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Fonte: Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública

Considerando a Governança como a combinação de pro-
cessos e estruturas implantadas pela alta administração, 
para informar, dirigir, administrar, avaliar e monitorar as 
atividades da organização, a fim de melhor alcançar os seus 
objetivos, a Resolução CFC nº 1.549, de 20 de setembro de 

2018, instituiu a Política de Governança no âmbito do Sis-
tema CFC/CRCs, com a finalidade de definir a estrutura da 
governança do CFC e a estrutura mínima de organização 
da governança dos CRCs. Com isso, buscou-se estabelecer 
um sistema com fluxo claro de informações, com instâncias 

internas bem definidas, poderes de decisão balanceados e 
funções críticas segregadas.

No CRCRS, a Governança compreende a seguinte estrutura:
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A fim de promover as atividades de Governança no âmbito 
do CRCRS, foi instituída a Comissão de Gestão da Integri-
dade por meio da Portaria nº 01/2019.

Em 2020, a comissão manteve acompanhamento das 
ações promovidas pelo CRCRS referentes a cada um dos 

componentes dos mecanismos de governança – lideran-
ça, estratégia e controle – estabelecidos pelo Referencial 
Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública (RBG), publicação do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

O quadro a seguir demonstra o atendimento às práticas de 
Governança no CRCRS:
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As prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas e recursos alocados: Cabe salientar, ainda, a atipicidade do ano de 2020, oca-
sionada pela pandemia do coronavírus. Fez-se necessário, 
por parte do CRCRS, respeitados e cumpridos os protocolos 
determinados pelas autoridades governamentais, a adap-
tação de processos para o melhor atendimento à missão 
institucional do Sistema CFC/CRCs, qual seja “Inovar para 
o desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela ética e 
qualidade na prestação dos serviços, atuando com trans-
parência na proteção do interesse público”.

Com o advento da Lei nº 13.799/2018, o CRCRS institui um Grupo de Trabalho para Implantação da LGPD no Conselho, o 
qual iniciou suas atividades segregando as etapas de implementação:

aprimorar infraestrurura interna: incremento de pessoal e equipamentos e treinamento para o novo ambiente;
contração de softwares de implementação: incremento de pessoal e equipamentos para o treinamento novo 
ambiente;
definição do DPO e mapeamento de dados sensíveis: mapear dados sensíveis, com envolvimento das áreas;
implementação e monitoramento das ações envolvidas: criptografia dos dados anônimos, armazenamento curto, 
coleta apenas dados essenciais, termos de consentimento, mapeamento dos pontos de entrada e saída de dados.
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