidade gaúcha 
e brasileira, foi dado continuidade ao projeto “Lendas da 
Contabilidade”, promovido em parceria com a Abracicon 
e a ACCRGS, realizado em 4 edições e contou com 293 
participantes. 

Merece destaque também a parceria com a Receita Federal 
do Brasil, SESCON/RS, SESCON Serra Gaúcha e FECONTÁ-
BIL, em que realizou-se 17 eventos contemplando o Projeto 
Receita Cidadã sobre os mais variados temas e obteve-se 
um total de 3.239 participantes. Além disso, foram realizadas 
diversas capacitações, tais como: as palestras “Segurança na 
internet” e “LGPD: impactos e oportunidades para os profis-
sionais da Contabilidade” para celebrar o dia do contador; 
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Gestão de pessoas
Em 31 de dezembro de 2021, o CRCRS contava com 67 co-
laboradores e, desse total, 14 estão diretamente atuando 
em atividades de fiscalização, por meio de orientação, as-
sessoramento, gestão de processos e acompanhamento aos 
trabalhos da fiscalização.

Colaboradores 2021 2020

Empregados efetivos 67 73

Comissionados 0 1

Aprendizes 0 1

Estagiários 0 3

Terceirizados 6 8

Total 73 86

Taxa de Desligamento

7%

9,59%

4%

20
21

6,49%

7,32%

20
20

20
19

4%

Meta até

Resultado

Resultado

Meta até

Meta até

Resultado

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Em 2021, tivemos a dispensa de 4 colaboradores de acordo com 
as novas regras estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 
103-2019 (EC 103-2019), na qual determina que a aposenta-
doria concedida com a utilização de tempo de contribuição 
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do 
Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento 
do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Além 
disso, tivemos o falecimento de um colaborador, um pedido de 
demissão e o encerramento de um contrato de trabalho por 

de 28 de junho a 1º de julho, o IX Encontro de Peritos Con-
tábeis debateu, em quatro painéis, diferentes aspectos do 
tema “Perícia Contábil e as perspectivas digitais”; no dia 11 de 
novembro foi realizado o evento Seminário do Terceiro Setor 
– O Terceiro Setor e o Profissional Contábil: uma parceria es-
sencial para o desenvolvimento da sociedade; entre outros.

Publicações Técnicas e Institucionais

Em 2021 foram publicados 29 artigos pelas Comissões de Es-
tudos sob diferentes assuntos de relevância para a classe con-
tábil: Contabilidade, controladoria e gestão pela Comissão de 
Controladoria; Novos contadores trazem desafios à profissão 
publicado pela Comissão CRCRS Jovem; O mercado contábil 
está valorizando muito o trabalho pericial da Comissão de 
Perícia; Lições e perspectivas para o futuro da profissão pela 
Comissão CRCRS Mulher; Planejamento Tributário elaborado 
pela Comissão de Agronegócio; Benefícios da governança 
para empresas de pequeno e médio porte da Comissão de 
Governança e Compliance; Dúvidas sobre a migração do talão 
de papel para a NF-e elaborado pela Comissão de Tecnologia 
da Informação; Final do ano costuma ser de agenda cheia pu-
blicado pela Comissão de Organizações Contábeis; Doações 
aos Fundos da Criança e Fundo do Idoso pelo lucro real -PJ 
da Comissão de Estudos do Voluntariado; Gestão de Riscos 
Digitais da Comissão de Auditoria; A gestão de custos aplicada 
ao setor público e a possibilidade de análise de informações e 
tomada de decisão do gestor e da sociedade da Comissão de 
Pública, entre outros.

prazo determinado.

Atualmente, 32% dos colaboradores encontram-se aposenta-
dos o que resulta em uma maior probabilidade de pedidos de 
afastamentos. 

Índice de Despesas com Pessoal

Meta não 
atingida

Meta 60%

Resultado 61,24%

Meta 54%

20
21

Resultado 69,70%

Resultado 63,91%

20
20

20
19

Meta 54%

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Em 2021, houve redução no quadro funcional, porém as despe-
sas com pessoal ainda estão um pouco acima da meta estabe-
lecida. O CRCRS realiza o monitoramento mensal desse índice 
para que não haja aumentos injustificáveis, entretanto, não é 
possível reduzir parte dos gastos tendo em vista que legalmen-
te há direitos e benefícios concedidos aos funcionários que não 
podem ser alterados.

R$ 9.488.756,32
2020

R$ 9.491.448,98 
2021

Despesa de Pessoal
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2021 2020 Fiscalização

R$ 1.456.933,33

R$ 523.058,44

R$ 283.080,79

R$ 237.992,72

R$ 0,00

R$ 5.654.834,79

R$ 1.911.064,82

R$ 1.036.141,79

R$ 869.538,63

R$ 19.868,95

R$ 5.520.818,02

R$ 1.973.833,41

R$ 1.074.895,99

R$ 869.853,10

R$ 49.355,80

Salários e 
Gratificações

Encargos

Férias e 
13º salário

Benefícios 
assistenciais e 

previdenciários

Estagiários/
Aprendizes

Detalhamento da Despesa de Pessoal

(empregados efetivos + aprendizes + cargos comissionados + estagiários)

Treinamento e desenvolvimento

Para atender às diretrizes estratégicas “Influenciar a formação 
das competências e das habilidades dos profissionais, fomentar 
programas de educação continuada e fortalecer conhecimentos 
técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e funcionários 
do Sistema CFC/CRCs” e “Atrair e reter talentos” o Conselho 
investe sistematicamente na capacitação do corpo funcional.

O CRCRS elabora o Plano Anual de Treinamentos (PAT) com 
a finalidade de capacitar e desenvolver os funcionários para 
melhor execução de suas atividades. O PAT proporciona a am-
pliação do nível de conhecimento dos funcionários por meio 
da realização de cursos e treinamentos, individuais e coletivos, 

“Desafios da Segurança Cibernética no Setor Público; Gestão e 
Fiscalização de Contratos Administrativos; Ética e Serviço Públi-
co; Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais, 
entre outros.

Índice de Capacitação de Usuários em Tecnologia

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

5 horas

5 horas

Resultado 16,75 horas20
21

5,52 horas

3 horas

20
20

20
19

2 horas

Resultado

Meta

Meta

Meta

Resultado

Em cumprimento ao PAT e ao Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação (PDTI), foi oportunizada aos empregados do 
CRCRS a participação em cursos relacionados à área de tecno-
logia da informação, especificamente em relação a segurança 
da informação; funcionalidades práticas do Microsoft Teams; 
e Transformação Digital no serviço público.

Foram realizados 7 treinamentos no ano, por uma média de 44 
colaboradores, totalizando mais de 16 horas de treinamentos, 
superando consideravelmente a meta prevista para o indicador, 
que foi de 5 horas.

Pesquisa de satisfação dos empregados

Com o objetivo de aferir o nível de satisfação dos empregados 
com relação à infraestrutura e às ações desenvolvidas pelo CR-
CRS em benefício ao corpo funcional, anualmente, é aplicada 
pesquisa para que todos os colaboradores possam responder, 
de forma voluntária e anônima, às questões que nela compõem.

A pesquisa aborda a disponibilidade de recursos operacionais 
(hardware, software, equipamentos, mobiliário e materiais de 
expediente); estrutura predial, incluindo segurança e limpeza; re-
lacionamento interpessoal; comunicação interna; pertencimento 

preparando-os para o exercício de novas funções, bem como 
adaptando-os a novas tecnologias, de modo a garantir a com-
petência necessária à condução das atividades.

Índice de Percentual de Treinamento

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 100%

Resultado 204%

Meta 100%

20
21

Resultado 200%

Resultado 109,09%

20
20

20
19

Meta 90%
Meta 

atingida

Em 2021, o CRCRS buscou promover a capacitação dos empre-
gados nas competências necessárias ao desempenho de suas 
atribuições funcionais. Foram previstas a realização de 25 capa-
citações e foram realizadas 51.

Entre os treinamentos promovidos no período, 21 deles referem-
se ao projeto de “Capacitação Circular” criado em 2020 que 
consiste em capacitações on-lines com o objetivo de disseminar 
conhecimento, preferencialmente, entre os colaboradores dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade, e eventualmente com a 
participação de membros de Comissões de Estudos e Conselhei-
ros,  compartilhando suas experiências, sempre tendo em mente 
a interação e inter-relação das áreas temáticas abordadas com o 
funcionamento do Conselho. Nesse ano foram abordados temas 
relevantes de diversos temas, entre eles destacam-se: LGPD - 
Implicações nos conselhos; Relatório de sustentabilidade CFC; 
A nova Lei de Licitação; Assessoria no CRCRS e dicas de organi-
zação; Governança em organizações públicas; e Técnicas meto-
dológicas para montagem de e-mails e relatórios corporativos.

Além disso, os funcionários foram estimulados a realizar individu-
almente treinamentos on-lines voltados a sua área de atuação, a 
saber: Aspectos Jurídicos e Técnicos da LGPD no Setor Público; 
Gestão de Equipes em Trabalho Remoto; Governança de Dados; 
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e orgulho de trabalhar na empresa; benefícios e treinamentos; e 
as ações desenvolvidas pelo CRCRS para prevenção da Covid-19 
no ambiente de trabalho.

Grau de satisfação de funcionários em relação à 
infraestrutura e ações desenvolvidas pelo CRCRS 
em prol do corpo funcional

Meta 
atingida

Meta 70%

Resultado 67,79%

Meta 70%

20
21

Resultado 70,02%

Resultado 60,42%

20
20

20
19

Meta 70%

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

O resultado da pesquisa aplicada em 2021 teve a participação 
de 52 colaboradores, que pontuaram satisfação em relação às 
ações desenvolvidas pelo CRCRS. O número alcançado ficou 
bem próximo da meta estipulada, porém o resultado demonstra 
que devemos perseguir o aprimoramento contínuo de nossas 
ações voltadas aos colaboradores.

Gestão de licitações e contratos 
incluindo de TI
As contratações do CRCRS são regidas pelos princípios da Consti-
tuição Federal de 1988 e possuem conformidade com os normati-
vos legais que regem a matéria, em especial:

•	 Lei nº 8.666/1993;
•	 Lei nº 10.520/2002;
•	 Lei Complementar 123/2005;
•	 Decreto nº 7.892/2013;
•	 Decreto nº 10.024/2019;

•	 Instrução Normativa MPDG nº 5/2017.

Além disso, o CRCRS conta com diversas instâncias de controle, 

entre elas: Controle Interno, Assessoria Jurídica e a Auditoria 
Interna. O Conselho conta, ainda, com equipes de planejamento 
de contratações as quais são responsáveis pela elaboração dos 
documentos relativos aos procedimentos de contratação na fase 
interna.

Vale destacar, também, a vinculação das contratações e 
prorrogações contratuais ao Plano Anual de Contratações (PAC) de 
2021, que está disponível no site do CRCRS.  Mais informações acesse

82 
Contratações

R$ 
1.454.702,14

20
Inexigibilidades

R$ 
597.353,31 

62
Dispensas de 

licitação

R$
857.348,83

Comparação de contratações 2020-2021:

R$ 0,00
Pregão Eletrônico e

Adesão à ARP

R$ 1.454.702,14
Contratações Diretas

R$ 857.348,83
Dispensa

R$ 597.353,31
Inexigibilidade

R$ 1.454.702,14
Total

R$ 89.857,99
Pregão Eletrônico e

Adesão à ARP

R$ 771.233,67
Contratações Diretas

R$ 451.462,87
Dispensa

R$ 319.770,80
Inexigibilidade

R$ 861.091,66
Total

Modalidade de contratação

20202021

Em decorrência dos contratos vigentes de caráter contínuo, 
não houve a realização de pregão eletrônico no exercício de 
2021. Quanto às contratações diretas, o acréscimo de 68% no 
valor total das despesas, em comparabilidade ao ano anterior, 
refere-se às contratações firmadas com as empresas especia-
lizadas no fornecimento de licenças de uso de Sistema Inte-
grado de Gestão; a prestação de serviços de gerenciamento e 
controle para aquisição de combustíveis e lubrificantes para a 
frota do CRCRS; e ao fornecimento de vales-refeição e vales
-alimentação aos funcionários e estagiários do CRCRS, além 
da contratação de sociedade de advocacia para prestação de 
serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria 
jurídica.

http://www.crcrs.org.br/plano-anual-de-contratacoes/
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Contratações diretas

As compras diretas (dispensas e inexigibilidades de licitação) 
representam novas contratações envolvendo, dentre outras, 
as despesas com a manutenção de veículos e predial, serviços 
de vigilância, palestras e cursos de capacitação para os 
funcionários, seguro dos imóveis, aquisições de materiais de 
expediente e consumo, além de despesas relacionadas à área 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), referentes 
a licenças de software, certificações digitais e internet banda 
larga.

59
em razão do valor

3
contratações emergenciais, amparadas 

no art. 24, Inciso IV, da Lei n.° 
8.666/1993

R$ 334.621,67 
Total

R$ 522.727,16
Total

Dispensa

1 contratação de Sociedade de 
Advocacia 

R$ 200.000,00

4 assinaturas de jornais e 
publicações legais no DOE RS

R$ 1.579,32

1 assinatura de domínio do 
CRCRS

R$ 224,00

1 contratação de fornecimento 
anual de vales-transportes

R$ 26.037,39 

1 contratação de empresa ref. 
ao Sistema de Gestão do CRCRS

R$ 187.200,00

Inexigibilidade

12 cursos de capacitação e 
palestras

R$ 182.312,60

 
Ainda, no exercício de 2021 foi realizada a alienação de 12 
(doze) veículos do CRCRS, em desuso, por meio de licitação, 
na modalidade leilão, com lotes arrematados no valor total de 
R$ 183.784,20. 

Contratação mais relevante

Suporte e Apoio a Atividades Fins 

Objetivo estratégico: Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCs.
Objeto: Contratação de Sistema de Gestão Spiderware.
Justificativa: Cumprir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), com a atualização tecnológica das soluções necessárias e 
renovação do parque de informática.

Valor contratado
R$ 187.200,00

Inexigibilidade de Licitação

n.º 14/2021

Índice de renovação do parque de informática

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Meta 7%

Resultado 6,88%

Meta 7%

20
21

20
20

20
19

Meta 5%

0%Resultado

2,64%Resultado

Meta não 
atingida

Em 2021 optou-se pela não renovação dos equipamentos de informática tendo em vista um estudo feito no qual se identificou a 
necessidade de ajustes no PDTI.

No final do ano de 2019 tínhamos 1.896 equipamentos de informática e em 2020 foram adquiridos 10 notebooks e 40 HDs, tendo 
portanto uma renovação de 2,64% do parque de informática. Em razão da necessidade de redução das despesas, optou-se pela não 
aquisição de outros equipamentos.
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•	 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 
– apresenta as entradas e saídas de caixa e as 
classifica em fluxos operacional, de investimento 
e de financiamento.

•	 notas explicativas – fazem parte das demons-
trações contábeis e nela estão evidenciados os 
critérios utilizados na elaboração das demons-
trações contábeis.

Os demonstrativos estão disponibilizados no 
site do CRCRS.  Mais Informações acesse

Declaração do Contador do CRCRS
Avenir Regis Nunes de Souza

A Divisão de Contabilidade, de acordo com a 
Resolução CRCRS n.º 562/2015, que aprova 
o Regulamento de Pessoal, está vinculada à 
Direção Executiva, e tem entre suas atribui-
ções, a coleta de dados, registro, elaboração 
das demonstrações contábeis e produção de 
relatórios. O escopo desta declaração leva em 
conta as demonstrações contábeis do Conse-
lho Regional de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul. 

As demonstrações contábeis do CRCRS 
foram elaboradas em observância a Lei n.º 
4.320/1964, às Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 
(NBC TSP 16); ao Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs aprovado pela Resolução 
CFC n.º 1.161/2009; ao Manual de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e à 
INT/VPCI/ CFC n.º 29/2021 da Câmara de Con-
trole Interno do CFC, conforme orientações da 
Instrução Normativa TCU n.º 84/2020, da DN-
TCU n.º 187/2020, além de outros normativos 
do Sistema CFC/CRCs.

O processo de preparação objetiva a integri-
dade, fidedignidade e a confiabilidade das 
informações manifestadas nas demonstra-
ções, elaboradas com os dados extraídos dos 
Sistemas Informatizados, nos quais são regis-
trados os atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

A conformidade contábil das Demonstrações 
Contábeis e dos atos da Gestão é realizada 
pela Câmara de Controle Interno, de acordo 
com as letras “e”, “f” e “g” do artigo 31 da Re-

solução CRCRS n.º 412, de 29 de outubro de 
2003, que aprova o Regimento do Conselho 
Regional de Contabilidade do RS e dá outras 
providências, alinhado aos procedimentos 
descritos nos Manuais de Auditoria e de 
Contabilidade do Sistema CFC/CRCs. Os de-
monstrativos contábeis foram analisados pela 
Câmara de Controle Interno e aprovados pelo 
Plenário sem apontamentos ou ressalvas.

As demonstrações contábeis do CRCRS são 
as seguintes:

•	 Balanço Patrimonial (BP) – é estruturado em ati-
vo, passivo e patrimônio líquido e evidencia quali-
tativa e quantitativamente a situação patrimonial 
do CRCRS.

•	 Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP) – evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, e indica o resultado pa-
trimonial do exercício.

•	 Demonstração das mutações do Patrimônio Lí-
quido (DmPL) – demonstra a evolução (aumento 
ou redução) do patrimônio líquido da entidade 
durante um período.

•	 Balanço Orçamentário (BO) – demonstra o orça-
mento inicial e suas alterações, confrontando-os 
com a execução da receita e da despesa.

•	 Balanço Financeiro (BF) – evidencia as receitas e 
despesas orçamentárias, bem como os ingressos 
e dispêndios extraorçamentários, conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior e os que 
são transferidos para o exercício seguinte.

•	 Demonstrativo de execução de Restos a Pagar 
(RPP) – ratifica as despesas empenhadas e efe-
tivamente executadas cuja liquidação tenha sido 
verificada no exercício.

Desafios

No decorrer de 2021, buscou-se a qualidade 
dos registros das informações contábeis, uti-
lizando o princípio da competência tanto para 
os registros das receitas e das despesas. Além 
de realizar registros em contas de compensa-
ção para o controle dos contratos, designados 
como atos potenciais ativos e passivos. Ade-
mais, alinhado ao CFC, busca-se o processo de 
parametrização do sistema informatizado, da 
Demonstração do Fluxo de Caixa e da Conso-
lidação das Demonstrações Contábeis.

Declaração

Considerando que os normativos trazem 
orientações quanto aos procedimentos para a 
elaboração e apresentação do Relato Integrado 
e do processo de Prestação de Contas, conside-
rando ainda que a documentação apresentada 
para registro está alinhada aos procedimentos 
internos de controles, declaro que os Balanços 
Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, o De-
monstrativo de Execução de Restos a Pagar, as 
Demonstrações das Variações Patrimoniais, o 
Fluxo de Caixa e as Mutações do Patrimônio Lí-
quido, refletem os seus aspectos mais relevantes, 
quanto à situação orçamentária, financeira e pa-
trimonial do Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul.

Contador Avenir Regis Nunes de Souza
CRCRS nº 35.047/O

https://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx
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o orçamento do CRCRS em 2021 foi estimado em R$ 32.841.823,00 tendo sido arrecadado o 
valor de R$ 19.666.212,49, representando 59,88% da receita prevista. as despesas executadas 
representaram o montante de R$ 16.818.921,32, correspondendo a 85,52% do valor arrecadado.

as diferenças entre a Receita de Capital prevista e realizada e a despesa de Capital fixada e 
executada referem-se ao leilão do imóvel da antiga sede do CRCRS e quitação do empréstimo 
recebido do CFC para aquisição da nova sede, que estavam previstos para acontecerem em 
2021 e não ocorreram.

ReCeitAS
(Correntes e Capital)

DeSPeSAS
(Correntes e Capital)

Corrente Capital Total

2021

R$ 32.841.823,00

R$ 16.176.823,00

R$ 16.665.000,00Prevista

R$ 30.077.823,00

R$ 17.233.823,00

R$ 12.844.000,00Fixada

R$ 19.666.212,49

R$ 19.409.425,83

R$ 256.786,66Realizada

R$ 16.818.921,32

R$ 16.261.058,32

R$ 557.963,00Executada

a principal fonte de receita corrente do Conselho Regional de Contabilidade do RS é a receita 
de anuidades. além disso, há as receitas decorrentes de rendimentos de aplicações e exploração 
de serviços (emolumentos com inscrições de profissionais e organizações contábeis e emissão 
de certidões e receitas diversas).

R$ 2.847.291,17

R$ (178.330,80)

R$ (13.360.141,90)

2021

2020

2019

Resultado Orçamentário

R$27.439.769,64

R$ 19.666.212,49

R$ 16.945.446,95Receitas 
Arrecadadas

R$ 40.799.911,54

R$ 16.818.921,32

R$ 17.123.777,75Despesas 
Executadas

2021 2020 2019

Gestão Orçamentária e Financeira
os desdobramentos da pandemia do CoVId-19 e as incertezas na economia mundial continua-
ram no ano de 2021, entretanto, percebemos uma lenta recuperação da economia. as receitas 
de anuidades do CRCRS apresentaram um aumento de 8,50% em relação a 2020. esse aumento 
deve-se ao incremento da receita do ano e ao recebimento de créditos de anos anteriores.

em 2020, em decorrência da pandemia, o prazo para pagamento da anuidade foi prorrogado 
para julho do referido ano. em função disso, os profissionais que realizaram o parcelamento 
da anuidade pagaram, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, as parcelas remanescentes da 
anuidade de 2020, o que também contribuiu para o aumento da receita.

2021

2020

2019R$ 17.310.044,85

R$ 16.997.371,83

R$ 15.664.742,35Receita de 
Anuidade 8,50%

embora tenhamos um aumento na arrecadação, a entidade manteve-se atenta aos gastos, 
realizando mensalmente o acompanhamento das receitas e despesas.

2021

2020

2019

R$ 246.863,85

R$ 2.638.299,67

R$ 7.881.465,36Resultado 
Patrimonial

R$ 4.878.328,85

R$ 7.541.094,15

R$ 4.691.041,30Superávit 
Financeiro

R$ 6.952.416,79

R$ 8.948.914,38

R$ 6.177.909,58
Caixa e 

Equivalente de 
Caixa

Resultado Patrimonial
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Execução orçamentária
a realização das receitas é caracterizada como disponibilidades de 
recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário, 
instrumento por meio do qual se viabiliza a execução do planejamento. 
no âmbito do Sistema CFC/CRCs, a receita orçamentária é utilizada em 
programas e ações, cuja finalidade precípua é atender às necessidades 
e às demandas da profissão contábil. além da receita de anuidade 
constituem receitas do CRCRS: exploração de bens e serviços sendo 
arrecadado R$ 249.567,15, que representa 69,75% do total previsto; 
receitas financeiras (juros, atualização monetária, multas e rendimentos 
de aplicação financeira) sendo arrecadado o valor de R$ 1.596.490,84 
que representa 152,78% do previsto.

a tabela abaixo apresenta o comportamento das despesas do CRCRS, 
em comparação a 2020. Percebe-se que as despesas correntes, 
tiveram uma redução de 1,63%. algumas rubricas de despesas sofreram 
redução, como: Serviços de Representação (escritórios Regionais), em 
decorrência da mudança de legislação; e Serviços de Segurança em razão 

da mudança para a nova sede e a dispensa dos serviços.

em 2021, 58,25% das despesas correntes foram destinados para 
as despesas de pessoal, abrangendo despesas com programa de 
alimentação ao trabalhador, plano de saúde, vale-transporte, provisões 
de férias e encargos patronais.

no item “Uso de bens e serviços” foram registrados serviços prestados 
para atender as atividades do CRCRS, tais como: serviços de instrutores, 
serviços de tecnologia da informação e serviços de divulgação, no 
valor total de R$ 2.695.661,45, como também a aquisição de materiais 
de consumo para o almoxarifado e para as atividades finalísticas das 
Unidades organizacionais.

Receitas por grupo e elemento
R$  mil

RECEITAS CORRENTES

Grupos de Receita 
2021 2020

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Contribuições 14.582 16.997 117 17.191 15.665 91

Exploração de Bens e Serviços 358 250 70 427 174 41

Receitas Financeiras 1.045 1.596 153 1.930 974 50

Transferências 87 235 270 114 76 67

Outras Receitas Correntes 105 331 315 164 56 34

Receitas Correntes 16.177 19.409 120 19.826 16.945 85

RECEITAS DE CAPITAIS

Grupos de Receita 
2021 2020

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Alienações de Bens 16.665 184 1 258 0 0

Transferências de Capital 0 73 100 0 0 0

Receitas de Capital 16.665 257 2 258 0 0

Total das Receitas 32.842 19.666 60 20.084 16.945 84

R$ 0

R$ 9.510,20

R$ 0Subvenções

R$ 4.136.031,90

R$ 3.783.597,44

R$ 3.380.619,25tributárias

R$ 10.190.945,73

R$ 9.471.580,03

R$ 9.439.400,52
Pessoal, 

encargos e 
benefícios

R$ 5.151.477,25

R$ 2.695.661,45

R$ 3.459.355,86uso de Bens 
e Serviços

R$ 217.287,41

R$ 223.729,77

R$ 217.959,56Financeiras

R$ 137.032,76

R$ 76.979,43

R$ 32.652,48
Demais 

Despesas 
Correntes
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Despesas por grupo e elemento
R$  mil

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesas 
Empenhada Liquidada Valores Pagos

2021 2020 2021 2020 2021 2020

1. Despesas de Pessoal 9.472 9.439 9.472 9.439 9.279 9.257

2. Uso de Bens e Serviços 2.695 3.459 2.695 3.459 2.322 3.063

3. Financeiras 224 218 224 218 224 218

4. Outras Despesas Correntes 3.870 3.414 3.870 3.414 3.864 3.413

Despesas Correntes 16.261 16.530 16.261 16.530 15.689 15.951

DESPESAS DE CAPITAIS

Grupos de Despesas 
Empenhada Liquidada Valores Pagos

2021 2020 2021 2020 2021 2020

5. Investimentos 33 89 33 89 16 39

6. Amortização Dívida 525 505 525 505 525 505

Despesas de Capital 558 594 558 594 541 544

Total das Geral 16.819 17.124 16.819 17.124 16.230 16.495
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Gestão Patrimonial e Infraestrutura
O CRCRS segue as disposições legais previstas na Lei n.º 
8.666/1993, Instrução Normativa n.º 205/1988 – SEDAP, Decre-
to n.º 9.373/2018 e alterações, Decreto n.º 9.764/2019, Norma 
Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 07 – Ativo Imobiliza-
do, Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 08 – Ativo 
Intangível e demais instrumentos legais que regem a gestão 
patrimonial nos conselhos de profissão regulamentada. 

Em 2021 não houve investimento em equipamentos de TI e 
serviços de instalações, em razão de uma readequação interna 
na infraestrutura de TI. Com isso os projetos de investimen-
tos na área foram adiados para 2022, considerando a nova 
estruturação.

No quadro a seguir, observa-se que ocorreu uma diminuição de 
43,39% nas despesas com manutenção predial em relação ao 
ano anterior. A diminuição nos gastos deve-se principalmente 
a redução dos serviços de vigilância que ocorreram em função 
da mudança para o novo prédio do CRCRS .

2021 2020 Diferença %

Vigilância R$ 16.740,00 R$ 308.120,81 -94,65

Serviços de limpeza R$ 170.712,86 R$ 188.847,06 -9,60

Outros gastos (água, energia, 
seguro, etc) R$ 601.193,21 R$ 895.762,64 -32,88

tOtAL (manutenção e 
conservação predial) R$ 788.646,07 R$ 1.392.730,51 -43,37

Importante ressaltar também, que os contratos de serviços 
terceirizados de mão de obra do CRCRS ocorreram por meio 
de pregão eletrônico, cuja definição do número de postos está 
baseada em critérios devidamente motivados e os valores con-
tratados estão dentro dos limites legais estabelecidos.

Desfazimento de Ativos

Em 2021, foi realizado leilão para venda de 12 veículos resultan-
do num total de R$ 183.784,20.

locações de imóveis e equipamentos

O Conselho possui contrato de locação de impressoras (outsour-
cing) agilizando a demanda e reduzindo custos com manutenção 
e suprimentos e o gasto em 2021 foi de R$ 71.566,08.

R$ 75.262,43
2020

R$ 71.566,08
2021

Gestão de Custos
Para o monitoramento e controle da execução orçamentária 
o CRCRS utiliza o Plano de Trabalho como ferramenta para 
nortear o caminho a ser seguido de forma a cumprir a missão 
e alcançar os seus objetivos, vislumbrando as principais ações 
a serem realizadas no decorrer dos exercícios. As informações 
são alinhadas para que funcionem como instrumentos de 
programação e controle do planejamento, permitindo que a 
sua execução possua uma maior sincronia, para alcance dos 
objetivos e alinhamento às normas e regulamentos pertinentes 
à gestão orçamentária e financeira.

O CRCRS não adota metodologia para o rateio dos custos 
indiretos, no entanto controla os custos diretos que são alo-
cados em 36 projetos, alinhados e vinculados a 15 objetivos 
estratégicos e 5 programas de gestão.

Valores por Objetivo Estratégico

Objetivo Estratégico Executado

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante 
a sociedade 13.578,00

Atuar como fator de proteção da sociedade 59.539,88

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do 
Sistema CFC/CRCs 4.110.106,09

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação 
continuada, registro e fiscalização como fator de proteção 
da sociedade

308.982,21

Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs 20.966,32

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no 
Sistema CFC/CRCs 304.053,01

Atrair e reter talentos 9.497.360,83

Influenciar na formação das competências e das 
habilidades do profissional e formar programas de 
educação continuada e fortalecer conhecimentos técnicos 
e habilidades pessoais dos conselheiros e funcionários do 
Sistema CFC/CRCs.

429.842,96

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logísticos às 
necessidades do Sistema CFC/CRCs. 2.074.492,02

total 16.818.921,32

Principais desafios e ações futuras

•	  Investimento em tecnologia da informação previstos no Plano 
de Desenvolvimento em Tecnologia da Informação (PDTI). 

•	 Revisar constantemente as premissas estabelecidas no 
Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, buscando 
estabelecer novos controles que permitam a alocação 
eficiente de recursos e melhoria na qualidade dos gastos 
públicos.
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Balanço Patrimonial (BP)
R$ mil

ATIVO NE 2021 2020 PASSIVO NE 2021 2020

Ativo Circulante 24.976 19.808 Passivo Circulante 7 9.259 7.868

Caixa e equivalentes de Caixa 1 8.949 6.178 Obrigações trabalhistas e Previdenciárias 181 171

Créditos de Curto Prazo  2 15.271 12.839 Obrigações de Curto Prazo 599 630

 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo  3 635 662 Demais Obrigações de Curto Prazo 13 8

estoques 4 103 120 Provisões de Curto Prazo 8 7.768 6.423

Var. Diminutivas Pagas Antecipadamente 5 18 9 empréstimo de Curto Prazo 9 698 636

Ativo não Circulante 38.040 39.113 Passivo não Circulante 13.349 13.294

Ativo Realizável a Longo Prazo 2 752 851 empréstimos de Longo Prazo 9 13.349 13.294

investimentos, imobilizado e intangível 6 37.288 38.262 total do Passivo 22.608 21.162

Patrimônio Líquido 10 40.408 37.759

total do Ativo 63.016 58.921 total do Passivo + Patrimônio Líquido 63.016 58.921

Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei n.º 4.320/1964)

Ativo 63.016 58.921 Passivo 22.608 21.162

 Ativo Financeiro 11 9.602 6.849  Passivo Financeiro 11 2.061 2.157

 Ativo Permanente 53.414 52.072  Passivo Permanente 20.547 19.004

Saldo Patrimonial 40.408 37.759

Quadro das Contas de Compensação (Lei n.º 4.320/1964)

 Outros Atos Potenciais Ativos    20  Outros Atos Potenciais Passivos 531 744
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Variações Patrimoniais Quantitativas R$ mil

Variações Patrimoniais Aumentativas ne 2021 2020

Contribuições 20.787 20.908

Exploração de bens e serviços 601 439

Financeiras 9.547 5.282

Transferências 308 76

Valorização e ganhos com ativos 149 8.913

Outras variações patrimoniais aumentativas 4.833 4.167

total 12 36.225 39.785

Variações Patrimoniais diminutivas 2021 2020

Pessoal e encargos 10.465 11.202

Uso de bens e serviços 3.674 4.355

Financeiras 1.230 1.044

Transferências 10 0

Tributárias e contributivas 4.250 3.871

Desvalorização e perda de ativos 12.916 10.436

Outras variações patrimoniais diminutivas 1.042 996

total 12 33.587 31.904

Resultado Patrimonial do exercício 12 2.638 7.881

Variações Patrimoniais Qualitativas R$ mil

Descrição 2021 2020

incorporação de Ativos 33 89

Investimentos 33 89

Desincorporação de Ativos 184 0

Alienação de Bens 184 0

Desincorporação de Passivos 525 505

Desincorporação de Passivos 525 505

Demonstração das Mutações do  
Patrimônio líquido (DMPl)

R$ mil

Descrição NE
Patrimônio líquido

2021 2020

Saldo inicial do exercício 37.759 29.868

Ajustes de Exercício Anterior 11 10

Resultado do Exercício 2.638 7.881

Saldo Final do exercício 17 40.408 37.759

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do 
patrimônio líquido do CRCRS nos exercícios de 2021 e 2020, 
bem como, sua evolução no período. Ressalta-se o incremento 
de 7,02% em seu Patrimônio Líquido em comparação a 2020.

Em 2020 foi efetuada a reavaliação dos bens imóveis situados 
nas ruas Baronesa do Gravataí e Barão do Gravataí, refletindo 
aumento no resultado patrimonial.

Balanço Financeiro (BF)
R$ mil

ingressos ne 2021 2020
Receita Orçamentária 13 19.666 16.945
Receitas Correntes 19.409 16.945

Receitas de Capital 257 0

Recebimentos extraorçamentários 39 13

Disponível do exercício anterior 6.178 6.952

total 25.883 23.910
Dispêndios ne 2021 2020

Despesa Orçamentária 13 16.819 17.124

Despesas Correntes 16.261 16.530

Despesas de Capital 558 594

Pagamentos extraorçamentários 115 608

Disponível para o exercício Seguinte 8.949 6.178

total 13 25.883 23.910

R$ 2.638

R$ 7.881

2021

2020

Resultado Patrimonial
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Balanço Orçamentário (BO)
Receitas orçamentárias R$ mil

Receitas Orçamentárias ne Previsão inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 14 16.177 16.177 19.409 3.232 

Contribuições 14.582 14.582 16.997 2.415 

Exploração de bens e serviços 358 358 250 (108)

Financeiras 1.045 1.045 1.596 551 

Transferências 87 87 235 148 

Outras receitas correntes 105 105 331 226 

Receitas de Capital 16.665 16.665 257 (16.408) 

Alienações de bens 16.665 16.665 184 (16.481) 

Transferências de capital 0 0 73 73 

total das Receitas 32.842 32.842 19.666 (13.176) 

Saldos de exercícios Anteriores - Superávit Financeiro 891

Despesas orçamentárias R$ mil
Despesas Orçamentárias ne Dotação inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Saldo

Despesas Correntes 14 16.177 1.057 17.234 16.261 16.261 15.689 973 

Pessoal e encargos 9.871 -96 9.775 9.472 9.472 9.279 303 

Uso de bens e serviços 2.707 561 3.268 2.695 2.695 2.322 573 

Financeiras 336 -80 256 224 224 224 32 

Transferências correntes 0 10 10 10 10 10 0 

Tributárias e contributivas 3.188 642 3.830 3.783 3.783 3.777 47 

Outras despesas correntes 75 20 95 77 77 77 18 

Despesas de Capital 16.665 -166 16.499 558 558 541 15.941 

Investimentos 500 -166 334 33 33 16 301 

Amortização de empréstimos 12.510 0 12.510 525 525 525 11.985 

Reserva de contingência orçamentária 3.655 0 3.655 0 0 0 3.655 

Subtotal 32.842 891 33.733 16.819 16.819 16.230 16.914 

Superávit 0 0 0 0 2.847 0 0

total das Despesas 32.842 891 33.733 16.819 16.819 16.230 16.914 

R$ 2.847

R$ (178)

2021

2020

Superávit Orçamentário
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
R$ mil

Descrição ne 2021 2020

Fluxos de Caixa das Operações 16

ingressos 19.409 16.945 

Receitas 19.409 16.945 

Receita de Contribuições 16.997 15.665 

Exploração de Bens e Serviços 250 174 

Receitas Financeiras 1.596 974 

Transferências (subvenções) 235 76 

Outras Receitas 331 56 

Desembolsos 16.337 17.126 

Despesas 16.337 17.126 

Pessoal, Encargos e Benefícios 9.536 9.627 

Uso de Bens e Serviços 2.710 3.662 

Despesas Financeiras 224 218 

Despesas Tributárias e Contributivas 3.778 3.383 

Transferências (Subvenções + Auxílios) 10 0

Outras Despesas 79 236 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 3.072 (181)

Fluxos de Caixa das Atividades de investimento

ingressos 257 0

Alienação de Bens 184 0

Transferências de Capital 73  0

Desembolsos 33 89 

Aquisição de Ativo Não Circulante 33 89 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de investimento 224 (89)

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

ingressos 0  0

Deesembolsos 525 505 

Amortização/Refinanciamento da Dívida 525 505 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (525) (505)

Geração Líquida de Caixa e equivalente de Caixa 2.771 (775)

Caixa e equivalente de Caixa inicial 6.178 6.952 

Caixa e equivalente de Caixa Final 8.949 6.178 

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar 
Processados (RPP)

R$ mil

Restos a Pagar 
Processados

ne

15

inscritos

Pagos Cancelados Saldoem exercícios 
Anteriores

em 31 de  
Dezembro do 

exercício Anterior

Despesas Correntes + 
Capital 620 589 409 13 787

Despesas Correntes 570 572 359 13 770

Pessoal e Encargos 183 193 183 0 193

Uso de Bens e 
Serviços 386 373 175 13 571

Despesas Tributárias e 
Contributivas 1 6 1 0 6

Despesas de Capital 50 17 50 0 17

Investimentos 50 17 50 0 17

a demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equi-
valentes de caixa do  CRCRS em um determinado período, evidenciando separadamente os fluxos 
nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento.

as informações são úteis para proporcionar aos usuários uma base para avaliar a capacidade 
de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de 
utilização desses fluxos de caixa.

2021

2020

2019R$ 6.952

R$ 8.949

R$ 6.178
Caixa e 

Equivalente de 
Caixa em 31/12
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Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Contexto Operacional

o Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
grande do Sul (CRCRS), localizado à Rua gu-
temberg n.º 151 - 11º, 13º e 14º andares e atendi-
mento ao público na av. Senador tarso dutra 
nº 170 - loja 101 foi criado pelo decreto-lei n.º 
9.295/46, alterado pela lei n.º 12.249/10. o 
CRCRS, tem como principais atividades o re-
gistro, a fiscalização do exercício profissional 
e a educação continuada.

dotado de personalidade jurídica e forma fe-
derativa, o CRCRS funciona como autarquia  
especial, tendo sua estrutura e organização, 
estabelecidas no Regulamento geral dos 
Conselhos de Contabilidade, aprovado por 
meio da Resolução CFC n.º 1.612/2021 e tem 
sua constituição, sede e foro regulamentados 
no seu Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução CRCRS n.º 562/2015 e alterações.

Base da Preparação e Elaboração 
das Demonstrações Contábeis

as demonstrações Contábeis são de res-
ponsabilidade de sua administração e foram 
elaboradas em conformidade com a lei n.º 
4.320/64, em observância às normas Brasi-
leiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Pú-
blico (nBCaSP); a Resolução CFC n.º 1.161/09, 
que aprovou o Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs e a Instrução de trabalho 
n.° 29/2021 da Vice-presidência de Controle 
Interno do CFC.

as demonstrações que compõem a Prestação 
de Contas da gestão, exercício de 2021, são: 

o Balanço Patrimonial (BP), a demonstração 
das Variações Patrimoniais (dVP), o Balanço 
Financeiro (BF), o Balanço orçamentário 
(Bo), o demonstrativo de execução de Restos 
a Pagar Processados (RPP), a demonstração 
de Fluxo de Caixa (dFC), a demonstração das 
Mutações do Patrimônio líquido (dMPl) e as 
notas explicativas. os demonstrativos foram 
extraídos do Sistema de Contabilidade.

as notas explicativas fazem parte das de-
monstrações contábeis e nela estão eviden-
ciados os critérios utilizados na elaboração 
dos demonstrativos, especialmente as infor-
mações de natureza patrimonial, orçamentá-
ria, financeira e de desempenho. além disso, 
elas têm a finalidade de destacar e interpretar 
detalhes de informações relevantes que são 
complementares ou suplementares àquelas 
não suficientemente evidenciadas nos de-
monstrativos contábeis.

Uso de Estimativa e Premissas 
Contábeis Significativas

na preparação das demonstrações finan-
ceiras, o Conselho Regional fez uso de esti-
mativas que afetam diretamente o valor de 
avaliação dos ativos e passivos constantes 
nas demonstrações. as principais estimativas 
e premissas estão a seguir relacionadas:

a. Perdas estimadas de Créditos – a provi-
são para perda de créditos foi instituída 
por meio da Instrução de trabalho VPCI n.º 
085/2012, a qual disponibiliza orientações 
para a adoção dos procedimentos contá-
beis relativos ao reconhecimento da perda 

estimada dos créditos de liquidação duvi-
dosa e provisão da cota-parte, com base 
na perda esperada, cujo detalhamento está 
mencionado na nota explicativa n.º 02. 

b. ativo Imobilizado – os bens classificados no 
imobilizado, incluindo os gastos adicionais 
ou complementares, são mensurados ou 
avaliados com base no valor de aquisição. 
no exercício de 2012 foram efetuados os 
ajustes decorrentes da avaliação dos bens, 
conforme previsto no Manual de Contabili-
dade do Sistema CFC/CRCs, reconhecendo 
o valor depreciável e o valor residual dos 
ativos imobilizados, com reconhecimento 
do custo atribuído (deemed cost). em 2020 
foi realizada avaliação dos imóveis das ruas 
Baronesa do gravataí e Barão do gravataí 
(antiga sede do CRCRS), já no exercício de 
2021 não ocorreram reavaliações. a deter-
minação da vida útil econômica dos bens 
do imobilizado, para os bens adquiridos e 
postos em operação até 31/12/2010, foi de-
finida com base em laudo de avaliação. Para 
os bens adquiridos e postos em operação 
a partir de 1º/1/2011, a vida útil foi definida 
pela Câmara de Controle Interno, por meio 
da Instrução de trabalho n.º 4/2012, elabo-
rada com base na In da Secretaria da Recei-
ta Federal (SRF) n.º 162/1998.

c. as provisões para riscos cíveis e trabalhistas 
são reconhecidas de acordo com a análise 
jurídica de cada ação e, dependendo da 
análise, poderão ser classificadas como 
passivo contingente ou como passivo exi-
gível.

Moeda Funcional e de 

Apresentação

as demonstrações financeiras são apresenta-
das em milhares de reais, que é a moeda fun-
cional das operações do Conselho. também se 
optou por suprimir os centavos, simplificando a 
apresentação dos dados.

além disso, a fim de atender à lei n.º 
4.320/1964, apresentam-se no BP os valores 
dos grupos: ativo financeiro, ativo permanente, 
passivo financeiro, passivo permanente e saldo 
patrimonial. Cabe ressaltar que a diferença 
entre os montantes de ativo financeiro e pas-
sivo financeiro resulta no valor do superávit 
financeiro.

Principais Práticas Contábeis

as principais práticas contábeis utilizadas na 
preparação das demonstrações contábeis 
estão definidas e demonstradas a seguir. 
Ressalta-se que essas políticas vêm sendo 
aplicadas de modo consistente em todos os 
períodos apresentados.

Balanço Patrimonial

o BP evidencia a situação patrimonial do Con-
selho em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
e demonstra a posição estática dos ativos e 
passivos no final do exercício, possibilitando 
ao usuário da informação conhecer, qualitativa 
e quantitativamente, a composição dos bens e 
direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos 
resultados acumulados da gestão patrimonial ao 
longo de vários exercícios (patrimônio líquido).



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | Relato IntegRado | 39INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são 
administrados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 
164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Caixa e equivalente de Caixa R$ mil

Descrição 2021 2020

Bancos Conta Movimento 591 495

Bancos Aplicação Financeira 8.358 5.683

total 8.949 6.178

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os recursos não utilizados na operacionalização das ativi-
dades foram depositados em contas separadas das demais 
disponibilidades, em observância aos limites e condições 
de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dis-
põe o §1º do art. 43 da Lei Complementar n° 101/2000 
e as receitas resultantes das aplicações desses recursos 
foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Nota Explicativa 2

Créditos a Receber de Curto e longo Prazo
a) Créditos a Receber 

Os créditos a receber são valores previstos em função do re-
gulamentado no Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946:

“Art.11. – A renda dos Conselhos Regionais será constituída 
do seguinte: 
a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais 
estabelecidas no art. 17 e seu parágrafo único; 
b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea “b,” do artigo 
anterior, 
c) 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no art. 21 e seus 
parágrafos. 
d) doações e legados; 
e) subvenções dos Governos.”

Os direitos e os títulos de créditos são mensurados ou ava-
liados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.  
Os créditos foram contabilizados pelo regime de competên-
cia, no curto e/ou longo prazo, como créditos a receber e 
o seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, 
sendo apresentada em 31/12/2021, os montantes abaixo.

Créditos a Receber R$ mil

Descrição
2021 2020

Ativo Circulante

Créditos do exercício 5.325 4.801

Créditos de exercícios anteriores 35.442 24.561

Parcelamento débitos 2.347 3.158

(-) Perda Estimada -27.843 -19.681

total 15.271 12.839

Ativo não Circulante

Parcelamento débitos 2.378 2.695

Créditos de exercícios anteriores não 
executados 542 593

Dívida Ativa Executada 5.244 5.980

(-) Perda Estimada -7.412 -8.417

total 752 851

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

b) Ajustes para perdas de créditos 

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual 
dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual 
se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre 
o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronun-
ciamento VPCI/CFC n° 85/2012.

Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos 
créditos a receber de curto prazo e longo prazo, obteve-se a 
provisão de perda estimada conforme segue:

Perdas estimadas de Créditos R$ mil

Descrição
2021 2020

Ativo Circulante

Saldo Créditos de Curto Prazo 43.114 32.521

Percentual de Inadimplência 64,58% 60,52%

Cálculo de ajuste de perdas -27.843 -19.682

Créditos líquidos a receber 15.271 12.839

Ativo não Circulante

Saldo Créditos Realizáveis a Longo Prazo 8.164 9.268

Percentual de Inadimplência 90,79% 90,82%

Cálculo de ajuste de perdas -7.412 -8.417

Créditos líquidos a receber 752 851

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

Correspondem a valores a receber relativos a adiantamentos a 
pessoal e valores a receber de entes públicos.

Demais Créditos e Valores R$ mil

Descrição 2021 2020

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros 174 175

Tributos e Contribuições a Recuperar 14 11

Créditos por Danos ao Patrimônio 9 14

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 421 421

Demais Créditos com Vinculação Orçamentária 0 23

Outros Créditos e Valores a Receber 17 18

total 635 662

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros
Valores relativos a adiantamento de férias concedidas a 
funcionários em 28/12/2021 e participação dos funcionários no 
custeio do vale-alimentação e vale-transporte a ser descontado 
na folha de pagamento de janeiro de 2022.

Tributos e Contribuições a Recuperar
Compreende os valores a receber do Conselho Federal de 
Contabilidade de cota parte repassada a maior e valores de 
imposto federal recolhido indevidamente aguardando restitui-
ção, conforme pedido a Secretaria da Receita Federal.
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Créditos por Danos ao Patrimônio
Refere-se a multas impostas, pagas pelo Regional, de res-
ponsabilidade de funcionários a serem descontadas em 
folha de pagamento.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
São valores consignados em juízo para andamento de pro-
cessos cíveis e relativos a reclamatórias trabalhistas.

Outros Créditos e Valores
Refere-se a bloqueio na conta corrente do Banco do Bra-
sil por ordem judicial relativo a processo trabalhista em 
tramitação.

Nota Explicativa 4

Estoques
Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo CRCRS, 
com o objetivo de utilização própria no curso normal de 
suas atividades operacionais e administrativas, composto 
de materiais de expediente, publicações técnicas, materiais 
de informática, materiais elétricos e de telefonia, gêneros de 
alimentação e materiais de higiene, limpeza e conservação.

Os bens em almoxarifado estão avaliados, na entrada, pelo 
valor original das aquisições. O método para mensuração 
e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio pon-
derado, considerando o custo histórico dos materiais. As 
apropriações provenientes da utilização são contabilizadas 
em contas de resultado.

materiais de Consumo R$ mil
Descrição 2021 2020

Materiais de Consumo 103 120

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inven-
tariados em 31/12/2021 e os ajustes necessários à sua 
regularização, foram realizados no sistema operacional 
de controle de estoques, os quais não influenciaram nos 
saldos das contas patrimoniais.

Nota Explicativa 5

Variações Patrimoniais Diminutivas  
pagas Antecipadamente 

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais dimi-
nutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestações 
de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte.

VPD Antecipada R$  mil
Descrição 2021 2020

Seguros de bens móveis 1 3

Seguros de bens imóveis 11 3

Assinaturas periódicas 6 3

total 18 9

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Nota Explicativa 6

Investimentos, Imobilizado e Intangível
Os bens que integram os investimentos, imobilizado e 
intangível estão assim distribuídos:

Investimentos

São compostos pelas participações permanentes que 
representam os investimentos realizados em empresas. O 
CRCRS possui investimento em ações de empresas de te-
lecomunicações, no valor de R$ 1.244,88, referente a linhas 
telefônicas adquiridas há mais de 20 anos. Os valores das 
ações não são atualizados de acordo com o mercado e a 
bolsa de valores, mas, por se tratar de um valor irrelevante, 
sua variação não foi reconhecida no Balanço Patrimonial 
do CRCRS encerrado em 31/12/2021.

Imobilizado

Bens móveis e imóveis

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, 
é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição com exceção 
dos bens que foram reavaliados a valor de mercado e reconhecido 
contabilmente, nos exercícios de 2012 e 2020. 
Por meio da Portaria nº 041/2021, foi nomeada a comissão para o le-
vantamento de bens móveis, a qual apresentou relatório conclusivo à 
administração apontando o resultado dos bens inventariados.

Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2021, são:

móveis e imóveis R$ mil

Descrição Saldo em 
31/12/2020

Aquisições Baixas
Saldo em 

31/12/2021
Depreciação 
acumuladaCompras incorporações

Alienação

(Vendas)

Móveis e Utensílios 1.615 1.615 -918

Máquinas e 
Equipamentos 656 22 678 -503

Instalações 293 293 0

Utensílios de Copa 
e Cozinha 2 2 -2

Veículos 750 332 418 -292

Equip. 
Processamento de 
Dados

1.601 1 1.602 -1.220

Biblioteca 319 319 0

Museu e Obras 
de Arte 18 18 0

Sede 25.744 10 25.754 -2.212

Subsede Salas 
Garagem 1.216 1.216 -127

Terrenos 10.646 10.646 0

total dos Bens 42.860 23 10 332 42.561 -5.274

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

O CRCRS instalou-se na nova sede em 2020, quando também provi-
denciou instalações necessárias para o desenvolvimento das ativida-
des fim, portanto não teve aquisições relevantes nesse exercício. 

A movimentação no grupo Veículos foi decorrente da alienação de 12 
veículos, de uso da fiscalização, em função da vida útil desses bens 
(que é de 5 anos) ter esgotado. Não houve aquisição de novos veícu-
los. Com a implementação da fiscalização eletrônica, as atividades de 
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saídas de fiscais para atividades externas foram reduzidas, uma 
das razões da alienação dos veículos.

Depreciação
A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em 
operação utilizam o método das cotas constantes, com cri-
térios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

Os bens adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados por 
empresa especializada e depreciados a partir de 1º de janeiro 
de 2012, de acordo com a vida útil do bem estabelecida nos 
respectivos laudos de avaliação. 

Os bens móveis adquiridos após esta data estão sendo depre-
ciados com base na Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 04/2012, 
conforme a seguir: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas 
e Equipamentos, Utensílios de Copa e Cozinha e Veículos (uso 
administrativo) com tempo de vida útil de 10 anos e valor resi-
dual de 10%; Equipamentos de Processamento de Dados com 
tempo de vida útil de 5 anos e valor residual de 10%, resultando 
nos saldos demonstrados no quadro aposto no item anterior.

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aqui-
sição e ou instalação. A tabela abaixo demonstra o tempo de 
vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:

tabela de referência para vida útil e valor residual

título Vida Útil 
(Anos)

Valor 
Residual

Móveis e utensílios de escritório 10 anos 10%

Máquinas e Equipamentos 10 anos 10%

Instalações 10 anos 10%

Utensílios de Copa e Cozinha 10 anos 10%

Veículos (uso administrativo) 10 anos 10%

Veículos (uso fiscalização) 5 anos 10%

Equip. de Processamento de dados 5 anos 10%

Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização) 5 anos 10%

Sede/ Subsede/Sala/Garagens 25 anos 10%

Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7

Intangível
O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da ativida-

de pública, ou exercidos com essa finalidade, e é mensurado 
ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou 
de produção.

No exercício de 2021 não aconteceram aquisições no intangível.

Nota Explicativa 7

Passivo Circulante
O passivo circulante apresenta a seguinte divisão: obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; obrigações fiscais, 
fornecedores e contas a pagar; obrigações de repartições a ou-
tros entes; empréstimos e financiamentos; provisões; e demais 
obrigações, as quais são demonstradas por meio de valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos das variações monetárias ocorridas 
até a data das demonstrações contábeis.

As obrigações com pessoal e terceiros são mensuradas ou ava-
liadas pelo valor original. As atualizações e os ajustes apurados 
são contabilizados em contas de resultado.

Obrigações trabalhistas e Previdenciárias/
Fornecedores R$ mil 

Descrição 2021 2020

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 181 171

Obrigações fiscais de curto prazo 2 8

Depósitos Consignáveis 186 165

Fornecedores 411 457

total 780 801

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

O saldo relativo aos depósitos consignáveis compreende o fluxo 
de entradas e saídas de recursos que não são de propriedade 
do Conselho e que tenham caráter devolutivo. A avaliação é efe-
tuada pelo valor original das transações e inclui o registro dos 
montantes relativos à retenção calculada sobre o pagamento de 
salários, 1/3 de férias, 13º salários, dentre outros.

Os valores retidos dos fornecedores são registrados em contas 

específicas pelo valor original da retenção. Os recolhimentos 
obedecem as normas da legislação em vigor.

As apropriações estão de acordo com a legislação vigente e 
alinhado a Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 029/2021.

Contas a pagar/ transferências legais e outras 
obrigações R$ mil 

Descrição 2021 2020

Transferências Legais 7 1

Outras Obrigações 6 7

total 13 8

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

O saldo da conta “Transferências Legais” refere-se à Cota Parte 
devida ao Conselho Federal de Contabilidade. O CRCRS re-
passa mensalmente o valor de 20% (vinte por cento) de toda 
a arrecadação.

No grupo de contas “Outras Obrigações” constam o saldo de 
honorário de sucumbência a pagar, apurados em processos de 
ajuizamento de débitos, conforme normas em vigor.

Nota Explicativa 8

Provisões de Curto Prazo

No passivo circulante são evidenciadas também as provisões 
para 13º salário, férias e encargos, e os processos judiciais com 
perda classificada como “praticamente certa” e “provável”.  
As provisões relativas aos processos judiciais classificados 
com esses tipos de perdas, são constituídas com base em 
estimativas confiáveis pelos prováveis valores de liquidação 
para os passivos.

•	 Provisões Trabalhistas
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•	 Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis 

•	 Provisão da Cota Parte

Provisões Trabalhistas
As provisões trabalhistas (13º salário, férias e encargos) são 
constituídas mensalmente, em atendimento ao regime de com-
petência, com base nos períodos aquisitivos de cada funcio-
nário, acrescidas dos respectivos encargos, conforme relatório 
expedido pelo sistema de folha de pagamento:

Provisões de Férias R$ mil  

títulos 2021 2020

Provisão de férias 955 995

Encargos Sociais 313 352

total 1.268 1.348

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Não ocorreram alterações significativas nos saldos da provisão 
de férias, pois não houve modificações expressivas no número de 
colaboradores. Não há férias acumuladas e vencidas.

Os saldos referentes às provisões para décimo terceiro salário e 
seus encargos patronais foram baixados por ocasião do paga-
mento da segunda parcela, ocorrido  no dia 20/12/2021.

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
Essa provisão tem por finalidade dar cobertura as perdas ou 
despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas não houve ainda o 
correspondente desembolso ou perda.

As provisões para riscos cíveis e trabalhistas foram constituídas 
com base no Relatório de Passivos Contingentes da assessoria 
jurídica. O Conselho possui processos avaliados como “prati-
camente certo”, “provável”, “possível” e “remota”, podendo ser 
para ganho ou perda. As situações de “praticamente certo” e 
“provável” estão representadas no Balanço Patrimonial e a situ-
ação “possível” está destacado nesta nota explicativa, conforme 
estabelecido pela NBC TG 25 (R1), aprovada pela Resolução 
CFC n° 1.180/09.

De acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/
CRCs, uma contingência passiva é a possível obrigação presen-
te, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, ou 
não, de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmen-
te sob controle da entidade.

O Conselho possui processos cíveis e trabalhistas totalizando 
o montante de R$ 3.295.429,14, com os graus de perda classi-
ficados como “praticamente certo” e “provável”, reconhecidos 
no Balanço Patrimonial, sendo vinte e um classificados como 
“praticamente certo” e um como “provável”.

Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do 
grau de perda foi classificada como “possível” e “remota” não 
são reconhecidos contabilmente, mas, a título de informação 
demonstram-se no quadro abaixo e estão sob a responsabili-
dade da assessoria jurídica:

Provisão para Riscos trabalhistas e Cíveis R$ mil

Descrição 2021 2020

Processos Cíveis Qtd. Valor Qtd. Valor

Provável 1 2

Praticamente certo 4 1 2 37

Soma 1 39

Processos trabalhistas Qtd. Valor Qtd. Valor

Praticamente certo 17 3.293 17 2.297

Provável 1 1 1 1

Possível 4 27 6 48

Remota 4 67 28 300

total 3.388 2.646

Provisão da Cota-Parte

Constitui cota-parte o valor correspondente a 20% dos créditos 
a receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação 
do Pronunciamento nº 85/12 da Vice-presidência de Controle 
Interno do CFC.

Cota Parte R$ mil 

Descrição
Créditos
Líquidos

Cálculo 
Provisão da 
Cota Parte

Créditos a Receber - CP 15.271 3.055

Créditos a Receber - LP 752 150

total da Carteira 16.023 3.205

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Nota Explicativa 9

Empréstimos
O empréstimo obtido com o Conselho Federal de Contabili-
dade teve a finalidade de aquisição da nova sede e está con-
tabilizado pelo valor original, e os juros foram evidenciados 
em contas distintas de acordo com o contrato.

Os registros contábeis referentes ao empréstimo obtido com 
o Conselho Federal de Contabilidade, com saldos atualizados 
em 31/12/2021, são:

empréstimos R$ mil 

Curto Prazo

Descrição 2021 2020

Empréstimo Principal 545 525

Juros sobre empréstimos 874 864

(-) Encargos financeiros a apropriar -721 -753

Subtotal curto prazo 698 636



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | Relato IntegRado | 43INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Longo Prazo

Descrição 2021 2020

Empréstimo Principal 11.440 11.985

Juros sobre empréstimos 8.068 8.189

(-) Encargos financeiros a apropriar -6.159 -6.880

Subtotal longo prazo 13.349 13.294

total do empréstimo

Descrição     2021 2020

Principal (CP + LP) 11.985 12.510

Juros     (CP + LP) 8.942 9.053

Encargos Financeiros a Apropriar (CP + LP) -6.880 -7.633

total Geral 14.047 13.930

Nota Explicativa 10

Patrimônio líquido
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo 
variações em decorrência de superávits ou déficits apurados 
anualmente.

Patrimônio Líquido R$ mil

Descrição 2021 2020

Ajuste de Exercícios Anteriores 11 10

Resultado do Exercício 2.638 7.881

Resultados Acumulados Exercícios Anteriores 37.759 29.868

total 40.408 37.759

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o 
reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros 
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças 
de critérios contábeis. Desta forma, no balanço encerrado em 
31/12/2021 foram evidenciados os valores que pertenceram a 
exercícios anteriores, assim distribuídos:

R$ mil

Data Descrição Valor

31/12/2021 Excesso na estimativa de despesas e 
cancelamento de obrigações. 11

total 11

Nota Explicativa 11

Resultado Financeiro
O Resultado financeiro é representado pela diferença entre 
o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em confor-
midade com a Lei n° 4.320/64, alinhado as orientações do 
Controle Interno do CFC. No exercício de 2021 foi apurado um 
superávit financeiro no valor de R$ 7.541.094,15, decorrente 
principalmente da boa arrecadação de receitas.

Resultado Financeiro R$ mil
Descrição 2021 2020

Ativo Financeiro 9.602 6.849

(-) Passivo Financeiro -2.061 -2.157

Superávit 7.541 4.692

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

metodologia do Cálculo R$ mil
Ativo Financeiro  2021 2020

Ativo circulante 24.976 19.808

(-) créditos de curto prazo -15.271 -12.839

(-) estoques -103 -120

(=) Valor do Ativo Financeiro 9.602 6.849

Passivo Financeiro     2021  2020

Passivo circulante 9.259 7.868

(-) Provisão p riscos trabalhistas e cíveis -3.295 -2.337

(-) Provisão de cota-parte -3.205 -2.738

(-) Empréstimo de curto prazo -698 -636

(=) Valor do Passivo Financeiro 2.061 2.157

Superávit Financeiro 7.541 4.692

Nota Explicativa 12

Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Con-
selho durante o exercício financeiro. Essa demonstração apura 
o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, 
dependendo do resultado líquido entre as variações aumen-
tativas e diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio 
líquido demonstrado no BP.

Resultado Patrimonial
O resultado patrimonial representa o superávit apurado com 
base no regime de competência da Variação Patrimonial Dimi-
nutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, escrituradas no 
subsistema patrimonial.

R$ mil

Resultado Patrimonial 2021 2020

Variações Patrimoniais Aumentativas 36.225 39.785

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas -33.587 -31.904

Superávit 2.638 7.881

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2021

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes  2021 2020

Ativo Financeiro 9.602 6.849

Ativo Permanente 53.414 52.072

Ativo (i) 63.016 58.921

Passivo Financeiro 2.061 0

Passivo permanente 20.547 19.004

Passivo (ii) 22.608 21.162

Saldo patrimonial acumulado (i-ii) 40.408 37.759

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2021
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Nota Explicativa 13

Balanço Financeiro (BF)

O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando 
a receita e a despesa orçamentárias, os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com 
os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Dessa 
movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que é 
transferido para o exercício seguinte.

Nota Explicativa 14

Balanço Orçamentário (BO)

O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas e reflete as mudanças no orçamento anual 
devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre 
o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas 
gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — su-
perávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O 
resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recur-
sos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.

Pandemia Covid-19
O CRCRS sofreu importantes impactos financeiros em vir-
tude da pandemia da COVID-19, os quais advêm preponde-
rantemente da inadimplência vinculada ao referido cenário 
pandêmico. Entretanto, tais impactos ocorreram com maior 
relevância durante o ano de 2020.

Considerando as incertezas do período, a administração con-
tinuou atuando em plano de  contingências sem prejuízo da 
atividade operacional, mantendo a qualidade das atividades 

relativas a registro, fiscalização e educação continuada.

Resultado Orçamentário
O orçamento do CRCRS para o exercício de 2021 foi aprova-
do por meio da Resolução nº 609/2020, publicada no Diário 
Oficial da União, em 28 de dezembro de 2020 no valor de R$ 

32.841.823,00 e suplementado conforme legislação vigente, 
utilizando-se do superávit financeiro e provável excesso de 
arrecadação no valor de R$ 891.000,00.

No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das 
receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o resulta-
do orçamentário apurado pela diferença entre as receitas arre-
cadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema 
orçamentário e apresentou um superávit orçamentário de R$ 
2.847.291,17

Resultado Orçamentário R$ mil

Descrição 2021 2020

Receitas (corrente + capital) 19.666 16.945

Despesas (corrente + capital) 16.819 17.123

Superávit/Déficit 2.847 -178

Fonte: Balanço Orçamentário de 2021

Nota Explicativa 15

Demonstrativo de Execução de Restos a 
Pagar Processados (RPP)
 
O Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados 
demonstra os valores de obrigações empenhadas e liquidadas 
inscritas em restos a pagar, as quais foram pagas ou cancela-
das. Até o dia 31 de dezembro, totalizou R$ 422.405,33.

Nota Explicativa 16

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
O demonstrativo evidencia as movimentações ocorridas no 
caixa e seus equivalentes, segregando as atividades de opera-

ção, de investimentos e de financiamento.

•	 O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, 
inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, os 
desembolsos relacionados com as atividades operacionais 
e outras que não se qualificam como de investimento ou 
financiamento.

•	 O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos rela-
cionados a aquisição e a alienação de ativo não circulante, 
bem como, recebimentos por liquidação de adiantamentos. 

•	 O fluxo de caixa dos financiamentos inclui a captação de 
recursos relacionados a empréstimos obtidos junto ao CFC, 
bem como, a amortização desses empréstimos.

Nota Explicativa 17

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio líquido (DMPl)
O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do 
patrimônio líquido, bem como, sua evolução no período.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues
Presidente do CRCRS
CRCRS – 049978/O

Contador Avenir Regis Nunes de Souza
CRCRS nº 35.047/O
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