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Lista de Siglas e Abreviações
ACCRGS – Academia de Ciências Contábeis do 
Rio Grande do Sul

CAGE/RS  – Contadoria e Auditoria-Geral do 
Estado do Rio Grande do Sul

CCI – Câmara de Controle Interno

CFC – Conselho Federal de Contabilidade

CEPC – Código de Ética Profissional do 
Contador

CGU – Controladoria-Geral da União

CNPC –  Cadastro Nacional de Peritos 
Contábeis

COAF – Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras

COFIDES – Comitê Gestor do Fundo de Integra-
ção e Desenvolvimento

CP – Curto Prazo

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas

CRC – Conselho Regional de Contabilidade

CRCRS – Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul

CRCs – Conselhos Regionais de Contabilidade

DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público

DECORE – Declaração Comprobatória de Per-

cepção de Rendimentos

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido 
na Fonte

DN – Decisão Normativa

DOE – Diário Oficial do Estado do Rio Grande 
do Sul

DOU – Diário Oficial da União

EIRELI – Empresa Individual de Responsabili-
dade Limitada

e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Infor-
mações ao Cidadão

e-Social – Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas

FAMURS – Federação das Associações de Mu-
nicípios do Estado do Rio Grande do Sul

F I D E S  –  F u n d o  d e  I n t e g r a ç ã o  e 
Desenvolvimento

FIERGS – Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística

IBRACON  – Instituto dos Auditores Indepen-
dentes do Brasil

IES – Instituições de Ensino Superior

IFAC – Federação Internacional de Contadores 
(traduzido do inglês)

IFRS – International Financial Reporting Stan-
dards (Normas Internacionais de Contabilidade)

IN – Instrução Normativa

INPC –  Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo

JUCIS-RS – Junta Comercial do Estado do Rio 
Grande do Sul

LP – Longo Prazo

MEI – Microempreendedor Individual

MP – Ministério Público

MP/SLTI – Secretário de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão

MP/STI – Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão/Secretaria de Tecnologia 
da Informação

NBC – Norma Brasileira de Contabilidade

NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilida-
de Aplicadas ao Setor Público

NBCs – Normas Brasileiras de Contabilidade

NBCT – Norma Brasileira de Contabilidade 
Técnica

NBCTG – Norma Brasileira de Contabilidade 
Técnica Geral

NBCTSP – Normas Brasileiras de Contabilida-
de Técnicas do Setor Público

PGE-RS – Procuradoria-Geral do Estado do Rio 
Grande do Sul

OAB-RS – Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção do Rio Grande do Sul

OCERGS – Organização das Cooperativas do 
Estado do Rio Grande do Sul

ONG – Organização Não Governamental

ORSUB – Observatório de Responsabilidade 
Social das Universidades Brasileiras

OS – Observatório Social

OSs – Observatórios Sociais

PDTI –  Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação

PGE – Procuradoria-Geral do Estado

PIB – Produto Interno Bruto

PVCC – Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil

PTA – Plano de Trabalho Anual

REDAM – Regime de Parcelamento de Débitos 
de Anuidades e Multas

RFB – Receita Federal do Brasil

RS – Rio Grande do Sul
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SEFAZ/RS – Secretaria da Fazenda do Estado 
do Rio Grande do Sul

SEGES/MP – Secretaria de Gestão do Minis-
tério Público

SENAR/RS – Sistema Nacional de Aprendiza-
gem Rural – Rio Grande do Sul

SESCON-RS – Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis do Estado do Rio Grande 
do Sul

SESCON-Serra Gaúcha – Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas da Região Serrana do Rio Grande do Sul

SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

SEI – Sistema Eletrônico de Informações

SGI – Sistema de Gestão por Indicadores

Sindiconta – Sindicato dos Contadores do Es-
tado do Rio Grande do Sul

SPT – Sistema de Plano de Trabalho

SPW – Sistema Spiderware

STI – Seção de Tecnologia da Informação

STN – Secretaria do Tesouro Nacional

TCE/RS – Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

TRED/RS  – Tribunal Regional de Ética e Disci-
plina do Rio Grande do Sul

VPCI – Vice-Presidência de Controle Interno

WCOA – Congresso Mundial de Contadores 
(traduzido do inglês)
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Sobre este relato

Bem-vindos.

Em 2018, a atuação do Sistema CFC/CRCs foi con-
duzida de forma integrada, com ações planejadas e 
desencadeadas conjuntamente. 

Nossa orientação administrativa foi pautada nas prá-
ticas mais relevantes da gestão participativa, tendo 
como principal meta a busca por resultados efetivos, 
todos baseados em nosso Planejamento Estratégico 
aprovado em agosto deste ano, em Sessão Plenária 
do CFC e que deve nos guiar pelos próximos 10 anos. 

Nosso objetivo com essa publicação é evidenciar 
como nossas atividades, inovações e investimentos 
contribuem para o crescimento da classe contábil, 
atuando no Registro, na Fiscalização do exercício 
profissional e na Educação Continuada. 

Nosso Relatório Anual é a plataforma que utilizamos 
para comunicar a todos os públicos de relacionamen-
to como chegamos a esses resultados, em um ano 
em que o CRCRS investiu na aproximação com os pro-
fissionais buscando cumprir com seu Plano de Ges-
tão – Inovação, Tecnologia e Valorização Profissional.

Os dados e informações apresentados abrangem o 
período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018. 
Agradecemos a todos os colaboradores e parceiros 
que estiveram envolvidos, direta e indiretamente, na 
construção dessa narrativa. 

Sumário

#juntosfazendomais
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No dia 25 de abril de 1947, em sessão solene, 
foi criado o Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul – CRCRS, atendendo o 
Decreto-Lei nº 9.295/46, que previa a existência 
de autarquias federais para o registro e a 
fiscalização da profissão contábil, representadas 
pelo Conselho Federal e pelos Conselhos 
Regionais de Contabilidade.  

O CRCRS, assim como os demais Conselhos 
Regionais, integra o Sistema CFC/CRCs, tendo 
sob sua responsabilidade  mais de 38 mil 
contadores e técnicos em contabilidade no 
território rio-grandense. 

O novo Planejamento Estratégico do Sistema 
CFC/CRCs, aprovado em Sessão Plenária no 
CFC e válido para os próximos 10 anos, traz 
como missão “inovar para o desenvolvimento 
da profissão contábil, zelar pela ética e 
qualidade na prestação de serviços, atuando 
com transparência na proteção do interesse 
público”, e com a visão de “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”, tendo como 
inegociáveis os valores da ética, excelência, 
confiabilidade e transparência. Os objetivos 
estratégicos, direcionados pela missão e 
visão, englobam cinco perspectivas: Resultado 
Institucional, Público e Sociedade, Resultado 
Econômico, Tecnologia e Processos e Pessoas 
e Organização.

As ações identificadas nos próximos parágrafos 
foram sempre pautadas pelos cinco objetivos 
estratégicos traçados pelo Sistema CFC/CRCs. 
Assim, o CRCRS procurou ampliar e qualificar 
suas relações institucionais com Instituições 

de Ensino Superior, Entidades da Sociedade 
Civil e órgãos como a Receita Federal do Brasil, 
a Secretaria da Fazenda do Estado e a Junta 
Comercial, Industrial e de Serviços – JucisRS, 
inclusive com a criação de Grupos de Trabalho, 
que se reuniram diversas vezes no ano, tendo 
como resultado a melhoria dos serviços 
prestados por esses órgãos à sociedade.  

Também promovemos ações inovadoras. 
Exemplo disso, foi a nova polít ica de 
relacionamento com as entidades empresariais, 
em especial, na formatação dada aos seminários 
realizados no interior que passaram a denominar-
se “Seminário de Contabilidade & Negócios” 
contendo em sua programação painel com 
lideranças empresariais locais abordando a 
importância da informação contábil e da melhor 
performance profissional para condução dos 
negócios. Essa ação aproximou o profissional do 
empresário (seu cliente), além de se ter uma visão 
“externa”, de valor e reconhecimento, melhorando 
a estima e a satisfação daquele que escolheu o 
exercício da profissão contábil.

Usando da estrutura para a realização dos 
seminários foi implantado o Projeto “CRC & Você”.  
Ele inaugurou uma nova maneira de interlocução 
entre o CRCRS e os profissionais, mediante 
a criação de espaço, onde reunidos, foram 
expostos, pela Presidência, os projetos e ações 
da Gestão e, por sua vez, recebidas as dúvidas 
e queixas dos profissionais quanto à atuação do 
Conselho, desmistificando conceitos gerados 
pela desinformação ou pouca informação 
das funções  e dos objetivos da Entidade. Em 
2018, foram 15 encontros, com 874 pessoas e 
excelentes retornos nas avaliações feitas pelos 
participantes.  

Também destacamos: as mensagens entregues 
por ocasião da solenidade de colação de 
grau aos formandos de Ciências Contábeis 
e aos aprovados no Exame de Suficiência, 
com esclarecimentos sobre o Conselho e o 
encaminhamento do registro; e a criação do 
Minuto Contábil, composto de vídeos postados 
no Facebook sobre temas da profissão.

No âmbito do Registro, encerramos o ano com 
38.671 registros ativos, com leve decréscimo de 
2% em relação a 2017, percentual que se atribui 
como reflexo direto da situação econômica 
do país  e do RS, que igualmente atingiu a 
categoria com o desemprego. Com relação ao 
Exame de Suficiência, na primeira edição do ano 
registrou-se 36,94% de aprovação e, na segunda, 
aparecemos como Estado com maior índice de 
aprovação, com 47,82%. 

Em relação ao Programa de Educação 
Continuada, em 2018 foram ofertados 341 
eventos, entre presenciais e virtuais, totalizando 
22.635 participantes. Em parceria com o Tribunal 
de Contas do Estado, realizamos 10 cursos de 
capacitação para contadores da área pública, 
atendendo este importante segmento da profissão. 

Na área da Fiscalização, a equipe de Fiscais 
deu continuidade à Fiscalização Eletrônica, 
implantada no Sistema CFC/CRCs, tendo como 
objetivo racionalizar - sem deixar de manter a 
fiscalização in loco - os procedimentos, utilizando 
a tecnologia para ampliar as atividades da 
fiscalização. Nesse sentido, foram desenvolvidas 
2.266 ações em 2018 com o propósito de 
proporcionar à sociedade profissionais 
enquadrados na excelência para a prestação de 
seus serviços. O Plenário do CRCRS apreciou 
e julgou 284 processos, sendo 44% deles 
arquivados e 56% com aplicação de penalidades.

O CRCRS tem forte engajamento em uma série 
de projetos na área social visando à adesão 
e ao comprometimento dos profissionais da 
Contabilidade com a responsabilidade social. 
O estímulo à prática cidadã é realizado por 
meio do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC). Ele está organizado em quatro 
subprogramas: Rede Nacional de Cidadania 
Fiscal – Observatórios Sociais; educação 
financeira; doações ao Funcriança e ao Fundo do 
Idoso; e ações locais de voluntariado.

Em 2018, o CRCRS e o Governo do Estado 
trabalharam fortemente na disseminação do 
projeto “Escolha o seu Destino”, que busca 
incentivar e incrementar a destinação, pelas 
pessoas físicas e jurídicas, dos valores 
informados nas Declarações de Imposto de 
Renda, diretamente para projetos de entidades 
sociais locais. Dessa forma, é muito mais fácil 
“enxergar” os benefícios e as melhorias trazidas 
pelas doações às entidades sociais necessitadas. 
O CRCRS, por seus membros, participou de 
inúmeros eventos  incentivando tal prática pelos 
profissionais e contribuintes.   

Mensagem da presidente
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Números do CRCRS

A classe contábil gaúcha

16 Escritórios Regionais

54 Conselheiros efetivos  
e suplentes

103 Delegacias

82 Colaboradores2.956 Organizações Contábeis

13.988 Técnicos em Contabilidade

24.683 Contadores

Quem somos
Nossa história começa em 25 de abril de 1947 
e, nos termos da legislação vigente, é de nossa 
competência orientar, registrar e fiscalizar o 
exercício da profissão contábil na jurisdição do 
Rio Grande do Sul, conduzido por 27 conselhei-
ros efetivos e outros 27 suplentes. 

Buscando o aprimoramento da estrutura 
de governança já existente na Entidade e 
comprometidos com a política liderada pelo CFC, 
instituímos a Comissão de Governança, Riscos 
e Compliance do CRCRS que ficará responsável 
pelas ações previstas na Resolução nº1549/18 
do CFC, que instituiu a política de governança 
no âmbito do Sistema CFC/CRCs. Destacam-
se os serviços prestados pela Ouvidoria, que se 
firma como canal de interlocução da sociedade 
e do profissional com a Entidade, bem como 
a disponibilização, nos portais eletrônicos 
do CRCRS da Carta de Serviços ao Usuário. 
Importante ferramenta posta à disposição 
da sociedade que traz os serviços prestados 
pela entidade, formas de acesso, tempo de 
entrega e outros compromissos assumidos no 
atendimento ao público.

Os desafios para 2019 são muitos, mas fiéis aos 
objetivos derivados da missão e visão pactuadas 

pelo Sistema CFC/CRCs seguiremos  buscando 
permanentemente, em nossas ações e projetos, 
a valorização da profissão e do profissional 
contábil. 

Finalizando, queremos enfatizar que o objetivo 
deste Relatório Integrado é compartilhar com a 
sociedade, em especial com a classe contábil 
gaúcha, as ações realizadas em 2018 e os 
desafios que deverão ser enfrentados na busca 
de prepararmos a entidade para o futuro, que 
já se faz presente, sendo que a tecnologia será 
parceira do profissional na busca permanente 
da qualidade dos serviços prestados, com 
transparência, rigor técnico e compromisso ético.

É o Conselho Federal de Contabilidade que dita 
as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) 
de naturezas técnica e profissional e, também, 
as Orientações Técnicas.

Contadora Ana Tércia L. Rodigues
Presidente do CRCRS
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CRCRS
O CRCRS, assim como os demais Conselhos Regionais 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 conselheiros titulares e igual 
número de suplentes, representando todas as regiões do Estado. São 
escolhidos 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 responsabilidade de conduzir a gestão administrativa 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.

Vice-Presidência de
Desenvolvimento

Profissional

Vice-Presidência de
Registro

Vice-Presidência
de Relações 

Institucionais

Vice-Presidência
de Relações com os 

Profissionais

Vice-Presidência de
Fiscalização

Vice-Presidência 
Técnica

Vice-Presidência
de Gestão

Câmara de
Desenvolvimento

Profissional

3ª Câmara
de Ética e Disciplina

Câmara
de Fiscalização

Câmara de Recursos 
de Ética e Disciplina

Câmara Recursos de 
Fiscalização

Câmara de Registro

2ª Câmara
de Ética e Disciplina

Câmara de
Controle 
Interno

Presidência

Conselho
Consultivo

Plenário/
TRED-RS

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.

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.

Organograma
O CRCRS apresenta a seguinte estrutura deliberativa:

Ouvidoria

Vice-
Presidência 
de Controle 

Interno

Conselho
Diretor

1ª Câmara
de Ética e Disciplina
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Ambiente externo
Em termos globais, estamos passando por um 
intenso período de mudanças, impulsionado 
pelas questões socioeconômicas e políticas, 
preocupações com o clima e o enorme 
impacto da transformação digital. Este último, 
em especial, tem causado questionamentos 
dentro da profissão contábil em relação ao 
papel que a tecnologia terá no futuro e se a 
inteligência artificial mudará a Contabilidade. 
A tecnologia está se tornando cada vez mais 
acessível, rápida e mais barata, aparecendo 
quest ionamentos  sobre  o  fu turo  do 
profissional e o impacto perante o seu trabalho. 
Pensar que a profissão deixará de existir é 
reduzir a Contabilidade a tarefas manuais e 
repetitivas, que serão totalmente absorvidas 
pelos avanços digitais. A tecnologia, pelo 
contrário, permitirá que os contadores 
se tornem mais eficientes, possibilitando 
maneiras mais criativas para realizar seu 
trabalho, mediante o reconhecimento dos 
riscos e as melhores oportunidades nos 
negócios e auxiliando a criar organizações 
mais resilientes e adaptáveis.

No cenário nacional, a crise socioeconômica 
há anos castiga a sociedade brasileira. No RS, 
a situação é agravada, pois a dívida do Estado 
é 2,3 vezes maior que a sua arrecadação 
anual. A FIERGS apresentou um relatório no 
mês de dezembro/2018 em que a estimativa 
de crescimento de 1,1% no Estado ficou 
abaixo do projetado (1,4%). Este mesmo 
estudo apontou que entre os anos de 2014 e 
2016, a produção no Brasil caiu 16,7%; e, no 
Estado, recuou 18,5%.

Os conselhos profissionais também foram 
atingidos pelo atual quadro econômico. Com 
o CRCRS não foi diferente. Para cumprir 
com suas funções legais, utilizam-se os 

recursos obtidos das anuidades pagas pelos 
contadores e técnicos em contabilidade. No 
entanto, percebe-se nos últimos anos um 
crescimento nos índices de inadimplência 
no pagamento das anuidades. Em 2016, de 
15,19%; em 2017, de 17,76%; e, em 2018, de 
18,09%. 

Outro dado preocupa: a redução do número 
de registros.  Em 2016, apresentou índice 
negativo de -0,53%; em 2017 de -2,52%; e em 
2018, -1,80%. Estas duas situações: a redução 
na quantidade de registros e o aumento 
da inadimplência, provavelmente estão 
relacionadas ao momento econômico pelo 
qual passa o RS e guardam ligação, direta ou 
indireta, com o aumento da informalidade e do 
desemprego e na diminuição dos formandos 
em Ciências Contábeis, no caso dos registros.

Sem prejuízos às ações de cobrança, 
regularmente praticadas, mas buscando 
atenuar o efeito trazido pela inadimplência, foi 
organizada uma verdadeira “força-tarefa”, com 
colaboradores de todas as áreas, contatando 
os devedores para a regularização da anuidade 
base/2018. Os resultados obtidos nos dois 
meses do projeto aumentaram a arrecadação, 
visto que, entre 40% e 50% dos inadimplentes, 
quitaram ou parcelaram seus débitos. Novas 
ações similares serão realizadas em 2019.

Também não há como negar o impacto - 
na sociedade, nas relações sociais e nas 
atividades profissionais - trazidos pelos 
avanços tecnológicos. Vivemos uma época 
em que, com velocidade espantosa, mudanças 
acontecem exigindo adaptação. A profissão 
contábil não está fora desse contexto.

Por essa razão, os eventos de Educação 

Continuada tratam frequentemente do 
tema sinalizando alternativas e apontando 
a tecnologia como al iada para novas 
oportunidades em que a habilidade técnica 
e a capacidade analítica do profissional são 
insubstituíveis. Numa sociedade cada vez 
mais alinhada a padrões de excelência e 
voltadas para valores como ética e integridade, 
o profissional da contabilidade precisa, 
mais do que nunca, estar ciente de sua 
responsabilidade, com a sociedade, 
u s u á r i a  d a s  i n f o r m a ç õ e s 
produzidas.  
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Cadeia de valor
Nossa cadeia de valor está estruturada nos quatro pilares da nossa Lei de Regência, que viabiliza ao CRCRS orientar, registrar e fiscalizar o exercício 
da profissão contábil, além de promover a Educação Profissional Continuada dos profissionais.

Governança, Gestão de Riscos e Compliance Presidência do Conselho de Contabilidade Assegurar uma gestão de excelência

Gestão Orçamentária do Conselho de 
Contabilidade

Presidência e Vice-presidência de Controle 
Interno Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

Gestão de Arrecadação de Recursos Vice-presidência de Gestão e Setor de 
Cobrança Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Gestão Ética e Disciplinar da Profissão 
Contábil

Vice-presidência de Fiscalização e Vice-
presidência Técnica Assegurar a observância da ética profissional e das normas brasileiras de contabilidade

Gestão de Registro no Conselho de 
Contabilidade Vice-presidência de Registro Garantir a colocação no mercado de trabalho de profissionais habilitados, competentes e que prestem 

serviços à sociedade com qualidade

Solução de Tecnologia da Informação do 
Sistema CFC/CRCs Vice-presidência de Gestão Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

Sustentabilidade Vice-presidência de Gestão Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas

Gestão dos Controles Internos Vice-presidência de Controle Interno Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência

Gestão da Educação Continuada Vice-presidências de Desenvolvimento 
Profissional e Técnica

Assegurar a excelência do programa de educação continuada no desenvolvimento de competências e de 
habilidades dos profissionais da contabilidade

Relacionamento Institucional Presidência e Vice-presidências de Relações 
Institucionais e Relações com Profissionais

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento do CRCRS como uma entidade profissional 
partícipe no desenvolvimento sustentável do país e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil

Cadeia de valor finalístico Áreas que atuam na cadeia de valor Valor agregado

Contabilidade  
como fator de 
proteção do 

interesse público

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or



RELATO INTEGRADO 2018 | Conselho Regional de Contabilidade do RS Planejamento Estratégico e Governança  |  12



RELATO INTEGRADO 2018 | Conselho Regional de Contabilidade do RS Planejamento Estratégico e Governança  |  13

Investimento
R$ 30.086,90

Projeto – Difundir ações de educação 
continuada, registro e fiscalização

Investimento
R$ 231.821,39

Projeto – Reuniões Regimentais

5É uma poderosa ferramenta para a construção e a 
consolidação da imagem da instituição, compreen-
dendo desde a avaliação do que está sendo propos-
to, passando pelo diagnóstico do posicionamento 
da entidade até a definição das estratégias que 
combinem com diferentes meios de comunicação 
interna e externa.

Em 2018, o CFC redefiniu a Identidade Organizacional 
do Sistema CFC/CRCs, composta pela Missão, Visão 
e Valores; bem como reavaliou e atualizou os Objeti-
vos Estratégicos que guiarão o Sistema nos próximos 
dez anos (2018/2027). O foco do trabalho se deu na 
transparência das informações contábeis, na ética, 
no combate à corrupção e nas parcerias institucio-
nais que reflitam a importância da Contabilidade para 
o crescimento e desenvolvimento social do País.

A nova Missão é inovar para o desenvolvimento da 
profissão contábil, zelar pela ética e qualidade na 
prestação de serviços, atuando com transparência 
na proteção do interesse público. 

No que diz respeito à Visão, o Sistema CFC/CRCs 
quer ser reconhecido como uma entidade profissio-
nal partícipe no desenvolvimento sustentável do País 
e que contribui para o pleno exercício da profissão 
contábil no interesse público. 

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: 
Ética, Excelência, Confiabilidade e Transparência.

O mapa estratégico, construído em 2018, tem seus 
pilares fundamentados na identidade estratégica 
do Sistema CFC/CRCs e relaciona as 15 metas de-
finidas como objetivos estratégicos, os quais foram 
elaborados e divididos em 5 perspectivas estratégi-
cas: Resultados Institucionais; Público e Sociedade; 
Resultados Econômicos; Tecnologia e Processos e 
Pessoas e Organização.

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCsPlanejamento 
Estratégico

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

transparência na proteção do interesse público

MISSÃO 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

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

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

Pessoas Organização

Investimento
R$ 85.744,31

Projeto – Participação de delegados e 
colaboradores em eventos 

14

Investimento
R$ 775.682,91

Projeto – Promover cursos de capacitação 
aos profissionais

9

Investimento
R$ 180.393,22

Projeto – Comissões de estudo de 
trabalhos técnicos e científicos 

10

Investimento
R$ 145.575,30

Projeto – Serviços de Comunicação e 
Telecomunicações 

15

9

Investimento
R$ 301.526,94

Projeto – Tecnologia da informação 

12
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Estrutura de Governança
 
A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi instituída pela Resolução CFC n.º 
1.549, aprovada em 20 de setembro de 2018.

A Governança compreende a seguinte estrutura:

Informações sobre Dirigentes e 
Colegiados

Sociedade

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Instâncias Externas

TCU Congresso 
Nacional CGU

Instâncias Externas  
de apoio

Controle social e 
Auditoria Interna do CFC

Gestão tática

Gestão executiva

Gestão operacional

Instâncias Internas

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-presidências

Câmara de 
Controle Interno

Al
ta

  A
dm

in
is

tra
çã

o

Governança

Gestão

Instâncias internas  
de apoio

Controle Interno, 
Auditoria, Ouvidoria e 
Comissões Internas

I – Órgãos de Deliberação Coletiva:
a) Plenário/TRED-RS;
b) Conselho Diretor;
c) Câmara de Controle Interno.

II – Órgãos Singulares:
a) Presidência;
b) Vice-Presidência de Gestão;
c) Vice-Presidência de Fiscalização;
d) Vice-Presidência de Registro;
e) Vice-Presidência de Controle Interno;
f) Vice-Presidência de Desenvolvimento 
Profissional;
g) Vice-Presidência de Relações com os 
Profissionais;
h) Vice-Presidência de Relações Institucionais;
i) Vice-Presidência Técnica.

III – Ouvidoria

IV – Conselho Consultivo

Composição do Conselho DiretorOrganização do CRCRS

Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues 
Presidente

Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff 
Vice-Presidente de Gestão

Contador Paulo Gilberto Comazzetto 
Vice-Presidente de Fiscalização 

Contador Juliano Bragatto Abadie 
Vice-Presidente de Registro

Contador Mário Kist 
Vice-Presidente de Controle Interno

Contador Márcio Schuch Silveira  
Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional

Contadora Elaine Görgen Strehl  
Vice-Presidente de Relações com os 
Profissionais

Contador Celso Luft  
Vice-Presidente de Relações Institucionais

Contadora Nádia Emer Grasselli  
Vice-Presidente Técnico
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De acordo com a Resolução CFC nº. 1.370/2011, art. 6º, § 4º, inciso I (redação dada pela Res. 
CFC nº 1.505/2016), é competência do Conselho Federal, por intermédio da Vice-presidência de 
Controle Interno, realizar a auditoria interna nos Conselhos Regionais e Federal de Contabilidade 
e emitir parecer com certificação de gestão e relatórios circunstanciados sobre a sua prestação 
de contas e as dos Conselhos Regionais. A auditoria tem como finalidade examinar a integridade, 
a adequação e a eficácia dos controles internos e as informações contábeis, financeiras e 
operacionais, emitindo relatórios e recomendações de medidas a serem tomadas e, quando 
necessário, apurando as irregularidades existentes.

 
Atividade de Correição e  
Apuração de Ilícitos  
Administrativos
Compete ao CRCRS proceder à abertura de processo de sindicância e inquérito administrativo para 
apurar penalidade a ser aplicada a dirigentes, funcionários e colaboradores que pratiquem ações 
em descumprimento de norma legal ou regimental.

• Resolução CFC n.º 1.370/2011 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, art. 
19-A §2º e §5º;

• Portaria CRCRS nº 89/2006 - Aprova normas administrativas e disciplinares relativas ao 
quadro de pessoal do CRCRS.

Legislação Aplicada:

No ano de 2018, nenhum colaborador do CRCRS cometeu atos ilícitos ou passíveis de abertura de 
processo administrativo disciplinar.

Auditoria Interna do CFC

Ouvidoria

Canais de comunicação com a 
sociedade e partes interessadas

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o CRCRS para receber sugestões, 
elogios, solicitações, reclamações e denúncias referentes aos diversos serviços prestados pelo 
Conselho. A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação rápido e eficiente, estreitando 
a relação entre a sociedade e o CRCRS. Em várias das reuniões do CRC & VOCÊ, a Conselheira 
Ouvidora se fez presente, recebendo pessoalmente as demandas dos profissionais.

Os usuários do serviço são os profissionais da contabilidade, organizações contábeis, estudantes 
de Ciências Contábeis e sociedade em geral.

Análise da demanda

Tipo de manifestação

Perfil do manifestante

307
Manifestações 

em 2018

78%
Profissional da 
Contabilidade

2%
Pessoa Jurídica

10%
Estudantes

10%
Outros 

Informação: 52%

Solicitação: 14% Reclamação: 26%

Sugestão: 4% Denúncia: 3%

Elogio: 1%
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Portal da Transparência e e-SIC

Em uma cultura de transparência e em cumprimento à legislação, o CRCRS mantém disponível 
o “Portal da Transparência e Acesso à Informação” e o “Sistema Eletrônico do Serviço de Infor-
mações ao Cidadão”.

Portal da Transparência

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

O Portal da Transparência é um canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer 
informações sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo CRCRS para a classe contábil e a 
sociedade brasileira.

Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCRS para atendimento 
dos pedidos de informação relacionados à Lei de Acesso a Informação, 
permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de 
acesso à informação. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é 
possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber 
a resposta da solicitação por e-mail; entrar com recursos, apresentar 
reclamações e consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o 
exercício do direito de acesso às informações públicas.

5.436
Acessos
em 2018

3 Pedidos

2 Recursos

Quadro de pessoal: 41,96%

Contratos, Convênios e Atas de Registro de 
Preço: 6,09%

Atos Normativos: 11,55%

Outros: 40,40%

Carta de Serviços ao Usuário

Aprovada por meio da Resolução CRCRS nº 593-2018, a Carta de Serviços ao Usuário do CRCRS 
é um documento  inspirado na Lei n.º 13.460-2017 e tem por objetivo informar o usuário sobre os 
serviços prestados pelo Conselho Regional de Contabilidade, as formas de acesso a esses serviços 
e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Nela o usuário encontrará informações e orientações sobre como se comunicar com o Conselho 
e utilizar os seus serviços.

A Carta de Serviços está estruturada em seis capítulos:

Capítulo 1 – Sobre o CRCRS 
Apresenta um breve resumo sobre a criação e finalidade do 
CRCRS.

Capítulo 2 – Planejamento Estratégico do Sistema CFC/
CRCs 
Apresenta a missão, visão, valores e mapa estratégico do 
Sistema CFC/CRCs.

Capítulo 3 – Canais de Atendimento ao Usuário 
Lista as formas de comunicação com o CRCRS.

Capítulo 4 – Compromisso com o Atendimento 
Aborda os padrões de qualidade para o atendimento ao 
usuário.

Capítulo 5 – Serviços Oferecidos 
Apresenta os serviços prestados pelo CRCRS e as formas 
de acesso a esses serviços.

Capítulo 6 – Delegacias e Escritórios Regionais 
Lista os contatos de todas as Delegacias Regionais do CRCRS bem como, os Escritórios 
Regionais.

O documento passará por atualização periódica, conforme a necessidade verificada no monitora-
mento das atividades e na avaliação do cidadão e da sociedade em relação aos serviços.

Pesquisas de satisfação

As pesquisas serão abordadas no Capítulo IV – Resultados da Gestão.
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Acessibilidade aos Serviços e 
Instalações
A sede do CRCRS está localizada num prédio alugado na Av. Praia de Belas, nº 1554, em Porto 
Alegre, tradicional bairro da cidade, de fácil localização e deslocamento para o usuário dos 
serviços da entidade. Alguns itens ligados ao pleno atendimento das normas relativas à acessi-
bilidade restam prejudicados. Neste sentido, foi priorizado o atendimento presencial apenas na 
área térrea do edifício. Para 2019, no processo de aquisição de imóvel para uma nova sede estão 
previstos todos os itens para cumprimento da legislação de acessibilidade para prédios públicos.
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O CRCRS por suas diversas áreas e, em especial, por sua vice-presidência de Controle Interno executa uma série de 
procedimentos nos processos internos, com objetivo de prevenir práticas ineficientes e antieconômicas, erros e fraudes, 
salvaguardando os ativos, assegurando a veracidade dos componentes patrimoniais e garantindo a confiabilidade das 
informações financeiras produzidas, conforme demonstrado logo abaixo. No entanto, não há uma Política de Gestão 
de Riscos devidamente formalizada, o que deverá ocorrer ao longo do próximo exercício, na qual será estabelecido o 
processo de classificação, avaliação, adoção de respostas e monitoramento aos eventos de riscos identificados, bem 
como será definida a metodologia, os conceitos, os papéis e as responsabilidades dos envolvidos. Para tanto, em 
26/11/2018, foi assinada a Portaria nº 108/2018 que instituiu a Comissão de Governança , Riscos e Compliance do 
CRCRS responsável pela adoção de ações nessas área.

Natureza do Risco Categoria do Risco Gestão de Riscos

Não orçamentário-
financeira

Estratégico: eventos que podem impactar na missão, nas metas 
ou nos objetivos estratégicos do CRCRS.

• Planejamento estratégico;
• Plano de Trabalho;
• Sistema de Gestão por Indicadores.

Operacional: eventos que podem comprometer as atividades 
da unidade organizacional, sejam eles associados a falhas, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, 
infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto 
à eficácia e à eficiência dos processos.

• Inventário Patrimonial;
• Controle de estoque;
• Capacitação funcional.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de 
leis e regulamentos aplicáveis.

• Conciliação bancária;
• Check lists (processos de licitação).

Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da 
sociedade em relação à capacidade do CRCRS em cumprir sua 
missão institucional ou que interfiram diretamente em sua 
imagem.

• Portal da Transparência;
• e-SIC;
• Ouvidoria;
• Relatório de Gestão.

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão 
dos recursos e das atividades do CRCRS causados pela falta de 
honestidade e desvios éticos.

• Renovação a cada dois anos das 
comissões de licitação;
• Portaria de Competências.

Orçamentário-
financeira

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio 
das receitas do Sistema CFC/CRCs.

• Procedimentos de Cobrança (Projeto 
de Cobrança);
• Cobrança judicial.

Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade do 
CRCRS de contar.

• Fluxo de Caixa;
• Gerenciamento das despesas.

Gestão e controle de 
demandas judiciais
A Assessoria Jurídica do CRCRS realiza a gestão das demandas judiciais 
cíveis por meio da utilização de plataforma eletrônica de controle que 
acompanha as movimentações, prazos e publicações dos processos 
de interesse do CRCRS, mediante rotina automatizada. Além disso, 
também é realizado o monitoramento periódico das ações judiciais que 
demonstram possibilidade de geração de impacto econômico ao CRCRS. 
A gestão das demandas judicias trabalhistas é realizada pela empresa 
terceirzada Ferstenseifer & Dalabilia Advogados Associados.

No que tange à aferição das chances de perda de ações pelo CRCRS, são 
analisados três elementos basicamente: jurisprudência sobre o tema da 
ação; existência, no curso, de decisão concedendo tutela de urgência ou 
antecipação de tutela; e risco de dano econômico em projeção, conside-
rando eventuais ações futuras ou demandas envolvendo direitos difusos 
ou coletivos.

Cabe ressaltar que a avaliação realizada pela Assessoria Jurídica tem 
o intuito de demonstrar a tendência do julgamento e não um indicativo 
preciso da posição que será adotada pelo Judiciário em cada caso.

Ações trabalhistas contra a entidade

Certa

Remota

Provável

Possível

Perdas estimadas em R$
 408.521,51

232.766,40

50.500,00

67.609,08

R$
 7

59
.3

96
,9

9

Tramitação 
dos Processos 

Judiciais em 
2018

STF: 4

TST: 3

2º grau: 18

1º grau: 23

Arquivado: 0

Fase de execução: 4
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O CRCRS adota o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) e o 
Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) como formas e 
instrumentos de monitoramento da execução e resultado do 
planejamento. 

O SPT permite controlar as ações previstas, detalhar as ações 
executadas e avaliar se as metas estimadas foram alcançadas. 
Dessa forma, quando os resultados esperados não são obti-
dos, podem ser monitoradas as justificativas emitidas pelos 
responsáveis de execução. Isso possibilita a possível correção 
de rumos, a análise das causas e dos motivos para proposição 
de novas ações. 

O outro instrumento empregado é o Sistema de Gestão por 
Indicadores , o qual monitora o desempenho dos Objetivos Es-
tratégicos por meio de indicadores. Estes são os parâmetros 
que medem a diferença entre a situação desejada e a situação 
atual. Os indicadores são uma relação matemática que mede, 
numericamente, os atributos de um processo ou de seus re-
sultados, com o objetivo de comparar essa medida com metas 
numéricas preestabelecidas. 

O CRCRS tem seu orçamento e plano de trabalho alinhados aos 
Objetivos Estratégicos, de forma a garantir os recursos e as 
informações necessárias para a consecução desses objetivos.

Por meio dessas ferramentas de gestão, o CRCRS vem man-
tendo controle sobre os programas, os projetos e as atividades 
desenvolvidas, visando a atender as suas finalidades institucio-
nais e a sua visão de futuro, as quais estão contempladas no 
Planejamento Estratégico do período 2018-2027.

A seguir, para cada objetivo estratégico, é apresentada uma 
análise sobre: indicadores do SGI, principais projetos e ações 
do SPT, investimento total, prioridades estabelecidas e desafios 
e riscos. Os indicadores que são utilizados apenas pelo CFC 
não estão demonstrados.

Resultados da Gestão

Resultados da Gestão  |  21

Objetivo estratégico 1 exclusivo do CFC
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Objetivo estratégico 2

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

Vínculo com a cadeia de valor
• Relacionamento Institucional

R$ 0,00
Investimento total

Indicadores
Relacionamento sociopolítico-institucional (medido pelo 
número de visitas da presidente, de vice-presidentes e de 
conselheiros a membros dos Poderes executivo, legislativo 
e judiciário e destes à sede do CRC ou a outras dependências 
estabelecidas)

Objetivo: Avaliar o número de visitas dos representantes do 
Conselho às autoridades públicas e destas na sede do CRC ou 
em outras dependências estabelecidas. 

O CRCRS busca aproximação junto às autoridades públicas com 
o objetivo de compartilhar experiências e fortalecer a imagem da 
classe contábil. Em 2018, foram 106 autoridades que visitaram ou 
participaram de eventos do CRCRS, entre eles os Seminários de 
Contabilidade & Negócios, realizados mensalmente em diversas 
cidades do Estado e que contam com a participação de autorida-
des locais. Nesses eventos são debatidos assuntos de interesse 

da classe contábil e são demonstrados os Projetos de Voluntaria-
do da Classe Contábil para o incentivo às destinações do Imposto 
de Renda aos projetos de entidades de assistência social locais.

Participação institucional (convite) em eventos de outras 
entidades
Objetivo: Avaliar a participação dos CRCs e do CFC em eventos 
de outras entidades.

Meta 
atingida

Meta 250

Resultado 344
 
O CRCRS participou, em 2018, de 105 formaturas e 239 even-
tos de relacionamento institucionais. Merece destaque a par-
ticipação da Presidente do CRCRS, de 5 a 8 de novembro, no 
Congresso Mundial de Contadores (WCOA), que reuniu líderes 
e profissionais renomados da Contabilidade de todas as partes 
do mundo, em Sydney, para debaterem assuntos relacionados 
ao tema central proposto para esta edição: “Desafios globais, 
líderes globais”.

 
Posicionamento público do CFC e CRC sobre temas relevantes 
de interesse da classe contábil e da sociedade

Objetivo: Avaliar o número de destaques dados a posicionamen-
tos públicos referentes ao CFC/CRCs na mídia.

Durante o exercício de 2018, o CRCRS buscou aproximação 
institucional junto aos órgãos e entidades pronunciando-se 
sobre assuntos relevantes do dia a dia da profissão, nos quais 
destacam-se:

•  aproximação com o Poder Judiciário para tratar de assuntos 
de interesse da classe contábil, tais como o Cadastro Nacional 
de Peritos; parceria entre a Comissão de Responsabilidade So-
cial do CRCRS e o Ministério Público referente ao projeto piloto 
do controle social na educação; encontro com a presidente da 
JUCIS-RS para tratar do cronograma de implantação do Registro 
Digital no interior do Estado; participação na audiência pública 
promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Fe-
deral, sobre “Políticas Públicas para as faculdades comunitárias” 
na qual a presidente do CRCRS colocou a expertise adquirida 
pelo Sistema CFC/CRCs, a partir da realização de inúmeras edi-
ções do Exame de Suficiência, à disposição para contribuir na 
qualificação do ensino; e entrega de ofício assinado pelo CRCRS, 
Sescon-RS e Sescon Serra Gaúcha ao secretário Estadual da 
Fazenda solicitando a prorrogação do prazo da nova regra do 
ICMS ST.

Principais projetos e ações
Relacionamento Institucional com Entidades Nacionais e 
Internacionais

 
Objetivo: desenvolver, manter, aperfeiçoar, executar e avaliar 
atividades e projetos voltados ao relacionamento institucional do 
Conselho de Contabilidade com autoridades dos níveis federal, 
estadual e municipal, como também com entidades nacionais e 
internacionais, em que houver interesse de ampliar e fortalecer a 
participação da classe contábil.

Em 2018, o CRCRS procurou manter e aumentar seu relaciona-
mento junto às autoridades. Entre as participações do Conselho 
em eventos, destacam-se:

Visita institucional ao governador do Estado, José Ivo Sartori, e 
a primeira-dama, Maria Helena Sartori, no dia 09 de janeiro, em 
Porto Alegre.

Na ocasião, foi reforçada a parceria entre o CRCRS e o governo, 
em especial, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, responsável pela campanha 
“Escolha o Destino”, que incentiva a destinação do Imposto de 
Renda devido a programas sociais. Maria Helena Sartori é a titular 
da pasta. 

Meta 
atingida

Meta 100

Resultado 106
Meta 

atingida

Meta 20

Resultado 23
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Posse do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do RS, 
Marlon Santos.

O vice-presidente Celso Luft, no exercício da presidência, 
prestigiou, na tarde de 1º de fevereiro, a concorrida posse do 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do RS, Marlon 
Santos. 

Reunião almoço “Tá na Mesa”, evento promovido pela Federasul, 
com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no 
dia 26 de março. 

Homenagem ao CRCRS pela Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores de Passo Fundo, no dia 26 de março.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Passo Fundo 
homenageou o CRCRS, justificando o ato pela importância que 
o Conselho representa na defesa da categoria. Ao realizar a 
homenagem, o presidente do Legislativo, Pedro Daneli (PPS), falou 
um pouco da trajetória do órgão. 

Visita Institucional a Presidente do TRT 4ª Região, Dra. Vânia 
Cunha Mattos e a desembargadora Dra. Rejane Pedra, no dia 16 
de abril.

Visita Institucional ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Porto Alegre, Leandro de Lemos, no dia 19 de abril.

No encontro (19/4) entre a presidente Ana Tércia Rodrigues, o 
secretário da pasta, Leandro de Lemos, e a chefe de gabinete da 
secretaria, Ana Cláudia Schmitt, foram abordados assuntos de 
interesse da classe contábil. 

Reunião com o superintendente da Receita Federal do Brasil 
(RFB), Luiz Fernando Lorenzi; o delegado de RFB em Porto Alegre, 
Alexandre Rampelotto; e a chefe de divisão de Interação com 
o Cidadão da RFB, Maria Angélica Orth, no dia 22 de maio, para 
avaliar procedimentos e sugerir melhorias de processos.

Participação no Ato de Entrega do Acervo Digitalizado da Jucis-RS 
ao Estado, pelo presidente da Junta comercial, Itacir Flores, e a 
implantação do registro integralmente digital, ocorrido no dia 5 de 
julho, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. 

Participação no “Café com o Piratini”, realizado pelo LIDE-RS, no 
dia 11 de setembro.

O vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS, Celso Luft, 
participou no dia 11 de setembro, do “Café com o Piratini”, ciclo de 
entrevistas com cada um dos candidatos ao governo do Estado. 
Entre os presentes, empresários, autoridades e representantes de 
entidades de profissionais e da sociedade civil organizada. 

Reunião oficial, com novo dirigente da International Federation 
of Accountants (Ifac), o coreano In-Ki Joo, realizada no dia 07 de 
novembro em Sydney, Austrália, com a presença dos presidentes 
do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, do CFC, Zulmir Breda, e demais 
presidentes de CRCs. 

Durante o encontro, o presidente Zulmir ratificou a intenção do 
CFC de continuar apoiando e trabalhando em conjunto com a 
Ifac para a emissão e implementação de padrões internacionais 
de alta qualidade. A delegação brasileira também convidou o 
dirigente da Ifac para participar do XII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, que se realizará de 11 a 13 de setembro, em Porto de 
Galinhas – PE.

Prioridades estabelecidas
• Manter uma posição ativa junto a sociedade, contribuindo 

para o aprimoramento e desenvolvimento da classe contábil.
• Participar dos eventos de outras entidades em que formos 

convidados.

 
Desafios e riscos futuros  

• Aumentar o convite de autoridades públicas à sede do CRCRS, 
no intuito de obter uma maior participação e aproximação 
sociopolítico-institucional.
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Objetivo estratégico 3

Elevar a percepção do valor da 
profissão contábil perante a 
sociedade

Vínculo com a cadeia de valor

• Governança, Gestão de Riscos e Compliance

R$ 8.659,24
Investimento total

Indicadores
Aos CRCs não são aplicados indicadores relacionados a esse 
objetivo.

Principais projetos e ações
Campanhas Institucionais
Objetivo: Promover campanhas de valorização da profissão 
contábil.

Em 2018, foram realizadas as seguintes campanhas 
institucionais:

• Dia do Empresário Contábil – 12 de janeiro: o CRCRS vei-
culou mensagem alusiva à data na página do CRCRS e nas 
redes sociais. Também apoiou palestra “Como implantar o 
padrão de excelência Disney no seu escritório contábil”, rea-
lizada pelo Sescon/RS.

•  Dia do Profissional da Contabilidade – 25 de abril: publica-
do artigo da presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, 
no encarte Jornal da Contabilidade do Jornal do Comércio 
intitulado “Dia 25 de abril: data para reafirmar escolhas”. 
Igualmente, o CRCRS veiculou mensagem em sua página 
e nas redes sociais em comemoração à data. Também, a 
presidente Ana Tércia apresentou a palestra sobre “Paradig-
mas contemporâneos que impactam carreiras e negócios”, 
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Objetivo estratégico 4

Firmar parcerias estratégicas
Vínculo com a cadeia de valor
• Relacionamento Institucional

R$ 0,00
Investimento total

Indicador
Percentual de Parcerias e Patrocínios Firmados
 
Objetivo: Avaliar a variação % de parcerias firmadas durante o 
ano entre o CFC/CRC e outras entidades/organizações.

Meta 
atingida

Meta 90%

Resultado 184%
 
Em 2018, o CRCRS apresentou 62 acordos vigentes, sendo 46 
deles firmados neste ano superando a meta estimada de 25. 
Esse resultado demonstra os esforços despendidos para manter 
as parcerias já firmadas por meio da renovação dos acordos 
com prazo de vigência findo neste ano, bem como o trabalho 
realizado para ampliar os parceiros estratégicos e, com isso, 
aumentar a participação do CRCRS junto à sociedade, visando 
a promover a valorização da profissão e dos profissionais da 
contabilidade.

Principais projetos e ações
Representação Institucional – Parcerias Estratégicas
Objetivo: Firmar parcerias estratégicas com instituições públi-
cas e privadas sem fins lucrativos.

42
Parcerias com Instituições 

de Ensino

4
Parcerias com órgãos e 

entidades

em São Leopoldo.

• Dia do Contador – 22 de setembro: no Jornal da Contabili-
dade, encartado no Jornal do Comércio de 19 de setembro, 
trouxe artigo da presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodri-
gues com o título “Apesar do eSocial e da DCTFWeb, é Dia do 
Contador”. Também foi veiculada mensagem alusiva à data 
na página do CRCRS e nas redes sociais.

• Dia do Técnico em Contabilidade – 20 de novembro: o CRCRS 
veiculou mensagem alusiva à data nas redes sociais. 

• Mês da Solidariedade Contábil – dezembro: o CRCRS promo-
veu a 13ª edição do evento, que teve como mote incentivar 
as doações ao Funcriança e ao Fundo do Idoso, a partir da 
destinação do IR devido dos contribuintes, pessoas físicas 
ou jurídicas.

Prioridades estabelecidas

• Promover a divulgação das atribuições e da importância do 
profissional da contabilidade perante a sociedade.

Desafios e riscos futuros

• Implementar ações que contribuam para a melhoria da ima-
gem do profissional da contabilidade perante a sociedade e 
para aumentar o nível de reconhecimento em comparação a 
outros profissionais.

• Elaborar novas campanhas institucionais que divulguem os 
diversos campos de atuação profissional.

As parcerias celebradas com as instituições de ensino visam à 
continuidade dos projetos de educação continuada, mediante 
a cessão de espaços para a realização de cursos e seminários 
para profissionais contábeis e estudantes da área.

As parcerias celebradas com órgãos apresentaram os seguintes 
objetivos:

 
1. Renovação do Termo de Cooperação entre o CRCRS e o TCE/
RS com o objetivo de realizar atividades conjuntas relativas à 
formação, capacitação e qualificação de agentes públicos, bem 
como de ações voltadas à formação da cidadania, a serem 
desenvolvidas junto à sociedade rio-grandense.

2. Acordo de Cooperação celebrado entre o CRCRS e o 
Observatório Social do Brasil, com o objetivo de acompanhar 
as licitações, contratações e aquisições de produtos e serviços 
públicos relacionados com áreas de competência profissional 
abrangidas pelo Conselho, no Estado do Rio Grande do 
Sul, no âmbito dos municípios com Observatórios Sociais 
instituídos, objetivando verificar sua legalidade, moralidade, 
imparcialidade e eficiência; apoiar, participar e realizar eventos 
e palestras destinados à divulgação de iniciativas em prol da 
transparência e da correta aplicação dos recursos públicos; 
colaborar mutuamente para a divulgação e a implantação de 
medidas voltadas ao aprimoramento da gestão pública; atuar 
conjuntamente no atendimento de demandas da sociedade 
civil organizada para criação de Observatórios Sociais nos 
Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

3. Acordo de Cooperação celebrado entre o CRCRS e a ONG 
Parceiros Voluntários visando a promover a divulgação das 
ações sociais promovidas por ambos, bem como apoiar projetos 
nas áreas social, cultural e ambiental realizados por ambos.

4. Acordo de Cooperação entre o CRCRS e a PGE com a 
finalidade de conjugar esforços entre os partícipes para 
capacitação e qualificação de profissionais da Contabilidade, 
especialmente os que atuam na área pública, bem como de 
ações voltadas à formação da cidadania, a serem desenvolvidas 
junto à sociedade rio-grandense, tendo por objeto propiciar 
meios para a conscientização acerca da importância do rigor 
técnico da atuação profissional, da sua constante atualização e 
da renovação de seus conhecimentos.
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Prioridades estabelecidas

• Promover e aprimorar as atribuições institucionais, por meio 
de ações integradas, de apoio mútuo e intercâmbio de infor-
mações e experiências.

 Desafios e riscos futuros

• Renovar os acordos de cooperação já firmados com ór-
gãos e entidades, tais como: SENAR-RS, JUCIS-RS, IBRA-
CON, SESCOOP, Observatório Social, Ministério Público 
Federal, Polícia Civil;

• Manter os acordos de cooperação firmados com as Insti-
tuições de Ensino Superior;

• Firmar novos acordos que visem à troca de informações, 
em especial com órgãos de controle, e a formatação de 
eventos conjuntos de qualificação profissional aos seus 
públicos;

• Celebrar acordos com importantes instituições de ensino 
que ainda não temos parcerias firmadas.

 

Objetivo estratégico 5

Atuar como fator de proteção da 
sociedade
Vínculo com a cadeia de valor

• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil
• Gestão de Registro nos Conselhos de Contabilidade
• Gestão dos Controles Internos

R$ 241.477,29
Investimento total

Indicadores
Ética na profissão.
Objetivo: Avaliar o percentual de penalidades aplicadas no exer-
cício corrente em relação ao número de processos julgados no 
exercício corrente.

Meta não 
atingida

Meta 75%
Resultado 55,63%

158
Processos com penalização 

no exercício corrente

284
Processos julgados 

no exercício corrente

Em 2018, o CRCRS não atingiu a meta em virtude de que grande 
parte dos processos abertos referiam-se a uma ação da fiscaliza-
ção junto a empresas sem registro com objeto social de prestar 
serviços contábeis que no decorrer dos processos comprovaram 
que estavam inativas ou baixadas. Para 2019, atentaremos para o 
fato de que sejam abertos somente processos após a averiguação 
de que tais empresas estejam ativas.
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Índice de controle social.

Objetivo: Avaliar o percentual de profissionais registrados parti-
cipando em programas de voluntariado.

Meta 
atingida

Meta 1,50%

Resultado 1,56%

603
Profissionais da contabilidade cadastrados 

como voluntários no PVCC 
 
Entendendo a importância e necessidade de trabalhos volun-
tários, o CRCRS estimula a participação dos profissionais no 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC). Neste 
ano, houve contato com os dois maiores clubes de futebol do 
Estado para aderir à campanha Escolha o Destino, que visa a 
estimular o contribuinte a destinar parte do Imposto de Renda 
devido a projetos sociais; assinatura de Acordo de Cooperação 
com a ONG Parceiros Voluntários no intuito de apoiar projetos 
nas áreas social, cultural e ambiental realizados por ambos; par-
ceria com a Prefeitura de Porto Alegre, em apoio à Campanha do 
Agasalho, entre outros.

Principais projetos e ações
Reuniões Regimentais
Objetivo: Assegurar o cumprimento das prerrogativas institucio-
nais do Sistema CFC/CRCs, por meio de reuniões Plenárias, do 
Conselho Diretor e das Câmaras.

13
Reuniões Plenárias

13
Reuniões do Conselho 

Diretor
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Em 2018, o CRCRS realizou 13 reuniões plenárias e 13 reuniões 
de Conselho Diretor. Além disso, houve a participação do Con-
selho nas seguintes reuniões:

Seminário de Gestão e Planejamento Estratégico do Sistema 
Contábil, realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018, no 
CFC, em Brasília/DF.

02 Reuniões de Presidentes do Sistema CFC/CRCs, nos dias 
15 de agosto e 04 de dezembro, na cidade de Brasília/DF.

04 Reuniões de Presidentes, Diretores e Assessores Jurídicos 
dos CRCs das Regiões do Sul/Sudeste, nos dias 09 e 10 de 
março, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; nos dias 18 e 19 de 
junho, na cidade de Belo Horizonte/MG; nos dias 30 e 31 de 
agosto, na cidade de Vitória/ES e nos dias 26 e 27 de novembro, 
na cidade de Florianópolis/SC.

04 Reuniões de Diretoria do Fórum dos Conselhos Regionais e 
Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul, 
no dia 10 de janeiro, na sede do CRA-RS; no dia 28 de março, 
na sede da OAB/RS; no dia 12 de setembro, na sede do CREF2, 
e no dia 12 de dezembro, na sede do CRA-RS.

04 Reuniões Plenárias do Fórum dos Conselhos Regionais e 
Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul, 
no dia 28 de março, na sede da OAB/RS; no dia 09 de maio, na 
sede do CREMERS; no dia 12 de setembro, na sede do CREF2, 
e no dia 12 de dezembro na sede do CRA-RS.

Ações de Responsabilidade Socioambiental

Objetivo: demonstrar a atuação socialmente responsável da 
entidade, uma vez que as ações desenvolvidas neste projeto 
visam à melhoria da sociedade e do meio ambiente e colaboram 
para a valorização da cidadania, acarretando no estreitamento 
da relação do sistema CFC/CRCs e sociedade.

Nos eventos realizados pelo CRCRS obteve-se as seguintes 
arrecadações:

3.945 kg
Arrecadação de alimentos

150 un
Arrecadação de brinquedos

Foram realizadas 25 atividades nos quatro subprogramas:

• Rede Nacional de Cidadania Fiscal – Observatórios Sociais
• Educação Financeira
• Doações ao Funcriança e Fundo do Idoso
• Ações locais de Voluntariado

Prioridades estabelecidas
• Aumentar o número de doações nos eventos do CRCRS;
• Despertar a cultura do voluntariado na classe contábil.
 

Desafios e riscos futuros
• Estimular, por meio de divulgações e palestras, que um 

maior número de profissionais pratique ações de volunta-
riado, bem como formalize seu cadastro junto ao Sistema 
de Acompanhamento das Ações de Voluntariado, refletindo 
em aumento percentual do índice;

• Continuidade das ações do CRCRS junto aos profissionais 
e à sociedade civil de destinação do Imposto de Renda para 
projetos sociais em suas Declarações de Rendimentos.
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53
Deliberações TRED/RS

Expedidas

165
Deliberações Plenária

Expedidas

7
Resoluções 
aprovadas

148
Portarias 

Expedidas

Objetivo estratégico 6:

Promover a satisfação da classe 
contábil em relação ao Sistema 
CFC/CRCs

Vínculo com a cadeia de valor

• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil
• Gestão de Registro nos Conselhos de Contabilidade
• Gestão da Educação Continuada

R$ 0,00
Investimento total

Indicador
Grau de satisfação dos profissionais da contabilidade
Objetivo: Avaliar o grau de satisfação dos profissionais da contabili-
dade em relação às ações desenvolvidas pelo Sistema CFC/CRCs.

Meta não 
atingida

Meta 80%
Resultado 78,53%

Em 2018, 985 profissionais responderam a pesquisa de satisfa-
ção que foi enviada por e-mail a 38.671 profissionais registrados 
e divulgada no site e nas redes sociais do CRCRS. Os resultados 
obtidos por meio da pesquisa servem como balizador da qualidade 
dos serviços prestados aos profissionais e à sociedade, sendo uti-
lizada para implementação de melhorias nas ações desenvolvidas 
pelo Conselho. Em 2019, buscaremos melhorar a efetividade das 
ações de fiscalização; ampliar o número de serviços prestados aos 
profissionais; bem como tornar a comunicação mais direta e eficaz 
com a manutenção do Projeto CRC & Você, percorrendo diversas 
regiões do Estado, além de aumentar a comunicação por meio das 
redes sociais.
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Efetividade das ações de 
fiscalização profissional

76,90%
Ótimo ou Bom

Qualidade do 
atendimento

85,70%
Ótimo ou Bom

Efetividade das ações 
de desenvolvimento 
profissional

68,80%
Ótimo ou Bom

Efetividade das ações do 
registro profissional

83,37%
Ótimo ou Bom

Cumprimento dos 
compromissos e 
prazos definidos para a 
prestação dos serviços

87,13%
Ótimo ou Bom

Comunicação com 
os profissionais da 
Contabilidade

73,48%
Ótimo ou Bom

Serviços prestados (meio 
digital, parcerias)

74,70%
Ótimo ou Bom

Total 78,53%
Ótimo ou Bom

Principais projetos e ações 
 
CFC/CRC em Um Dia 
Objetivo: Proporcionar ao profissional da contabilidade um 
contato direto com o CFC/CRCs, apresentando a entidade, 
a estrutura física e as rotinas de trabalho, incluindo a 
participação nas reuniões de Câmaras e na reunião Plenária.

Com o objetivo de dar oportunidade aos delegados regionais 
de conhecer mais detalhadamente a estrutura organizacional 
do Conselho foi criado o projeto “CRC em um dia”, no qual, 
mensalmente, são sorteados dois delegados para visitar a sede 
do Conselho. Dessa forma, em 2018, 16 delegados visitaram 
o CRCRS no período de fevereiro a dezembro. As despesas 
relacionadas a esse projeto estão relacionados no objetivo 
estratégico nº 14.

Prioridades estabelecidas
• Foco na melhoria dos serviços prestados visando à satisfa-

ção da classe contábil;
• Desenvolver ações que melhorem a comunicação com os 

profissionais. 

Desafios e riscos futuros

• Alcançar a meta de contentamento em relação à pesquisa 
de satisfação aplicada aos profissionais da contabilidade; 

• Desenvolver ações que visem a atender as expectativas dos 
profissionais nos quesitos de menor pontuação na pesquisa.
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Objetivo estratégico 7: 

Garantir sustentabilidade 
orçamentária e financeira do 
Sistema CFC/CRCs

Vínculo com a cadeia de valor

• Gestão orçamentária dos Conselhos de Contabilidade
• Gestão de arrecadação de recursos

R$ 493.290,76
Investimento total

Indicadores
Ampliação da receita de contribuição (anuidade de 
profissionais e organizações contábeis)
Objetivo: Avaliar o comportamento da receita de contribuição 
(redução ou acréscimo) em relação ao exercício anterior.

Meta 
atingida

Meta 2%

Resultado 2,81%
 
 
A receita de anuidades foi 2,81% maior quando comparada 
ao exercício de 2017. No ano de 2018, não houve reajuste no 
valor das anuidades e ocorreu uma diminuição no número de 
registros. Entretanto, foi realizada uma ação de cobrança que 
aumentou em 15% o percentual de pagamentos em dia em 
relação ao exercício anterior. Além disso, aumentou o número 
de parcelamentos, gerando a perda do benefício de desconto 
antecipado para pagamento à vista e o consequente aumento 
na receita de contribuição.

Índice de Inadimplência Profissional - Geral
Objetivo: Avaliar o percentual geral de inadimplência de 
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anuidades, multa de infração e multa de eleição dos profissionais, 
acumulada até o exercício atual.

Meta não 
atingida

Meta até 18%
Resultado 18,09%

A grave crise econômica que assola o país e, em especial, o 
RS contribuiu para o aumento do desemprego e a retração do 
mercado. Com isso, observou-se uma grande dificuldade por 
parte dos profissionais de efetuarem o pagamento da anuidade. 
Entretanto, em 2018, o CRCRS elaborou um projeto de cobrança 
com a participação de funcionários de diversos setores e que ge-
rou bons resultados para nos aproximarmos da meta estimada 
e diminuirmos os efeitos da crise.

Índice de Inadimplência de Organizações Contábeis - Geral
Objetivo: Avaliar o percentual de inadimplência de anuidades e 
de multas de infração geral de organizações contábeis.

Meta até 9%
Resultado 7,07% Meta 

atingida

As organizações contábeis apresentam, historicamente, um bai-
xo percentual de inadimplência em comparação as anuidades de 
profissionais. Isso é resultado de um número expressivamente 
menor de organizações contábeis, o que nos permite obter 
uma maior incidência de cobrança sobre elas, além de termos 
mais opções de localização por meio de seus sócios e site da 
empresa.

Índice de despesas com pessoal
Objetivo: Avaliar o percentual da despesa de pessoal e encargos 
em relação ao total da Receita Líquida.

Meta não 
atingida

Meta até 54%
Resultado 61,72%

O comprometimento da Receita Líquida com as despesas de 

pessoal está acima da meta estipulada. Em 2018, não houve 
novas contratações, ocorreram duas demissões voluntárias e 
um dissídio em setembro de 3,64%. O CRCRS monitora cons-
tantemente esse índice para que não hajam aumentos maiores, 
entretanto, não foi possível reduzir os gastos tendo em vista que 
legalmente há direitos e benefícios concedidos aos funcionários 
que não podem ser retirados. Para o próximo ano, continuare-
mos monitorando o índice de despesas com pessoal evitando 
que novos gastos sejam criados.

Índice dos custos com a estrutura

Objetivo: Avaliar o percentual de custos gerais sobre a estrutura.

Meta 
atingida

Meta até 28%

Resultado 27,07%

O índice de custos com a estrutura mede os gastos com despe-
sas de bens e serviços em relação à Receita Corrente Líquida. 
O CRCRS tem uma grande preocupação em relação ao controle 
dos custos despendidos e à busca contínua na redução dos 
gastos.

Principais projetos e ações
Cobrança Administrativa e Judicial – Profissionais e 
Organizações Contábeis
Objetivo: Realizar a cobrança da anuidade do exercício e reduzir 
a inadimplência de profissionais e de organizações contábeis 
com o objetivo de evitar a prescrição de créditos, de acordo com 
a legislação vigente.

Em abril de 2018, foi realizado um mutirão de cobrança no CRCRS 
com o intuito de diminuir a inadimplência no pagamento das anui-
dades. As ações de cobrança desenvolvidas foram:

• contato telefônico com os profissionais inadimplentes;
• envio de e-mail; e
• correspondência.
 
O contato telefônico com os profissionais inadimplentes ocorreu 
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durante os meses de abril e maio de 2018, durante três horas 
diárias, com uma equipe de 24 funcionários distribuídos em 
15 postos de trabalho. Nesse período, foram arrecadados R$ 
1.935.807,21 de débitos de anuidades de 2018.

Prioridades estabelecidas
• Implementar novas ações de cobrança;
• Manter o controle e o acompanhamento das cobranças 

judiciais.

Desafios e riscos futuros

• Manter a inadimplência no menor patamar possível e au-
mentar a arrecadação;

• Monitorar os gastos com despesa de pessoal;
• Manter os gastos com estrutura dentro da meta estabele-

cida.
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Objetivo estratégico 8: 

Garantir qualidade e 
confiabilidade nos processos e nos 
procedimentos
Vínculo com a cadeia de valor
• Governança, Gestão de Riscos e Compliance
• Gestão dos Controles Internos

R$ 0,00
Investimento total

Indicadores
Tempo médio de julgamento de processos de registro 

Objetivo: Avaliar o percentual de processos julgados dentro do 
prazo.

Meta 
atingida

Meta 80%

Resultado 93,54%

3.837
Processos Julgados

3.589
Processos julgados 

dentro do prazo>
O prazo para julgamento de um processo no CRCRS é de 60 
dias a contar da data do último protocolo de saneamento do 
processo. Em 2018, a Câmara de Registro julgou grande parte 
deles dentro do prazo, obtendo um excelente resultado, fruto 
da celeridade e eficiência na análise dos processos de registro.

Tempo médio de julgamento de processos de fiscalização 

Objetivo: Avaliar o percentual de processos julgados dentro do 
prazo.

Meta não 
atingida

Meta 60%
Resultado 57,66%

O prazo para julgamento de um processo no CRCRS é de até 180 
dias a contar da data da juntada do Aviso de Recebimento. Em 
2018, por ocasião da renovação de 2/3 do Plenário em razão do 
pleito eleitoral, tivemos o ingresso de novos Conselheiros que ne-
cessitaram de treinamentos. Tal fato gerou aumento em tempo 
para julgamento dos processos.

Principais projetos e ações
Atualização e manutenção cadastral  
Objetivo: proceder com o recadastramento para atualização de 
dados dos profissionais e das organizações no sistema cadas-
tral, possibilitando a exatidão das informações nele contidas.

Em 2018, foram adotados os seguintes procedimentos:
• havendo contato dos profissionais com o CRCRS, as áreas 

de atendimento confirmam seus dados de cadastro;
• por conta de convênio firmado, recebe-se da Receita Federal 

informação de localização dos profissionais.

Prioridades estabelecidas

• Atentar aos prazos para julgamento dos processos de registro 
e fiscalização;

• Ampliar a divulgação da importância de atualização dos da-
dos cadastrais.

 
Desafios e riscos futuros

• Manter o cadastro atualizado a fim de agilizar o processo de 
localização dos profissionais.

Resultados da Gestão  |  29

Objetivo estratégico 9:

Aperfeiçoar, ampliar e difundir 
ações de Educação Continuada, 
Registro e Fiscalização como fator 
de proteção da sociedade

Vínculo com a cadeia de valor
• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil
• Gestão de Registro nos Conselhos de Contabilidade
• Gestão da Educação Continuada

R$ 805.769,81
Investimento total

Indicadores
Índice de realização de diligências geral
Objetivo: Avaliar a variação percentual do total de diligências 
realizadas em relação à quantidade total de diligências previstas 
para o exercício.

Meta 
atingida

Meta 100%

Resultado 108,94%

2.266
Diligências

118 denúncias

77 notificações

 500 processos
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A fiscalização do exercício da profissão é uma das atividades 
precípuas do CRCRS. O Sistema de Fiscalização Eletrônica con-
tribui para agilizar os procedimentos fiscalizatórios e abranger 
um maior número de profissionais fiscalizados, utilizando a 
tecnologia para ampliar as atividades realizadas por todo Estado.

Índice de evolução de registros profissionais ativos
Objetivo: Avaliar o percentual de crescimento dos registros profis-
sionais ativos.

Meta não 
atingida

Meta 1%
Resultado -1,80% 

A redução no número de registros profissionais ativos se deve à 
crise econômica que o país tem sofrido, no qual com o aumen-
to do desemprego muitos profissionais aprovados no Exame 
de Suficiência não solicitaram registro no Conselho. Além 
disso, há um crescimento nos pedidos de baixa do registro.

Investimentos em Desenvolvimento Profissional – Per Capita
Objetivo: Avaliar o valor investido no Programa de Educação 
Continuada por profissional da contabilidade.

Meta não 
atingida

Meta R$ 50,00
Resultado R$ 35,44

341
Eventos realizados

pelo CRCRS

22.635
Participantes capacitados

pelo CRCRS

R$ 802.071,03
Investimento total

 
 
Sem prejuízo da qualidade dos eventos realizados, foram 
adotadas algumas medidas: diminuição de gastos com material 

impresso, pois as avaliações de cursos que eram realizadas em 
papel passaram a ser feitas pela internet; e renegociação das 
transmissões das palestras pela internet.

Principais projetos e ações
Registro de Profissionais e Organizações 

Objetivo: Realizar o cumprimento das rotinas operacionais com 
qualidade, informar os profissionais sobre a finalidade e funcio-
nalidade do CRC e promover ações que fomentem o registro 
profissional e de organizações contábeis.

Em 2018, foi criada uma Mensagem ao Bacharel em Ciências 
Contábeis entregue no momento da solenidade de formatura, na 
qual o CRCRS dá as boas-vindas ao novo profissional e convida
-o a prestar o Exame de Suficiência e a registrar-se no Conselho, 
informando sobre a necessidade e importância do registro pro-
fissional. Nesses mesmos moldes, após a realização do Exame 
de Suficiência, é encaminhada uma carta aos profissionais 
dando parabéns pela aprovação no exame e orientando que 
seja efetuado o encaminhamento do registro para obtenção da 
identidade profissional. Essas ações visam a estimular o registro 
profissional dos contadores no intuito de torná-los legalmente 
habilitados para o exercício da profissão.

Fiscalização das Organizações Contábeis e dos Profissionais de 
Contabilidade 

Objetivo: Promover a fiscalização preventiva e de orientação; 
bem como exigir a obrigatoriedade da escrituração contábil de 
todas as empresas; fazer cumprir as normas brasileiras, os prin-
cípios de contabilidade e orientações emanadas de resoluções 
do CFC e coibir o exercício da profissão contábil por pessoas 
não habilitadas.

Em 2018, além da fiscalização in loco, a equipe de fiscais deu 
continuidade à Fiscalização Eletrônica, implantada no Sistema 
CFC/CRCs, tendo como objetivo racionalizar e agilizar os pro-
cedimentos, utilizando a tecnologia para ampliar as atividades 
da fiscalização. Foram realizadas 2.064 diligências em organi-
zações contábeis e profissionais, com o objetivo de constatar 
possíveis atuações de leigos, profissionais cassados, suspensos 
e baixados, de verificar a elaboração dos contratos de presta-
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ção de serviços contábeis, de examinar os documentos que 
fundamentam a emissão das DECOREs, entre outras atividades 
fiscalizatórias.

Fiscalização das Empresas Não Contábeis

Objetivo: Verificar o registro profissional dos responsáveis e 
executores de serviços contábeis. Analisar as demonstrações 
contábeis com base na legislação e em observância às NBCs e 
aos princípios de contabilidade.

Em 2018, foram realizadas 202 fiscalizações de empresas não 
contábeis  (industriais, comerciais, prestadoras de serviços, ins-
tituições financeiras, entidades sem fins lucrativos e dos órgãos 
públicos). 

Promover a Educação Continuada – Cursos e Palestras

Objetivo: Oferecer à classe contábil cursos e palestras úteis e 
de qualidade, propiciando o aprimoramento dos profissionais 
da contabilidade.

O CRCRS, durante o ano de 2018, promoveu diversos eventos 
do programa de educação continuada, alguns deles sendo re-
alizados em parcerias com importantes entidades, conforme 
demonstrado:

Em parceria com o TCE-RS, realizou-se o curso “Inconsistências 
no uso do PCASP em 2017 e a Interferência na Qualidade da 
Informação: Desafios Contábeis para 2018”, para capacitação 
de contadores da área pública, nos meses de julho até 
dezembro, totalizando dez edições e contemplando 10 
municípios do Estado, com um total de 701 participantes.

Em parceria com o SESCON/RS, nos meses de maio a 
setembro, foram realizados 06 Fóruns tratando dos temas 
pertinentes a diversos segmentos da profissão contábil, com 
um total de 757 participantes: “Precisamos Falar de E-Social”; 
“Inteligência Artificial e os Impactos na Contabilidade 
Moderna”; “Em Busca da Eficiência Fiscal”; “Perícia Contábil”; 
“Fórum Societário”; e “Auditoria”.
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Foram realizadas 38 palestras ao vivo com transmissão on-
line apresentadas por membros das Comissões de Estudos 
do CRCRS, bem como por outras entidades de fiscalização 
e controle externo, parceiras do CRCRS, totalizando 7.088 
participantes.

Prioridades estabelecidas

• Manter os treinamentos de capacitação realizados para os 
fiscais;

• Elaborar ações visando a divulgar as oportunidades que a 
profissão contábil oferece aos profissionais registrados e 
a importância (e exigência legal) de manterem seu registro 
ativo;

• Ampliar a divulgação dos eventos de capacitação.

Desafios e riscos futuros  

• Manter a boa qualidade dos eventos de capacitação reali-
zados;

• Melhorar a formação dos fiscais com treinamentos EAD dis-
ponibilizados pelo CFC;

• Realizar a XVII Convenção de Contabilidade do RS que ocor-
rerá nos dias 14 a 16 de agosto de 2019, na Fundaparque, 
em Bento Gonçalves.
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Objetivo estratégico 10:

Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar 
normas de interesse do Sistema 
CFC/CRCs, da profissão e  
da Ciência Contábil

Vínculo com a cadeia de valor
• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil

R$ 180.393,22 
Investimento total

Indicadores
Aos CRCs não são aplicados indicadores relacionados a este 
objetivo

Principais projetos e ações
Comissões de Estudo e de Trabalhos Técnicos e Científicos

Objetivo: Contribuir para a elaboração das Normas Brasileiras 
de Contabilidade, mediante a disseminação do conhecimento 
junto à classe contábil.

Em 2018, estiveram em funcionamento 13 Comissões de Estu-
dos: Acompanhamento da Área do Ensino Superior; Auditoria 
Independente; Contabilidade Aplicada ao Setor do Agronegócio; 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Contabilidade Geren-
cial; Contabilidade do Setor Cooperativo; CRCRS Jovem; CRCRS 
Mulher; Organizações Contábeis; Perícia Contábil; Responsabi-
lidade Social; Tecnologia da Informação e Terceiro Setor. Com 
um total de 125 integrantes, realizaram 100 reuniões durante o 
ano, resultando nas seguintes ações:

29
Projetos Aprovados

42
Palestras Realizadas

21
Artigos Publicados 

realizadas

17
Representações

Prioridades estabelecidas

• Expandir o número de artigos publicados pelas comissões 
de estudos;

• Realizar um maior número de palestras aos profissionais.

Desafios e riscos futuros

• Promover uma maior interação entre as comissões de es-
tudos, estimulando o desenvolvimento de novos projetos.
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Objetivo estratégico 11:

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

Vínculo com a cadeia de valor
• Governança, Gestão de Riscos e Compliance
• Gestão orçamentária dos Conselhos de Contabilidade
• Sustentabilidade

R$ 346.317,82
Investimento total

Indicadores
Grau de eficiência orçamentária
Objetivo: Avaliar o percentual da execução da despesa em rela-
ção à realização da receita.

Meta 
atingida

Meta até 95%

75,72%Resultado

O índice apresentou bons resultados, demonstrando o equilíbrio 
orçamentário e alcance da meta estabelecida.

Grau de implementação da inovação

Objetivo: Avaliar o percentual de ações inovadoras implemen-
tadas em relação às aprovadas.

Meta 
atingida

Meta 100%

100%Resultado

No ano de 2018, o CRCRS implementou como ação inovadora 
o Projeto “CRC & Você”, que tem como finalidade  principal pro-
mover uma maior aproximação entre a entidade e o profissional, 

bem como dar-lhes informações sobre as funções e objetivos 
do Conselho. O projeto ocorre, na maioria das vezes, antes do 
início dos Seminários de Contabilidade & Negócios e percor-
reu em 2018, 15 cidades do Estado, atingindo um total de 874 
participantes.

Principais projetos e ações
Apoio às delegacias e representações 
Objetivo: Manter as representações e delegacias em condições 
de atender os profissionais da contabilidade no interior do Estado.

O CRCRS mantém 103 delegacias regionais que contemplam 
em suas jurisdições os 497 municípios do Rio Grande do Sul. 
Tratam-se de trabalho voluntário exercido por profissionais 
da contabilidade escolhidos em votação por seus colegas. As 
despesas relacionadas ao projeto referem-se a ressarcimento 
de gastos operacionais para cumprimento das suas atividades 
institucionais.

103
Delegacias 
Regionais

497
Municípios

 
Prioridades estabelecidas
• Adequação até 2020 das delegacias à nova regulamentação 

estabelecida pelo CFC.

Desafios e riscos futuros

• Realizar capacitações aos novos delegados visando à ade-
quação ao novo perfil proposto pelo CFC;

• Disseminar junto aos profissionais sobre a importância da 
participação nas entidades representativas da classe contábil;

• Realizar em 2019 os processos de escolha de novos dele-
gados.

Objetivo estratégico 12

Ampliar e integrar o uso da 
Tecnologia da Informação no 
Sistema CFC/CRCs

Vínculo com a cadeia de valor

• Solução de Tecnologia da Informação 

R$ 301.526,94
Investimento total

 
Indicadores
Índice de capacitação de usuários em tecnologia

Objetivo: Avaliar a quantidade de horas de capacitação por co-
laborador nos sistemas informatizados utilizados pelos Conse-
lhos Federal e Regionais de Contabilidade.

Meta não 
atingida

Meta 1h
Resultado 0h

 
Em 2018, não foram realizados cursos de capacitação em tec-
nologia da informação para os colaboradores, haja vista que 
os esforços foram direcionados à elaboração do Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação e Comunicação. No entanto, os 
colaboradores das áreas-fim do Conselho (registro, fiscalização 
e desenvolvimento profissional) participaram com frequência 
de conferências a distância com o CFC para tratar de ajustes e 
melhorias nos sistemas operacionais. A partir da implantação 
do PDTI, em 2019, serão realizados os treinamentos.
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Índice de renovação do parque de informática

Objetivo: Avaliar o percentual de equipamentos trocados a cada 
ano.

Meta não 
atingida

Meta 5%
Resultado 0,28%

O CRCRS possui 1.769 equipamentos de informática. No ano 
de 2018, houve a compra de alguns equipamentos; no entanto, 
aquisições de maior vulto estão sendo programadas com base 
no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e 
considerando a mudança de sede em 2019.

Principais projetos e ações
Tecnologia da Informação
Objetivo: Contratação de empresas terceirizadas de informática 
para o fornecimento de serviços especializados, bem como para 
atuar na segurança da informação.

Em 2018, foram mantidos os contratos para fornecimento de 
sistema (registro, fiscalização, financeiro e desenvolvimento 
profissional) necessários para o desenvolvimento das atividades 
do CRCRS.

Prioridades estabelecidas
• Instalação e adequação na nova sede do Conselho, obede-

cendo critérios técnicos e de sustentabilidade de todos os 
sistemas e equipamentos ligados à área de TI.

Desafios e riscos futuros
• Elaborar um programa de capacitação para colaboradores 

sobre o uso da tecnologia da informação;
• Manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Co-

municação devidamente atualizado e cumprir com as metas 
estabelecidas.
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Objetivo estratégico 13

Atrair e reter talentos

Vínculo com a cadeia de valor

• Governança, Gestão de Riscos e Compliance;
• Sustentabilidade.

R$ 9.018.202,82
Investimento total

Indicadores
Grau de satisfação de funcionários em relação à 
infraestrutura e às ações desenvolvidas pelo Conselho em 
prol do corpo funcional
Objetivo: Medir o grau de satisfação dos funcionários com re-
lação à infraestrutura e ações desenvolvidas pelo Conselho em 
prol do corpo funcional.

Meta 
atingida

Meta 50%
Resultado 56,43%

Em 2018, 42 colaboradores responderam a pesquisa de satis-
fação dos funcionários em relação às condições físicas, am-
bientais, relacionamentos, satisfação funcional, ações sociais e 
comunicação interna. O resultado obtido revela que o Conselho 
atingiu a meta proposta, entretanto, pretende se empenhar para 
a elevação da satisfação funcional, atendendo as demandas e 
necessidades dos colaboradores. 

Total 56,43%
Ótimo ou bom

Satisfação funcional 55,58%
Ótimo ou bom

Comunicação interna 47,13%
Ótimo ou bom

Ações sociais 41,31%
Ótimo ou bom

Relacionamentos 76,00%
Ótimo ou bom

Condições físicas e ambientais 57,76%
Ótimo ou bom

Percentual de benefícios

Objetivo: Avaliar o percentual gasto com benefícios (pessoal e 
assistenciais) em relação à remuneração de pessoal e encargos 
patronais da folha de pagamento.

Meta não 
atingida

Meta até 10%
Resultado 10,17%

O CRCRS oferece benefícios ao corpo funcional, tais como: 
plano de saúde, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte,  
treinamentos e licenças (acompanhamento médico, casamento 
e falecimento). Dessa forma, o investimento realizado em 2018 
perfaz 10,17% do total das despesas despendidas com pessoal, 
muito próximo da meta estabelecida.
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Taxa de desligamento

Objetivo: Avaliar o percentual da taxa de desligamento do quadro 
de funcionários.

Meta até 1,5%

Resultado 2,38% Meta não 
atingida

A taxa de desligamento evidenciada no período refere-se a um 
pedido de demissão voluntária e um processo judicial transitado 
em julgado decretando rescisão indireta de funcionário. Histori-
camente, é baixa a taxa de desligamento anual do corpo funcio-
nal e o CRCRS busca estar atento a esses pedidos de demissão 
no intuito de reter talentos.

Principais projetos e ações
Pessoal, Encargos e Benefícios

Objetivo: Calcular, controlar e efetuar o pagamento das despesas 
(salário, encargos e benefícios) relativas aos gastos com pessoal 
(funcionários, cargos em comissão, aprendizes e estagiários). 

Em 2018, o valor gasto com despesa de pessoal e encargos foi 
de R$ 9.810.474,67. Uma das prioridades do CRCRS é o paga-
mento em dia dos salários aos funcionários.

Qualidade de Vida no Trabalho

Objetivo: Realizar exames ocupacionais com o objetivo de propor-
cionar redução no absenteísmo, avaliar aptidões físicas e mentais, 
além de evitar as implicações legais pelo não cumprimento. Propor-
cionar ginástica laboral a todos os funcionários com vista a reduzir e 
prevenir doenças ocupacionais, por meio de exercícios específicos, 
de forma a obter melhoria na qualidade de vida no trabalho.

Foram emitidos, em 2018, laudos voltados ao controle e pre-
venção de riscos ambientais e físicos no ambiente de trabalho, 
como o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO); Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 
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Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); 
e Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Serão buscadas em 
2019 ações que efetivamente tragam melhoria nas condições 
laborais ofertadas aos colaboradores, a partir das sugestões 
recebidas deles, respeitadas as questões orçamentárias.

Prioridades estabelecidas
• Realizar o pagamento dos salários, das férias e dos benefí-

cios no dia estabelecido, sem atrasos;
• Implementar ações que visem a aumentar a qualidade de 

vida dos funcionários no trabalho.

Desafios e riscos futuros

• Adequação das rotinas trabalhistas à nova metodologia do 
Governo para verificação do cumprimento das obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas pelos órgãos públicos. 
A ferramenta, denominada Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-So-
cial), tem por objetivo padronizar a transmissão, validação, 
armazenamento e distribuição dessas informações;

• Os órgãos públicos têm previsão para iniciar a utilização do 
e-Social em janeiro de 2020. O CRCRS deverá criar/incentivar 
uma política de comunicação eficiente para que todos os fa-
tos que interferem na folha de pagamento dos empregados/
estagiários sejam registrados e enviados ao Governo dentro 
dos prazos estipulados.
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Avaliação dos eventos – cursos, seminários, congressos, 
encontros, etc.
Objetivo: Avaliar o índice de satisfação dos eventos (cursos, se-
minários, congressos, encontros, etc.) promovidos pelo CRCRS.

Meta 95%
Resultado 94,11% Meta não 

atingida 
 
O resultado obtido ficou bem próximo da meta estipulada e de-
monstra o alto grau de satisfação dos profissionais em relação aos 
eventos promovidos pelo CRCRS. A educação continuada é um dos 
principais papéis da entidade, que prima pela excelência e qualidade 
das palestras realizadas, buscando abordar temas atualizados e de 
interesse da classe contábil.

Hora-média de capacitação dos conselheiros
Objetivo: Avaliar o tempo médio de capacitação dos Conselhei-
ros Efetivos.

Meta 
atingida

Meta 40 horas

Resultado 45 horas
 
A capacitação dos conselheiros é primordial para o bom desem-
penho deles na representação do CRCRS e como multiplicadores 
de conhecimento, por meio da participação em eventos, cursos e 
seminários. 

1.224
Carga horária 

total

27
Conselheiros 
capacitados

50
Capacitações 

realizadas
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Percentual de treinamentos realizados para funcionários 
atenderem às competências definidas
Objetivo: Avaliar o percentual de realização do plano anual de 
treinamento para os funcionários.

Meta 
atingida

Meta 80%
Resultado 110%

O CRCRS entende a importância da qualificação do quadro de 
pessoal, por meio da realização de treinamentos, para poder 
prestar um serviço de qualidade, com uma equipe apta e bem 
instruída. O desenvolvimento e a capacitação dos funcionários 
é primordial e o Conselho busca atingir as metas estabelecidas. 
No ano de 2018, foi realizado o Programa de Imersão em que 
ocorreram treinamentos técnicos para a equipe de Fiscalização; 
além do Seminário de Integração com a participação de 44 fun-
cionários, entre outras capacitações.

                                 
11

Capacitações 
realizadas

 

 
Principais projetos e ações
Educação Continuada – Auditores e demais profissionais 
obrigados

Objetivo: Definir ações para o desenvolvimento, viabilização, 
controle e fiscalização do programa de educação profissional 
continuada.

No ano de 2018, foram recepcionados no CRCRS, inseridos no 
sistema EPC-CFC, apreciados pela Câmara de Desenvolvimento 
Profissional e Plenário do CRCRS, 664 (seiscentos e sessenta e 
quatro) relatórios de atividades referente ao Programa de Edu-
cação Profissional Continuada, exercício de 2017.

Objetivo estratégico 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

Vínculo com a cadeia de valor
• Gestão da Educação Continuada 

R$ 277.761,66
Investimento total

Indicadores
Participação dos profissionais da contabilidade, conselheiros e 
funcionários em eventos de capacitação - Educação Continuada
Objetivo: Avaliar o percentual de profissionais da contabilidade 
que participaram do programa de educação continuada.

Meta 
atingida

Meta 35%
Resultado 58,53%

O CRCRS estimula a participação dos profissionais em eventos 
de capacitação como forma de aperfeiçoamento e atualização 
profissional. Eles são divulgados pelo site, e-mail dos contabi-
listas e pelos delegados nas cidades do interior do Estado. Em 
2018, o CRCRS realizou: 

22.635
Participantes

341
Eventos, cursos, palestras, 

seminários, congresso e fóruns
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Quantidade de Processos Julgados

13

jul

24

ago

25

set

51

out

20

nov

20

dez

13

jan

35

fev

36

mar

29

abr

29

mai

18

jun

Nas reuniões realizadas, foram julgadas as seguintes atividades:

Justificativa de Não 
Cumprimento de 

Pontuação

30 27 3

Credenciamento de 
Capacitadoras

16 16
0 

Credenciamento e 
Revalidação de cursos/

eventos

175 175 

0

752

Análise de Atividades 
Profissionais

750

2

Quantidade de Atividades Deferimentos Indeferimentos 

Atividades julgadas
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16
Novas 

capacitadoras

699
Cursos credenciados  

e reavaliados

Com relação aos profissionais que cumpriram o Programa de 
Educação Profissional Continuada no exercício 2018/2017, ob-
tivemos os seguintes resultados:

Prestação de contas 2018/2017

Facultativo 

65

Responsáveis 
Técnicos

305

5

Auditores 
Independentes

287 

2

Não cumpriu

Cumpriu

Alteração da NBC PG 12 (R3) para aplicação aos profissionais 
obrigados ao cumprimento do Programa de Educação Profis-
sional Continuada. A Norma passa a vigorar a partir de janeiro 
de 2019, com destaque, dentre outros, para a inclusão de novos 
grupos obrigados (responsáveis técnicos pelas empresas com 
receita bruta total igual ou superior a R$ 78 milhões).

Participação dos Conselheiros em Eventos Nacionais e 
Internacionais
Objetivo: Estar presente nos eventos nacionais e internacionais 
- nas modalidades “reuniões”, “congressos”, “conferências” e 
“eventos similares” - que promovam o engajamento do CRC no 
contexto socioeconômico e cultural do país.

Os Conselheiros recebem treinamentos após serem empos-
sados no cargo com o objetivo de apresentar o CRCRS, a sua 
forma de atuação, finalidades e metas da gestão. Além disso, 



RELATO INTEGRADO 2018 | Conselho Regional de de Contabilidade do RS

eles participam de diversos eventos, sejam eles promovidos pela 
própria entidade ou por terceiros. Em 2018, foram 50 participa-
ções em eventos, exemplificados abaixo:

1
Terceira edição do Conexão Sped, realizada em Porto 
Alegre

2
Palestra “O Contador do Futuro”, realizada em Passo 
Fundo/RS

3
XVII Congresso de Direito Tributário em Questão, 
realizado em Gramado/RS

4
VIII Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e 
Qualidade do Gasto no Setor Público, realizado em Belo 
Horizonte/MG

5
IV Convenção de Contabilidade do Amazonas, em 
Manaus/AM

6
58ª CONCERJ e XIV PROLATINO, realizado no Rio de 
Janeiro/RJ

7 Nibo Conference 2018, realizado em São Paulo/SP

8
Seminários de Contabilidade & Negócios realizados pelo 
CRCRS, em diversas cidades do Estado

9
Congresso Mundial de Contabilidade WCOA, realizado 
em Sydney – Austrália

10
XVIII Seminário Gaúcho de Cooperativismo, realizado em 
Bento Gonçalves/RS

Participação de Delegados e Colaboradores em Eventos 

Objetivo: estar presente nos eventos - nas modalidades “reu-
niões”, “congressos”, “conferências” e “eventos similares” - que 
promovam o engajamento do CRC no contexto socioeconômico 
e cultural do país.

O CRCRS possui 103 delegados regionais. Entendendo a im-
portância da participação deles em eventos que promovam o 
engajamento nas atividades, em 2018 foram realizados 3 (três) 
Encontros Gerais de Delegados Regionais:

DATA LOCAL
DELEGADOS 
PRESENTES

08/03/2018 Porto Alegre 90

24/08/2018 Bento Gonçalves 93

22/11/2018 Restinga Seca 83

Além disso, foi criado o projeto “CRC em um dia” em que são 
sorteados, a cada reunião plenária, dois delegados regionais 
para visitarem a sede do Conselho e conhecerem mais detalha-
damente a estrutura organizacional e operacional da entidade.

Prioridades estabelecidas
• Realizar um maior número de treinamentos aos funcionários 

visando ao aprimoramento das habilidades;
• Manter as boas avaliações nos cursos e eventos promovidos 

pelo CRCRS;
• Ampliar as ofertas de capacitação no formato EAD.

Desafios e riscos futuros

• Elaborar um plano de capacitação para os colaboradores;
• Promover cursos e palestras sobre temas atualizados, com 

palestrantes qualificados;
• Apoiar o CFC na implantação do novo sistema de Prestação 

de Contas da Educação Profissional Continuada;
• Manter a divulgação da obrigatoriedade da EPC ao segmen-

to dos peritos contábeis.
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Objetivo estratégico 15: 

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

Vínculo com a cadeia de valor

• Sustentabilidade

R$ 1.005.276,41
Investimento total

Indicador
Índice de adequação da frota de veículos de uso da fiscalização.

Objetivo: Verificar se o CRC possui carros para os fiscais

Meta 80%
Resultado 41,67% Meta não 

atingida

Embora o indicador demonstre que a meta não foi atingida, o 
CRCRS possui uma adequada frota de veículos de uso da fisca-
lização. Neste ano, alguns carros que estavam à disposição dos 
fiscais estão sob uso da administração em virtude de que com a 
fiscalização eletrônica, diminuiu a necessidade de deslocamen-
tos dos fiscais para as cidades do interior. Reavaliaremos a meta 
para o próximo exercício.

Principais projetos e ações
Modernização e Manutenção da Estrutura Física
Objetivo: Garantir a manutenção física e a conservação preven-
tiva e corretiva das edificações, instalações e equipamentos de 
infraestrutura predial. Garantir a segurança da edificação, do 
acervo e das instalações, bem como dos usuários. Melhorar a 
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qualidade e eficiência funcional do edifício, alinhadas às metas 
de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

Em relação aos custos com serviços de manutenção e con-
servação da estrutura física, destacam-se: serviço de limpeza, 
segurança, locação de bens móveis, máquinas e equipamentos; 
e serviços de energia elétrica. 

Com o temporal que atingiu a sede em janeiro de 2016, em 
virtude dos grandes danos causados à sua estrutura, houve a 
necessidade de reestabelecimento das atividades operacionais 
em um prédio locado. Em 2018, após uma exaustiva análise 
iniciada em 2016 por um grupo de trabalho integrado por lide-
ranças contábeis representantes da FEDERACON, SESCON/RS, 
SESCON Serra Gaúcha, SINDICONTA e IBRACON, para propor 
sugestões em relação à situação da sede do Conselho, con-
cluiu-se que a melhor alternativa era a venda da atual sede e 
aquisição de um novo imóvel. Dessa forma, após prospecção 
no mercado por meio de um edital de chamamento público, foi 
identificado no mercado um imóvel em prédio empresarial que 
atende com maior qualidade e modernidade as necessidades da 
classe contábil, representando assim, uma redução nos custos 
com as despesas de segurança, recepção, manutenção e seguro 
predial que serão realizadas de forma compartilhada.

Prioridades estabelecidas
• Adequação da quantidade de veículos necessários para uso 

da administração e fiscalização;
• Contratações necessárias para a transferência das ativida-

des para a nova sede. 

Desafios e riscos futuros
• Concluir as etapas de compra e mudança para a nova sede;
• Realizar a alienação da sede antiga;
• Promover o leilão dos veículos subutilizados.
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Declaração do Vice-Presidente de 
Gestão, Ricardo Kerkhoff
A Vice-presidência de Gestão integra a estrutu-
ra dos órgãos singulares do CRCRS, conforme 
dispõe a Resolução CRCRS nº 412-2003, e al-
terações posteriores, que aprova o Regimento 
Interno do Conselho. As suas competências 
regimentais fundamentam a definição das 
diretrizes inseridas no Planejamento Estraté-
gico e se relacionam com os processos de in-
fraestrutura, gestão do conhecimento, gestão 
de pessoas, tecnologia e inovação e gestão 
financeira.

As funções desempenhadas pela Vice-pre-
sidência se relacionam à Direção Adjunta de 
Gestão Operacional e envolvem a Divisão Ope-
racional, a Seção de Compras e Suprimentos, a 
Seção de TI, a Seção de RH, a Seção Financeira 
e Cobrança, o Setor de Contas a Pagar e o Se-
tor de Apoio Logístico, sujeitando-se à super-
visão técnica do Controle Interno do CRCRS.

Suas ações estiveram ligadas à competência 
de planejar, estruturar tecnologicamente, coor-
denar, apoiar e supervisionar as atividades re-
lacionadas às funções citadas acima; exercer 
papel articulador com as demais vice-presidên-
cias, que compõem os órgãos executivos, no 
processo de elaboração e acompanhamento 
da execução das atividades e dos projetos vin-
culados ao Plano de Trabalho Anual (PTA) e à 
Proposta Orçamentária do CRCRS.

O acompanhamento sistematizado da exe-
cução dos projetos é uma etapa essencial 
para a consecução dos resultados da gestão 
auxiliando a tomada de decisão de forma tem-
pestiva, facilitando a articulação e a integração 
entre as áreas do Conselho, identificando as 
necessidades de ajustes e revisões dos planos, 

melhorando a gestão e favorecendo a presta-
ção de contas.

Em 2018, foram inseridos no PTA 31 atividades 
e/ou projetos, para atender às necessidades 
dos 5 programas que resumem as atividades-
fim e meio do CRCRS (Gestão de Registro 
Profissional; Gestão de Fiscalização; Gestão 
de Educação Continuada; Normatização; e 
Suporte e Apoio a Atividades-fim). A proposta 
orçamentária ficou em R$ 21.679.500,00.

Ressalta-se que a confecção da proposta 
orçamentária considerou as despesas fixas 
destinadas à execução dos serviços e a ma-
nutenção da entidade e buscou atender as es-
timativas de gastos de projetos discricionários 
presentes no PTA. Conforme descrito a seguir:

Despesas Obrigatórias: de caráter continu-
ado e imprescindíveis para a realização das 
premissas  que representam para a entidade 
uma obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios (Despesas 
de pessoal e encargos sociais, Despesas com 
projetos/atividades de Registro, Fiscalização, 
Educação Continuada,  Despesas contratuais 
e mobiliárias e Despesas com sentenças judi-
ciais e indenizações trabalhistas transitadas 
em julgado).

Despesas Discricionárias: definidas como 
continuidade de atividades e objetivos nas 
quais o gestor tem uma maior liberdade para a 
decisão de aplicação. A restrição orçamentária 
se constitui em um grande desafio da gestão 
administrativa do CRCRS, principalmente em 
razão da crise econômica que o Brasil, em 
geral, e o RS, em particular, vem enfrentando 

e que tem contribuído para o aumento do de-
semprego. Como consequência desse cenário, 
temos o aumento no número de pedidos de 
baixa de registros, o aumento do percentual 
de inadimplência dos profissionais da conta-
bilidade pelo não pagamento das anuidades 
e redução do número de solicitações de re-
gistros profissionais, fatores que interferem 
diretamente na arrecadação de recursos. 

Tal cenário exigiu readequações das progra-
mações e enseja constantes ajustes para o 
aprimoramento dos procedimentos de gestão 
orçamentária e financeira no sentido de elevar 
a produtividade e a efetividade dos recursos 
empregados, sem comprometer a qualidade 
da prestação de serviços à classe contábil e 
à sociedade.

Com relação à gestão de pessoas, a reestru-
turação e a melhora da autoestima da força 
de trabalho também são grandes desafios da 
administração. Além disso, a dificuldade de 
realização de concurso público, para admissão 
de pessoal, frente à indefinição do Supremo 
Tribunal Federal acerca do regime jurídico, 

 
estatutário ou celetista, que deve ser adotado 
para os empregados dos Conselhos Profissio-
nais, é outro problema enfrentado pelo CRCRS. 
Essa situação, em curto prazo, impactará ne-
gativamente na execução das atividades fina-
lísticas e de apoio, caso não ocorra a reposição 
de pessoal de forma tempestiva.

No quesito “oportunidades de melhorias”, pode-
se destacar: mapeamento e gerenciamento de 
riscos das áreas administrativas; implantação 
do plano anual de contratações; adoção 
de projeto de treinamento e capacitação 
de empregados, especialmente em temas 
relacionados à licitação e aos contratos; e 
operacionalização do PDTI.

A conformidade e a confiabilidade do con-
teúdo contido neste capítulo encontram-se 
fundamentadas em informações extraídas 
dos sistemas informatizados do CRCRS (con-
tabilidade e orçamento, pagamentos, diárias 
e passagens, folha de pagamento, plano de 
trabalho, bens patrimoniais e almoxarifado) 
e foram atestadas pelos gestores das áreas 
responsáveis na elaboração deste Relatório 
de Gestão 2018.

Concluindo, DECLARO que os padrões de ges-
tão do Conselho Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul atendem aos requisitos de 
conformidade e confiabilidade das informa-
ções prestadas neste capítulo.

Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff  
Vice-Presidente de Gestão do CRCRS

Alocação de recursos e áreas especiais de Gestão  |  40
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Gestão Orçamentária e Financeira
O orçamento para o exercício de 2018 foi estimado em R$ 21.679.500,00, aprovado por meio da 
Resolução CRCRS nº 586, de 27 de outubro de 2017, com vinculação aos programas e projetos/
atividades de acordo com a política de gestão para este exercício.

Variação orçamentária do CRCRS:

RS 21.679.500,00
Dotação inicial das despesas

R$ 1.016.000,00
Suplementação

R$ 1.016.000,00
Anulação

R$ 21.679.500,00
Dotação final das despesas

Execução Orçamentária
Em 2018, o CRCRS arrecadou R$ 26.058.709,61, representando 120,20% da receita prevista. Deste 
montante, foram empenhadas despesas no valor de R$ 19.679.223,03, das quais foram liquidadas 
R$ 19.679.223,03, valor esse equivalente a 90,77% do estimado na proposta orçamentária.

Execução Financeira
Em 2018, as despesas executadas pelo CRCRS totalizaram R$ 19.679.223,03, sendo a maior parte 
direcionada ao atendimento do programa finalístico Gestão de Fiscalização.

Suporte e Apoio a Atividade-Fim

Gestão de Educação Continuada

Gestão de Registro Profissional

Normatização

Gestão de Fiscalização

R$ 10.150.032,69R$ 7.010.560,91

R$ 893.063,95

R$ 1.445.172,26
R$ 180.393,22

Em 2018, as despesas executadas representaram 75,52% do montante arrecadado. 

As despesas correntes representaram 99,34% da despesa total e apresentaram uma média de gasto 
mensal de, aproximadamente, R$ 1.639.935,25, sendo as de maior relevância descritas a seguir:

Pessoal, Encargos e Benefícios

• Remuneração de pessoal: 35,15%
• Encargos patronais: 10,40% 
• Benefícios – programa de alimentação ao trabalhador, plano de saúde e vale-transporte: 4,63% 

Uso de Bens e Serviços 

• Os serviços se referem a contratações necessárias ao funcionamento do CRCRS: 21,40%
• O material de consumo se refere aos bens adquiridos para almoxarifado e consumo nas ati-

vidades do órgão:1,14% 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada R$ Liquidada R$ Valores Pagos R$

2018 2017 2018 2017 2018 2017

1. Despesas de Pessoal 9.810.474,67 9.395.894,90 9.810.474,67 9.395.894,90 9.556.740,92 9.146.195,03

Remuneração de Pessoal 6.871.754,90 6.468.868,28 6.871.754,90 6.468.868,28 6.871.754,90 6.468.868,28

Encargos Patronais 2.032.926,50 2.063.415,05 2.032.926,50 2.063.415,05 1.845.825,63 1.878.427,09

Benefícios a Pessoal  905.793,27 863.611,57 905.793,27 863.611,57 839.160,39 798.899,66

2. Uso de Bens e Serviços 5.391.809,54 5.646.057,64 5.391.809,54 5.646.057,64 4.983.737,46 5.225.413,02

Material de Consumo 223.421,94 276.932,86 223.421,94 276.932,86 184.320,31 269.440,13

Serviços  4.183.141,88 4.416.319,83 4.183.141,88 4.416.319,83 3.814.171,43 4.003.167,94

Diárias 440.377,00 475.815,52 440.377,09 475.815,52 440.377,09 475.815,52

Passagens 543.279,52 475.451,54 543.279,52 475.451,54 543.279,52 475.451,54

Demais elementos do grupo 1.589,11 1.537,89 1.589,11 1.537,89 1.589,11 1.537,89

3. Financeiras  198.138,85 180.345,63 198.138,85 180.345,63 198.138,85 180.345,63

Juros e Enc. s/ Empréstimos – – – – – –

Serviços Bancários 198.138,85 180.345,63 198.138,85 180.345,63 198.138,85 180.345,63

4. Outras Despesas Correntes 4.149.670,97 3.983.294,68 4.149.670,97 3.983.294,68 4.145.379,90 3.940.784,99

Tributárias 3.942.729,23 3.758.433,74 3.942.729,23 3.758.433,74 3.939.265,23 3.715.924,05

Demais elementos do grupo 206.941,74 224.860,94 206.941,74 224.860,94 206.114,67 224.860,94

DESPESAS CORRENTES  19.550.094,03 19.205.592,85 19.550.094,03 19.205.592,85 18.883.997,13 18.492.738,67

DESPESAS DE CAPITAL
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• Obter melhorias refletidas em todo o Sistema CFC/CRCs;
• Aprimorar os sistemas de informática disponíveis;
• Adotar processos digitais por meio do SEI;
• Treinar a equipe de trabalho para a melhor utilização dos recursos disponíveis;
• Melhorar o mapeamento dos recursos disponíveis e suas alocações;
• Divulgar os resultados orçamentários e financeiros alcançados para tomada de decisão.

Gestão de multas aplicadas em decorrência da 
atividade de fiscalização

A fiscalização das organizações contábeis e dos profissionais da contabilidade tem por objetivo 
assegurar o fiel cumprimento da legislação da profissão contábil pelos contadores e técnicos em 
contabilidade, evitar a exploração e o exercício de atividades contábeis por leigos e profissionais 
não registrados no CRCRS.

118
Denúncias 
atendidas

2.266
Diligências 
realizadas

77
Notificações 

emitidas

 
Em função das atividades fiscalizatórias, no ano de 2018, foram instaurados 500 processos, sendo 
julgados 284 pelo Tribunal Regional de Ética e Disciplina (TRED/RS) e Plenário, sendo as seguintes 
decisões:

Penalidades Quantidade

Arquivamentos 126

Multas 130

Suspensões 14

Advertências Reservadas 101

Censuras Reservadas 27

Censuras Públicas 10

Cassações 3

Grupos de Despesa
Empenhada R$ Liquidada R$ Valores Pagos R$

2018 2017 2018 2017 2018 2017

5. Investimentos 129.129,00 0,00 129.129,00 0,00 429,00 0,00

Equipamentos e Material 
Permanentes 129.129,00 0,00 129.129,00 0,00 429,00 0,00

7. Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 19.679.223,03 19.205.592,85 19.679.223,03 19.205.592,85 18.884.426,13 18.492.738,67

As despesas de capital 
referem-se a investimentos em 
imobilizado. O item de destaque 
nesse quesito foi R$ 128.700,00 
alocados para desenvolvimento/
aquisição de softwares, 
visando à modernização das 
ferramentas tecnológicas do 
Conselho.

R$ 128 mil
Desenvolvimento/aquisição de softwares

Contingenciamento de Despesa
O CRCRS cumpriu o princípio do equilíbrio ao não gastar mais do que arrecada, mantendo a des-
pesa corrente menor que a receita corrente. Esse fato viabiliza a perenidade das atividades, além 
de garantir condições financeiras de realizar investimentos na entidade. 

Neste exercício, o CRCRS realizou alguns contingenciamentos no orçamento, com destaque para 
softwares, móveis e utensílios e equipamentos de processamentos de dados.

Medidas Mitigadoras
Durante o exercício, foram adotadas diversas medidas de contenção de gastos, exemplificadas a seguir:
• Não renovação da frota de veículos;
• Adoção de novos critérios para diárias de transporte e hospedagem.

Desafios e ações futuras
• Manter o bom funcionamento da estrutura do CRCRS, mesmo com o cenário econômico 

instável;
• Desenvolver meios de atingir os resultados minimizando o consumo de recursos, principal-

mente em relação às ferramentas de tecnologia;
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Entre as infrações de maior incidência destacam-se:

Penalidades Quantidade

Autos de Infração lavrados 500

Incapacidade Técnica/Apropriação Indébita/ Manipulação 
fraudulenta/Inexecução de Serviços

63

Demonstrações contábeis em desacordo com as Normas 38

Emissão de DECOREs sem base legal 34

Leigos e Profissionais baixados 27

Deixar de elaborar a escrituração contábil 19

Auditoria 12

Deixar de elaborar o contrato de prestação de serviços contábeis 10

Perícias 10

Depois de lavrado o auto de infração, a Seção de Gestão de Processos procede a abertura do processo 
administrativo e, a partir disso, é realizado todo o acompanhamento processual, desde a abertura até 
a aplicação das penalidades aos autuados e arquivamento do processo. A multa é aplicada somente 
após o trânsito em julgado do processo. Por meio de AR/MP é enviado um ofício, assinado pela 
presidência, acompanhado da guia no valor da multa com prazo de 30 dias para pagamento. A Gestão 
de Processos acompanha se a multa foi paga. Transcorridos os 30 dias sem que a multa tenha sido 
paga, o processo é enviado para a Seção Financeira, para ser efetuada a devida cobrança.

R$ 102.480,23
Valor arrecadado em decorrência das 

multas de fiscalização
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Gestão de Pessoas

Política de  
Gestão de Pessoas

A política de gestão de pessoas do CRCRS fun-
damenta-se no desenvolvimento profissional, 
na concessão de benefícios praticados no mer-
cado, na qualidade de vida e no compromisso 
com a inclusão social.

O CRCRS acredita que a atuação e os resulta-
dos de uma instituição dependem da forma 
como as pessoas estão organizadas e capa-
citadas, além de potencializarem suas experi-
ências nas equipes de trabalho, com o registro 
e o compartilhamento de informações dentro 
da entidade.

No ano de 2018, o CRCRS ofereceu os seguin-
tes benefícios aos seus funcionários:

a) vale-refeição com participação dos funcioná-
rios de 20% do total;

b) vale-alimentação com participação dos fun-
cionários em 10% do total;

c) plano de saúde opcional com participação de 
30% na mensalidade;

d) vale-transporte com participação conforme 
legislação específica;

e) gratificação natalina (13º salário) conforme 
legislação em vigor;

f) reajuste salarial em setembro de 2018 no 
percentual de 3,64% correspondente à variação 
do INPC/IBGE, relativo ao período de setem-
bro/2017 a agosto/2018.

Conformidade Legal
Para assegurar a conformidade da gestão de 
pessoal, o CRCRS observa o conjunto de regras 
e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal 
e órgãos de controle, conforme a seguir:

• Constituição Federal;
• Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

DL nº 5.452-1943, Lei nº 13.467-2017;
• Lei nº 6.019-1974;
• Leis nº 8.036-1990 e nº 8.212-1991;
• Resolução CRCRS nº 562-2015, que aprova 

o Regulamento de Pessoal do CRCRS, com 
alterações pelas Resoluções nºs 577-2016, 
582-2016 e 589-2018.

 

Indicadores de 
Conformidade
A avaliação da conformidade nos processos 
de Gestão de Pessoas do CRCRS é realizada 
por meio de indicadores, que permitem medir 
o grau de satisfação dos funcionários com re-
lação à infraestrutura e ações desenvolvidas 
pelo Conselho em prol do corpo funcional. 
Além disso, os departamentos de gestão de 
pessoas são responsáveis pela observâncias 
às normas e ao cumprimento dos seguintes 
tópicos:

• acompanhamento diário de informativos 
que tratam das legislações trabalhistas;

• acompanhamento e controle do registro e 
justificativa de ponto dos colaboradores;

• acompanhamento de concessões, licen-
ças e benefícios;

• controle e acompanhamento da entrega 
relativa à acumulação ou não de cargos, 
função ou emprego em entidades f e -
d e r a i s , estaduais ou municipais, bem 
como autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedade de economia mista.

Avaliação da força de trabalho

Em dezembro/2018, a força de trabalho do 
CRCRS estava assim distribuída:

Faixa salarial
Funcionários 

efetivos Faixa salarial

21 Até 3.500,00

20 De 3.500,01 a R$ 7.000,00

34 De 7.000,01 a 10.500,00

07 Acima de 10.500,01

82 Total

 
Bolsa-auxílio dos estagiários

Carga Horária Valor Quantidade

6 horas diárias R$ 750,00 5

* Concedido também vale-refeição e vale-transporte.

Representatividade 
por gênero

36 Funcionários efetivos 46

5 Estagiários 0

0 Aprendiz 1

Representatividade 
por cargo e gênero

0 Diretores 3

6 Assessores 1

6 Gerentes 3

1 Coordenadores 8

3 Supervisores 3

3 Fiscais 9

0 Auditores internos 1

1 Advogados 3

1 Jornalistas 0

1 Contador 0

1 Bibliotecário 0

1 Analistas de sistemas 1

4 Escriturários 0

5 Auxiliares Operacionais 10

0 Operador de computador 1

1 Telefonista 0

2 Assistente Operacional 0

0 Motorista 2

0 Auxiliar de Serviços Gerais 1

36 Total 46

Representatividade por faixa etária
Millennials Geração Y Geração X Baby 

boomers

 Até 21 anos entre 22 e 
36 anos

 entre 37 e 
51 anos

 acima de 
51 anos

Funcionários efetivos 0 9 33 40

Estagiários 4 1 0 0

Aprendiz 1 0 0 0

Total 5 10 33 40

Colaboradores
Funcionários efetivos

Jovens Aprendizes

Estagiários

Prestadores de serviços terceirizados*

* limpeza e conservação, motorista e segurança.

Total de Colaboradores

16

51

82

104
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Tempo de Serviço

No final de 2018, 65% do corpo funcional contava com mais de 10 anos de prestação de serviços 
ao Conselho. Com relação aos 34 funcionários que ocupam cargo de chefia, 28 deles possuem 
mais de 10 anos de prestação de serviços ao órgão.

O CRCRS não possui política de regra para aposentadoria, deixando livre a escolha do colaborador 
em se afastar ou não após estarem aposentados. O Conselho possui 20 colaboradores que estão 
aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social, porém eles permanecem fazendo parte do 
quadro de pessoal.

Representatividade por área de trabalho

Área de Trabalho Funcionários 
efetivos Estagiários Cargos 

Comissionados

Direção/Presidência 21 1 0

Vice-presidência de gestão* 20 1 0

Vice-presidência de Fiscalização 21 0 0

Vice-presidência de Registro 8 2 0

Vice-presidência de Controle Interno 4 0 0

Vice-presidência de Desenvolvimento Profissional 4 1 0

Vice-presidência de Relações com os 
Profissionais 1 0 0

Vice-presidência de Relações Institucionais 2 0 0

Vice-presidência Técnica 1 0 0

* Um funcionário afastado INSS. Escolaridade

4Ensino fundamental

29Ensino médio

39Ensino superior

9Pós-graduação

1Mestrado

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
A admissão de empregados ao quadro do CRCRS é precedida de Concurso Público, que deve 
obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, constantes no 
art. 37 da Constituição Federal. Excetuam-se dessa disposição os empregos aqui definidos como 
de Provimento em Comissão, os quais são de livre contratação e extinção.

Os cargos são distribuídos em níveis superior, médio e fundamental, delineados a partir 
de atividades características de subsistemas e processos típicos do CRCRS, englobando 
grande número de funções afins, estruturados em classes, segundo a maturidade e as 

competências necessárias.

As descrições componentes do cargo têm o objetivo de definir as relações de competência, atri-
buições, requisitos essenciais e responsabilidades necessários para o desempenho das atividades 
do CRCRS.

Para realização de concurso são considerados fatores como: desligamentos de empregados, 
dimensionamento da força de trabalho, complexidade da estrutura do CRCRS, disponibilidade 
orçamentária e financeira e projeções futuras do quadro de pessoal.

Detalhamento da despesa de pessoal

O montante gasto com despesas de pessoal, no exercício de 2018, foi de R$ 9.857.532,01, sendo 
distribuído da seguinte forma:

Salários e Gratificações

Férias e 13º Salário

Encargos

Benefícios Assistenciais 
e Previdenciários
Demais Despesas Variáveis

Despesas com estagiários

R$ 5.481.760,23

R$ 905.793,27

R$ 2.032.926,50

R$ 225.092,07

R$ 47.057,34

R$ 1.164.902,60

R$ 9.857.532,01
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O gasto com pessoal teve um aumento de 
4,40% em relação ao ano de 2017. Os fatores 
que levaram ao incremento desse gasto foram: 

• a criação de novas gratificações, visando à 
valorização da força de trabalho do CRCRS;

• o reajuste salarial de 3,64% aprovado 
na Reunião Plenária do mês de setem-
bro/2018.

R$ 9.441.969,41

2017

R$ 9.857.532,01

2018

Comparativo do gasto com pessoal

Segurança e Medicina  
no Trabalho
Visando a proporcionar a qualidade e a segu-
rança no trabalho dos seus colaboradores, o 
CRCRS adota programas para prevenir aciden-
tes no trabalho e proteger a integridade dos 
seus colaboradores, tais como:

• Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO);

• Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais (PPRA);

• Laudo  Técnico das Condições Ambientais 
do Trabalho (LTCAT);

•  Análise Ergonômica do Trabalho (AET);
• Disponibilização de equipe de brigada civil.

Exame periódico1

Exame complementares2

Exame Demissional3

3

1
81

Capacitação: estratégia e 
números
O Conselho propiciou que seus colabora-
dores participassem de diversos eventos, 
cursos e treinamentos durante o ano de 
2018. Considerando as atribuições legais 
da entidade, em especial do registro profis-
sional e da fiscalização, a tendência foi a de 
direcionar boa parte dos treinamentos dados 
aos colaboradores a estes temas. Além do 
encontro geral, ocorrido em novembro, que 
permitiu melhorar a integração entre conse-
lheiros, delegados regionais e colaboradores.  

Treinamentos realizados 11

Principais desafios e 
ações futuras

Envelhecimento do quadro  
de empregados ativos
No final do exercício de 2018, as despesas 
com pessoal representavam 49,85% do total 
das despesas realizadas no período. Em vista 
disso, a administração de recursos humanos é 
de suma importância para que os gastos com 
pessoal sejam monitorados e estejam compa-
tíveis com a receita da entidade.

A quantidade de funcionários com mais de 51 
anos de idade, ou seja, 48,8% do total de cola-
boradores, é um fator que preocupa em vista 
da aproximação da aposentadoria. Entretan-
to, quanto ao risco de comprometimento da 
missão institucional da entidade, em função 
de eventos na área de pessoal, pode ser con-
siderado baixo, pois a rotatividade não é sig-
nificativa e a aposentadoria dos funcionários 
não tem redundado na sua saída do quadro 
de pessoal do CRCRS. Mesmo que estes dois 
fatores sejam de baixo risco, a ausência de re-
alização de concurso público para reposição 
dos funcionários exonerados pode, sim, a mé-
dio prazo, prejudicar o desenvolvimento pleno 
das atividades deste Regional.

eSocial
Um dos principais 
desafios para a área 
de gestão de pesso-
as consiste na ade-
quação das rotinas 
trabalhistas à nova 
metodologia do Governo para verificação do 
cumprimento das obrigações fiscais, previden-
ciárias e trabalhistas pelos órgãos públicos. 
Essa ferramenta é denominada Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que 
tem por objetivo padronizar a transmissão, va-
lidação, armazenamento e distribuição dessas 
informações.

Os órgãos públicos têm previsão para iniciar a 
utilização do eSocial em janeiro/2020. Neste 
sentido, o Conselho Regional de Contabilidade  
do RS deverá incentivar uma política de comu-
nicação eficiente para que todos os fatos que 
interferem na folha de pagamento dos empre-
gados/estagiários sejam registrados e envia-
dos ao Governo dentro dos prazos estipulados.
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Gestão de Licitações e Contratos
Conformidade legal
Para assegurar a conformidade da gestão de Licitações e Contratos, o CRCRS observa o conjunto 
de normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e órgãos de controle, conforme a seguir:
• Constituição Federal;
• Lei nº 8.666-1993;
• Lei n º 10.520-2002;
• Lei Complementar nº 123-2006;
• Lei: nº 3.555-2000; nº 5.450-2005; n.º 7.174-2010; nº 7.892-2013; e nº 8.538-2015;
• Instruções normativas.
O CRCRS conta com a atuação efetiva de sua Assessoria Jurídica, que instrui a conformidade das 
contratações com a legislação e normas, inclusive com a emissão de Parecer Jurídico em relação 
aos Processos Administrativos de Contratações Diretas, considerando as regulamentações acima 
citadas, bem como demais Instruções Normativas referentes às especificidades das contratações, 
tais como as Instruções Normativas do Ministério do Planejamento (MP), com destaques à IN n.º 
04/2014 (SEGES/MP) e à IN n.º 05/2017 (SEGES/MP), e ainda, orientações jurisprudenciais do 
TCU, atualizadas, tais como Acórdãos e Pareceres.

Detalhamento dos Gastos das Contratações por finalidade 
e especificação dos tipos de serviços contratados para o 
funcionamento administrativo 

Modalidades  

(nº de processos)/

Finalidades

Despesas 

Finalísticas

Fortalecimento 

Institucional

Tecnologia da 

Informação

Funcionamento 

Administrativo
Total

Dispensas 8 - 4 56 68

Inexigibilidades 3 - - 9 12

Convites - - - 1 1

Pregões 1 1 1 6 9

Gasto por finalidade R$ 235.908,36 R$ 182.400,00 R$ 216.300,61 R$ 356.563,14 R$ 991.172,11

Contratos em 2018

Contratos, termos aditivos 

R$ 4.855.084,88

Contratos simplificados

R$ 5.735,00

25
Contratos

31
Termos aditivos

5
Contratos

simplificados

Alocação de recursos e áreas especiais de Gestão  |  47

Contratação relevante

A contratação mais relevante realizada pelo CRCRS, em 2018, foi para atender a renovação do 
parque de informática,  compreendendo a aquisição para substituição de parte dos equipamentos, 
com mais de três anos de uso.

Servidores, Workstation, Solução de Backup de Dados e Licenciamento de Software. 

Valor: R$ 170.650,00.
Justificativa: Objetiva a atualização tecnológica, tanto em nível de hardware como de softwares, mantendo assim a com-
patibilidade com novos aplicativos e sistemas utilizados nas atividades funcionais do CRCRS.

Equipamentos de Informática

 

Contratações diretas: justificativas 
As contratações por meio de inexigibilidades de licitação, fundamen-
tadas no Art. 25 da Lei n.º 8.666/1993, no total de 12 Processos Ad-
ministrativos, referem-se às despesas anuais com publicações legais, 
assinaturas de jornais, capacitação para o corpo funcional, aquisição 
de vales-transportes, abastecimento de água e coleta de esgoto, dentre 
outras, totalizando o valor de R$ 134.077,78.

Os 68 processos administrativos de dispensas de licitação, em razão 
do valor, fundamentados no inciso II do art. 24 da Lei n.º 8.666/1993, 
totalizam o valor de R$ 152.648,54. 

Contratações Diretas
Contratações Diretas Dispensas Inexigibilidades

Funcionamento Administrativo R$ 96.299,97 R$ 92.077,78

Despesas Finalísticas R$ 10.697,96 R$ 42.000,00

Tecnologia da Informação R$ 45.650,61 -------

Fortalecimento Institucional ----- -------

Gasto por modalidade R$ 152.648,54 R$ 134.077,78

Principais desafios e ações futuras
• Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), visando a promover maior eficiência 

administrativa e adequação às práticas inovadoras de trabalho;
• Manter a equipe de contratações atualizada e capacitada;
• Elaborar manuais de pesquisa de preços, contratação sustentável, fiscalização de contratos 

e sanções administrativas.

80
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Gestão patrimonial e infraestrutura
Conformidade legal

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul está alinhado, dentre outros, aos 
seguintes normativos quanto à sua gestão patrimonial:

• Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal;
• Lei n.º 4.320/1964;
• Decreto-Lei n.º 200/1967;
• Instrução Normativa n.º 205/1988;
• Lei Complementar n.º 101/2000;
• Lei n.º 8.429/1992;
• Resolução CFC n.º 1.543/2018;
• Decreto n.º 9.373/2018 e demais instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Admi-

nistração Pública.

Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

R$ 81.027,52
Serviços operacionais

R$ 144.200,00
Aquisição de computadores e software

R$ 10.868,54
Manutenção da frota de veículos

R$  1.028.597,42
Modernização e manutenção da estrutura física

R$ 1.264.693,48
Total investido

Quanto à modernização e manutenção da estrutura física, os contratos de serviços de limpeza, conservação 
e segurança predial e preventiva totalizam R$ 730.901,41, representando mais de 57,79% dos gastos em 

infraestrutura e aquisição de equipamentos. 
 
Os investimentos realizados estão relacionados aos objetivos estratégicos 12 e 15, que são 
respetivamente “Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs”.  e 
“Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs”.

Mudanças e desinstalações
Em 2018, o CRCRS manteve suas instalações em prédio alugado na 

Avenida Praia de Belas, 1554. Em virtude do temporal que atingiu a sede 
do Conselho e com o intuito de reduzir gastos com manutenção e seguro 

predial, segurança e recepção, optou-se pela venda da antiga sede e 
compra de imóvel em prédio empresarial estruturado com rede lógica, 

diferenciais de sustentabilidade ambiental e modernos padrões de 
acessibilidade. A expectativa é de que a mudança para a nova sede seja 

realizada em 2019 .

Resultados alcançados
Entre os resultados alcançados decorrentes dos investimentos realizados, pode-se destacar:

O aprimoramento da infraestrutura 
do Conselho decorrente da melhoria 
nos processos de manutenção

Modernização de equipamentos de 
informática

Melhoria da qualidade dos 
ambientes, principalmente quanto 
à manutenção e climatização

Melhoria da qualidade no 
atendimento aos profissionais da 
contabilidade e à sociedade

Principais desafios e ações futuras
• Realizar a mudança da sede do CRCRS visando à redução dos custos de segurança, manuten-

ção predial, limpeza, seguro predial e recepção;
• Modernização dos equipamentos de informática.
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Gestão da tecnologia da 
informação
Conformidade legal

Para assegurar a conformidade legal da gestão de tecnologia da infor-
mação (TI), o CRCRS, por meio da Seção de  Tecnologia da Informação 
observa e aplica um conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou 
referenciadas pelo Governo Federal, órgãos de controle, Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão-MP e melhores práticas para 
a manutenção dos serviços de TI. Como exemplo, destacam-se a IN 4 
- Instrução Normativa MP/SLTI n.º 4/2014, o Guia de Boas Práticas em 
Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do SISP e a Por-
taria n.º 40/2016 - Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da 
Informação e Comunicações do MP/STI. 

Ademais, o CRCRS alinha-se às regras estabelecidas em seus normativos 
internos, como, por exemplo, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) e a Portaria CRCRS n.º 041/2018 que constitui a Comissão Perma-
nente de PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação do CRCRS. 
Desse modo, evolui continuamente seus padrões e processos, principal-
mente em relação à governança, à evolução de tecnologia, à segurança da 
informação, à licitação e fiscalização de contratos alinhadas às normas 
para contratação de tecnologia da informação.

Estrutura Organizacional da TI
A Seção de Tecnologia da Informação – STI, está subordinada à Direção 
Adjunta de Gestão Operacional. A ela compete as seguintes atribuições: 
Gestão e Segurança da Informação; Infraestrutura e Governança de 
Tecnologia da Informação; Sistema de Informação; e Suporte Técnico.

Montante de recursos aplicados em TI

Contratações mais relevantes de recursos de TI

CLASSIFICAÇÃO 

CONTÁBIL
ORÇAMENTO EMPENHADAS REALIZADAS

% REALIZADO 

/ ORÇAMENTO

SERVIÇOS  R$ 445.000,00 R$ 407.273,42 R$ 407.273,42 91,52%

INVESTIMENTOS R$ 204.000,00 R$ 144.200,00 R$ 144.200,00 70,69%

TOTAL R$ 649.000,00 R$ 551.473,42 R$ 551.473,42 84,97%

CLASSIFICAÇÃO 

CONTÁBIL
ORÇAMENTO EMPENHADAS REALIZADAS

% REALIZADO 

/ ORÇAMENTO

SERVIÇOS R$ 469.000,00 R$ 377.894,48 R$ 377.894,48 80,57%

INVESTIMENTOS R$ 190.000,00 R$ 29.748,60 R$ 29.748,60 15,66%

TOTAL R$ 659.000,00 R$ 407.643,08 R$ 407.643,08 61,86%

Exercício 2018

Exercício 2017

2018

2017

R$ 649.000,00 
Orçamento total

R$ 659.000,00 
Orçamento total

Realizado: 84,97%%

Não realizado: 15,03%

Realizado: 61,86%%

Não realizado: 38,14%

Segurança da informação 

 
A política de segurança da informação incide 
sobre todas as ferramentas disponibilizadas 
aos funcionários do CRCRS no exercício das 
suas funções, tais como: correio eletrônico 
(e-mail), internet, equipamentos, rede, etc. Sen-
do estes recursos destinados única e exclusi-
vamente às atividades profissionais exercidas 
pelos funcionários.

Um dos objetivos estratégicos elencados no 
PDTI, versão 1.0, é a aquisição e implantação 
de solução de Firewall UTM, que tem por ob-
jetivo o gerenciamento unificado de ameaças, 
provendo recursos como: firewall, antivírus, 
controle de acessos, prevenção de intrusões 
de rede, balanceamento de links de acesso, 
rede privada virtual (VPN), filtro de conteúdo, 
além de relatórios diversos, procurando atender 
às necessidades crescentes de segurança em 
ambientes cada vez mais diversos.

Manutenção dos sistemas de gestão e desenvolvimento de 
melhorias, novas rotinas e sistemas
Empresa: SPW Informática Ltda
R$ 181.059,00

Outsourcing de Impressão
Empresa: Mitalsul Soluções Digitais Ltda

R$ 105.729,80

Aquisição de servidores
Empresa: Athenas Automação Ltda

R$ 128.700,00

Gestão e 
Segurança de 

Informação

Sistema de 
Gestão da 

Informação

Suporte de TI

Coordenação 
de Tecnologia da 

Informação

Infraestrutura e 
Governança de TI
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Cadeia de
Valor

Principais iniciativas
(Sistemas e projetos) na área de TI

Principais resultados
(Benefícios e impactos)

Estratégia, 
Gestão e Suporte

•	 Sustentar os sistemas em produção;

•	 Elaboração do Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação;

•	 Elaboração do Termo de Referência 
para contratação de Telefonia Fixa 
Comutada – STFC (fixo-fixo e fixo-
móvel) e nas modalidades Local e 
de Longa Distância Nacional; e 

•	 Ampliação e Atualização do parque 
de informática.

•	 Continuidade do negócio – garantir que o sistema em utilização 
mantenham-se ativos e disponíveis para usuários;

•	 Melhoria contínua dos serviços de TI, promovendo informações 
de forma transparente e organizada à sociedade, bem como 
alocação mais adequada dos recursos da área de TI, visando 
a atender as necessidades tecnológicas e de informação da 
entidade;

•	 Permitir a comunicação telefônica com os profissionais, 
garantindo a continuidade dos serviços oferecidos aos 
profissionais via site, tais como: solicitação de carteira 
profissional, encaminhamento de denúncia, pagamento da 
anuidade, dentre outros;

•	 Aumentar a performance, a confiabilidade e a disponibilidade dos 
sistemas e serviços de rede, bem como virtualização de toda a 
infraestrutura de servidores que permitirá a replicação interna 
e externa, melhorando a disponibilidade dos serviços internos 
e serviços disponibilizados no site institucional do CRCRS na 
internet.

Principais desafios e ações futuras

Condicionamento tecnológico em relação a fornecedores e prestadores 
de serviço, que pode ocasionar:
• Descontinuidade de serviço;
• Necessidade de contratação de novos equipamentos e procedimen-

tos de migração.

Acompanhar a rápida evolução das tecnologias, que implica em:
• Investir em novas capacitações, cursos e aprimoramento dos cola-

boradores de TI;
• Adquirir novos equipamentos com tecnologias avançadas.

Garantir a segurança de dados e redes, sendo necessárias as seguintes 
medidas:
• Manter a equipe treinada, os processos confiáveis e preestabelecidos;
• Executar ações mais rápidas e eficientes caso algum risco seja iden-

tificado.

Trabalhar as principais fraquezas e principais riscos detectados na 
Gestão de TI, que implica nas seguintes ações:
• Distribuir e definir os papéis e responsabilidades;
• Dispor de recursos para o pleno atendimento das demandas solici-

tadas pelas áreas do CRCRS;
• Substituir sistemas legados e obsoletos;
• Acompanhar e fiscalizar os contratos de TI;
• Investir em segurança para minimizar ataques aos sistemas, bancos 

de dados e portais do CRCRS.

Os principais projetos e iniciativas da área de tecnologia da informação do Sistema CFC/CRC em desenvolvimento para 
beneficiar a classe contábil de acordo com as cadeias de valor são:

Projetos e iniciativas
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Sustentabilidade Ambiental
Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

Em razão de estar alocado em uma sede provisória, políticas relacionadas à implementação de 
sustentabilidade acabaram não sendo adotadas integralmente. 

No entanto, no edital de chamamento público para aquisição de imóvel, feito em 2018, foram 
incluídos itens específicos relativos à sustentabilidade como: sistema de climatização, infraestru-
tura elétrica e lógica, instalações hidráulicas e de acessibilidade, em especial, o reuso da água da 
chuva, tratamento e destinação adequada das águas servidas, células fotovoltaicas, previsão para 
colocação de coleta de reciclagem, entre outros.

Tomando como referência o Conselho Federal de Contabilidade, será desenvolvido em 2019 o 
Plano de Gestão de Logística Sustentável do CRCRS, importante ferramenta que possibilitará esta-
belecer práticas de sustentabilidade e de racionalização dos gastos institucionais e dos processos 
administrativos.

Principais  
objetivos

Promover a  
sustentabilidade

Proteção  
ambiental

Desenvolvimento 
sustentável na 
execução das 

atividades do CRCRS

Qualidade  
de vida

Ações para redução do consumo de recursos naturais

• desativação do ar-condicionado central e aquisição de equipamentos no modelo split, gerando 
diminuição no consumo de energia elétrica;

• em todas as reuniões regimentais a utilização de jarras de vidro 
em substituição das garrafas plásticas com água;

• monitoramento das instalações hidráulicas para identificação 
e correção de vazamentos.

Não há conteúdo a declarar nesse item. Tendo em vista as limitações técnicas e tecnológicas, 
ainda não foi possível implementar uma sistemática de apuração de custos, porém, esse 
item será objeto de análise na revisão do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

Gestão de custos

Apesar de o CRCRS não realizar a distribuição dos custos indiretos por centros de custos, o Conse-
lho utiliza sistema informatizado para controle dos custos diretos realizados por projeto, no módulo 
do Sistema do Plano de Trabalho, cujas informações são geradas a partir dos registros contábeis. 
Por meio deste sistema é possível emitir relatórios com o propósito de gerenciar os gastos por 
objetivo estratégico, programa, área e projeto, sendo, portanto, uma importante ferramenta de 
apoio à tomada de decisão pelo gestor. 

Conformidade legal
Para assegurar a conformidade legal da gestão de custos, o CRCRS observa o conjunto de normas 
e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e órgão de controle, sendo elas:

• Art. 50, § 3° da Lei Complementar nº 101/2000;
• Resolução CRCRS n°586/2017, que aprova o Plano de Trabalho e o orçamento para o exercício 

financeiro de 2018;
• Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC n° 1.161/2009.

Estimativa de custo por área de atuação
O CRCRS apresenta os seguintes custos por área de atuação:
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Despesa executada por área/programa

Área Valor Liquidado

Registro Profissional R$ 893.063,95

Fiscalização R$ 10.150.032,69

Educação Continuada R$ 1.445.172,26

Normatização R$ 180.393,22

Suporte e apoio a atividades-fim R$ 7.010.560,91

Desafios e ações futuras
• Implementar uma sistemática de apuração de custos indiretos por centro de custo;
• Revisar 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 quali-
dade dos gastos públicos.
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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 exerce a competência de 
órgão setorial de contabilidade do CRCRS.  O 
escopo desta declaração leva em conta as de-
monstrações contábeis do Conselho 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 Contabilidade Técnica 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 16); ao Ma-
nual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs 
aprovado pela Resolução CFC n.º 1.161/2009; 
ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público (MCASP) e à INT/VPCI/ CFC n.º 
020/2018 da Câmara de Controle Interno do 
CFC, conforme orientações da Instrução Norma-
tiva TCU n.º 63/10 de 01/09/2010, da DN-TCU 
nº 170/2018, de 19/09/2018 e da Portaria TCU 
369, de 17/12/2018, além de outros normativos 
do Sistema CFC/CRCs.

As demonstrações apresentadas são: Balanço 
Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do 
CRCRS; Balanço Orçamentário – traz a informa-
ção do orçamento aprovado em confronto com 
sua execução; Balanço Financeiro e a Demons-
tração do Fluxo de Caixa – visam a demonstrar o 
fluxo financeiro no período, ou seja, as entradas 
de recursos em confronto com as saídas; De-
monstração das Variações Patrimoniais – neste 
demonstrativo é apurado o resultado patrimo-
nial do período, no confronto entre as variações 
patrimoniais aumentativas (receitas) com as 
variações patrimoniais diminutivas (despesas); 
e a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL) - tem a finalidade de divulgar as 

variações do patrimônio líquido, bem como sua 
evolução no período.

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 Resolução CFC 
n.º 412, de 29 de outubro de 2003, que aprova 
o Regimento do Conselho Regional de Contabi-
lidade do RS e dá outras providências, alinhado 
aos procedimentos descritos nos Manuais de 
Auditoria e de Contabilidade do Sistema CFC/
CRCs.

Este é um processo que visa a assegurar a in-
tegridade, fidedignidade e a confiabilidade das 
informações apresentadas nas demonstrações, 
extraídas do Sistema Informatizado de Conta-
bilidade e demais sistemas gerenciais, que são 
utilizados pelos Conselhos de Contabilidade, 
onde são registrados os atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial.

Avanços:
Com a emissão das normas, o CRCRS precisou 
reestruturar suas prioridades e estabelecer 
metas para implementação do novo modelo, 
mesmo diante de uma conjuntura repleta de 
desafios. Com essa missão em foco, o Sistema 
CFC/CRC apresentou avanços substanciais na 
qualidade das informações contábeis, dentre 
elas destacamos as seguintes pautas:

•	  Adoção do princípio da competência para 
receitas e despesas com reflexo nas Varia-
ções Patrimoniais;

•	  Registro da depreciação de itens do Ativo 
Imobilizado;

•	  Registro do Ativo Intangível e respectiva 

amortização de seus itens;
•	  Reconhecimento, mensuração e eviden-

ciação das Variações Patrimoniais Ativas 
e Passivas decorrentes de créditos e ajuste 
para perdas;

•	  Registro contábil por meio de eventos;
•	  Controle orçamentário por meio de empe-

nhos;
•	  Reconhecimento de passivos contingentes 

e demais obrigações, a exemplo de provi-
sões trabalhistas e cíveis;

•	 Controle dos contratos nas contas de com-
pensação, designados como atos potenciais 
ativos e passivos.

Desafios:
Primando pela aplicação das boas técnicas e na 
busca pela qualidade das nossas informações, 
temos ainda desafios a serem superados. A 
ausência de parametrização no sistema infor-
matizado, em decorrência da complexidade, 
diversidade e amplitude de implantação de 
processos, provocou a elaboração de alguns 
relatórios em planilhas eletrônicas, a partir de 
dados extraídos do Sistema de Contabilidade, 
conforme destacamos a seguir:

•	 Demonstração do Fluxo de Caixa – O de-
monstrativo foi elaborado pelo método dire-

to, com base em dados extraídos do balanço 
orçamentário	e	financeiro,	segregando-se	as	
atividades de operação, de investimentos e 
de	financiamento.

•	 Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido - Elaborada a partir de dados extraí-
dos do Balanço Patrimonial e da Demonstra-
ção das Variações Patrimoniais.

•	 Gestão de Custos – Atualmente é adotado 
sistema informatizado para controle dos 
custos diretos por projeto/programa, no mó-
dulo Plano de Trabalho, cujas informações 
são geradas a partir dos registros contábeis. 
Com base nessas informações, o Conselho 
tem desenvolvido relatórios internos com o 
propósito de fomentar a gestão de custos e 
a avaliação da qualidade do gasto no exer-
cício, sendo uma importante ferramenta de 
apoio à tomada de decisão dos gestores. 
Está	em	fase	de	estudo,	a	definição	da	meto-
dologia para a alocação dos custos indiretos 
aos centros de custos.

Declaração
Considerando que os normativos trazem orien-
tações quanto aos procedimentos para a elabo-
ração e apresentação do Relatório de Gestão 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 demons-
trativos contábeis (Balanços Patrimonial, Fi-
nanceiro e Orçamentário, Demonstrações das 
Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e 
das Mutações do Patrimônio Líquido) refletem 
os seus aspectos mais relevantes, quanto à 
situação orçamentária, financeira e patrimonial 
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul.

 
 

Contador Avenir Regis Nunes de Souza 
CRCRS nº 35.047/O 

Gerente da Divisão de Contabilidade - CRCRS

Declaração do Contador, 
Avenir Regis Nunes de Souza
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Balanço Patrimonial - BP BALANÇO PATRIMONIAL
em 31 de dezembro de 2018

R$ Mil

ATIVO NE 2018 2017 PASSIVO NE 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 29.738 23.229  PASSIVO CIRCULANTE 5.096 4.630

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1 20.090 13.433  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 8 187 185

Caixa e Equivalentes de Caixa 20.090 13.433  Encargos Sociais a Pagar 187 185

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO  2 8.943 9.020  OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 9 807 674

Créditos a Receber 19.776 18.749  Obrigações Fiscais de Curto Prazo 12 22

(-) Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa

(10.833) (9.729)  Depósitos Consignáveis 190 167

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO  3 573 648  Fornecedores 605 485

 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 
Terceiros 

289 288  DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 10 57 80

 Empréstimos Concedidos 13 11  Transferências Legais 3 42

 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 218 286  Outras Obrigações Legais 54 38

 Outros Créditos e Valores a Receber 53 63  PROVISÕES DE CURTO PRAZO 11 4.045 3.691

 ESTOQUES 4 123 119  Provisões Trabalhistas 1.373 1.259

 Almoxarifado 123 119   Provisões p/ Riscos Trabalhistas e Cíveis 757 497

 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5 9 9   Provisão de Cota-Parte 1.915 1.935

 Var. Diminutivas pagas Antecipadamente 9 9  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.013

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 10.989 11.214  Empréstimos Obtidos 12 6.013

 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6 632 652  TOTAL DO PASSIVO 11.109 4.630

 Créditos a Receber a Longo Prazo 9.170 11.038  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13 29.618 29.813

 (-) Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa

(8.538) (10.386)  Patrimônio Social 29.618 29.813

 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 7 10.357 10.562

Investimentos 1 1

Imobilizado 13.376 13.253

(-) Depreciação Acumulada (3.020) (2.692)

TOTAL DO ATIVO 40.727 34.443 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.727 34.443

ATIVO FINANCEIRO 20.673 14.089 PASSIVO FINANCEIRO 2.424 2.199

ATIVO PERMANENTE 20.054 20.353 PASSIVO PERMANENTE 8.685 2.431

SALDO PATRIMONIAL 29.618 29.813

O Balanço Patrimonial evidencia a situação 
patrimonial do Conselho Regional de Conta-
bilidade do RS em 31 de dezembro de 2018 e 
de 2017, e demonstra a posição estática dos 
ativos e passivos no final do exercício, possi-
bilitando 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 exercí-
cios (patrimônio líquido). Além disso, a fim de 
atender à Lei n.º 4.320/1964, apresentam-se 
no Balanço Patrimonial os valores dos grupos: 
ativo financeiro, ativo permanente, passivo 
financeiro, passivo permanente e saldo patri-
monial. Cabe ressaltar que a diferença entre os 
montantes de ativo financeiro e passivo finan-
ceiro resulta no valor do superávit financeiro.

O Resultado financeiro é representado pela 
diferença entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro, apurado em conformidade com a 
Lei n.° 4.320/64, alinhado as orientações do 
Controle Interno do CFC. No exercício de 2018, 
foi apurado um superávit financeiro no valor de 
R$ 18.249 mil.

.
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Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP Resultado Patrimonial
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Conselho durante o exer-
cício financeiro. Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do 
resultado líquido entre as variações aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio líquido demonstrado 
no Balanço Patrimonial.

O resultado patrimonial representa o déficit, em 2018, e o superávit, em 
2017, apurados com base no regime de competência das variações 
patrimoniais diminutivas e das variações patrimoniais aumentativas, 
escrituradas no subsistema patrimonial.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

R$ Mil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2018 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS
2018 2017

Contribuições 20.954 21.530 Pessoal e Encargos 10.062 9.642

Exploração de Bens e Serviços 485 963 Uso de Bens e Serviços 5.608 5.901

Financeiras 6.627 5.049 Financeiras 374 350

Transferências 140 72 Tributárias e Contributivas 3.937 3.873

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 12.348 7.233
 Desvalorização e Perdas de 
Ativos

19.194 13.156

Outras Variações Patrimoniais 
Diminutivas

1.522 1.325

TOTAL 40.554 34.847 TOTAL 40.697 34.247

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (143) 600

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
R$ Mil

DESCRIÇÃO 2018 2017

INCORPORAÇÃO DE ATIVO 129 0,00

  Investimentos 129 0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVO

  Operações de Crédito Internas 6.000 0,00
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R$ mil

Resultado Patrimonial 2018 2017

Variações Patrimoniais 
Aumentativas

40.554 34.847

(-) Variações Patrimoniais 
Diminutivas

40.697 34.247

Déficit/Superávit (143) 600
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Balanço Orçamentário - BO

Receitas orçamentárias R$ Mil

Receita Orçamentária
Previsão 

Inicial
Previsão 

Atualizada
Receita 

Realizada
Saldo

RECEITAS CORRENTES 21.564 21.564 20.058 1.506

  Contribuições 18.452 18.452 17.164 1.288

  Exploração de Bens e Serviços 722 722 249 473

  Financeiras 1.928 1.928 2.145 (217)

  Transferências 79 79 140 (61)

  Outras Receitas Correntes 383 383 360 23

RECEITAS DE CAPITAL 115 115 6.000 (5.885)

  Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 6.000 (6.000)

  Alienação de Bens 115 115 0,00 115

TOTAL DAS RECEITAS 21.679 21.679 26.058 (4.379)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e reflete as mu-
danças do 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 - superávit orçamentário - ou 
negativo - déficit orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para 
cobertura das despesas empenhadas.

Despesa orçamentária R$ Mil

Despesas Orçamentárias Dotação Inicial Créditos 
Adicionais Dotação Atualizada Despesas 

Empenhadas
Despesas 

Liquidadas Despesas Pagas Saldo

DESPESAS CORRENTES 21.464 (68) 21.396 19.550 19.550 18.883 1.846

  Pessoal e Encargos 10.850 (237) 10.613 9.810 9.810 9.557 802

  Uso de Bens e Serviços 5.927 356 6.283 5.392 5.392 4.983 892

  Financeiras 235 0,00 235 198 198 198 37

  Tributárias e Contributivas 4.202 (175) 4.027 3.943 3.943 3.939 84

  Outras Despesas Correntes 250 (12) 238 207 207 206 31

DESPESAS DE CAPITAL 215 68 283 129 129 1 154

  Investimentos 215 68 283 129 129 1 154

SUBTOTAL 21.679 0,00 21.679 19.679 19.679 18.884 2.000

SUPERÁVIT 6.379 0

TOTAL DAS DESPESAS 21.679 0,00 21.679 19.679 26.058 18.884 2.000
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Resultado Orçamentário 
O orçamento do CRCRS para o exercício de 2018 foi aprovado por meio da Resolução CRCRS 
nº 586/2017, publicada no Diário Oficial da União, de 11 de dezembro de 2017, no valor de R$ 
21.679.500,00, e alterações de acordo com os créditos adicionais suplementares aprovados.  
Deve-se observar que as despesas com férias e encargos são empenhadas e liquidadas no 
sistema de informações orçamentárias no momento de aquisição do direito do funcionário, 
ou seja, a cada 1/12 avos trabalhados, contabiliza-se a liquidação da despesa (e a obrigação 
no sistema de informação patrimonial). 

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema orçamentário e apresentou 
um superávit orçamentário de R$ 6.379.486,58. Ressaltamos que o superávit reflete o valor 
de empréstimo contraído junto ao CFC, com destinação específica para aquisição da nova 
sede do Regional.

Resultado Orçamentário CRCRS
R$ Mil

Títulos 2018 2017

Resultado Orçamentário 6.379 813

Receitas Arrecadadas 26.058 20.018

Despesas Empenhadas 19.679 19.205

Fonte: Balanço Orçamentário de 2018.

Restos a pagar 
São despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, pois se referem a 
encargos incorridos no próprio exercício, conforme dispõe o art. 36 da Lei n° 4.320/64.

Destacamos que o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Res. CFC nº 
1.161/09, não previu em seu plano de contas os restos a pagar não processados, cuja metodologia 
atualizada está em análise pela Comissão de Revisão do Manual, de acordo com o Conselho 
Federal de Contabilidade.

Restos a pagar
R$ Mil

Restos a Pagar 
Processados

Inscritos
Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios 

Anteriores
Em 31 de Dezembro 
do Exercício Anterior

EXECUÇÃO DE RESTOS 
A PAGAR

712 794 707 5 794
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Balanço Financeiro - BF
O Balanço Financeiro 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 ocorrida no 
período, resulta em um saldo financeiro, que é transferido para o exercício seguinte.

R$ Mil

INGRESSOS NE 2018 2017 DISPÊNDIOS NE 2018 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 26.058 20.018 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 19.679 19.205

  Receitas Correntes 20.058 20.018   Despesas Correntes 19.550 19.205

  Receitas de Capital 6.000 0,00   Despesas de Capital 129 0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 24 16.623 16.484 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 24 16.346 16.282

  Adiantamento a Pessoal 0 44 Adiantamento a Pessoal 9 0

  Tributos e Contribuições a Recuperar 0 132   Tributos e Contribuições a Recuperar 2 0

  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 68 0 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 151

  Créditos e Valores a Receber 0 2 Créditos e Valores a Receber 1 0

  Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 0 0 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 0 0

  Inscrição de Restos a Pagar 16.432 16.123 Pagamentos de Restos a Pagar 16.295 16.117

  Cancelamento de Restos a Pagar 5 10 Transferências Legais 39 0

  Provisões Trabalhistas 114 133 Honorários de Sucumbência 0 14

  Honorários de Sucumbência 4 0

  Transferências Legais 0 40

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 13.433 12.418 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 20.091 13.433

TOTAL 56.115 48.921 TOTAL 56.115 48.921

Demonstrações	Contábeis  | 59



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade do RS

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade em um determinado 
período contábil, evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de finan-
ciamento. Os dados são extraídos do balanço orçamentário, com os ajustes obtidos a partir da leitura do balanço financeiro.
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 
EXERCÍCIO 2018

R$ Mil

DESCRIÇÃO 2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   

INGRESSOS 20.058 20.019

RECEITAS 20.058 20.019

Receita de Contribuições 17.164 16.695

Exploração de Bens e Serviços 249 649 

Receitas Financeiras 2.145 2.427

Transferências (Subvenções) 140 73

Outras Receitas 360 175 

DESEMBOLSOS 19.828 19.004

DESPESAS 19.828 19.004

Pessoal, Encargos e Benefícios 9.917 9.216

Uso de Bens e Serviços 5.526 5.495

Despesas Financeiras 198 180

Despesas Tributárias e Contributivas 3.904 3.719

Transferências (Subvenções + Auxílios)  -  - 

Outros Despesas 283 393

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 230 1.015

R$ Mil

DESCRIÇÃO 2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   

INGRESSOS 6.000  - 

Alienação de Bens  -  - 

Empréstimos Recebidos 6.000  - 

DESEMBOLSOS 129  - 

Aquisição de Ativo Não Circulante 129  - 

Empréstimos Concedidos  -  - 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 5.871  - 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   

INGRESSOS  -  - 

Operações de Crédito  -  - 

DESEMBOLSOS  -  - 

Amortização/Refinanciamento da Dívida  -  - 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  -  - 

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 6.658 1.015

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 13.433 12.418

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 20.090 13.433
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Contexto Operacional
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) é uma Autarquia Especial Corporativa, dotada de 
personalidade jurídica de direito público. Sua estrutura, organização e funcionamento são estabelecidos pelo Decreto-Lei 
n.º 9.295/1946 alterado pela Lei nº 12.249/10 e pela Resolução CFC n.º 1.370/2011 e alterações posteriores, que aprova o 
Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade. O domicílio e sede está localizado à Av. Praia de Belas, nº 1554, Bairro 
Praia de Belas – Porto Alegre – RS – CEP 90110-000.

Os Conselhos de Contabilidade, por delegação, prestam serviços públicos e têm por finalidade, dentre outras, registrar os 
profissionais e as organizações contábeis para atuarem no mercado, orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão 
contábil, regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas 
de educação continuada, bem como editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional.

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração e foram elaboradas em conformidade com a Lei 
n.º 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), à Resolução CFC n.º 1.161/09, 
que aprovou o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs e à Instrução de Trabalho da Câmara de Controle Interno do 
CFC – INT/VPCI n.º 20/2018.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 R$ Mil

DESCRIÇÃO
Patrimônio líquido

NE 2018 2017

Saldo Inicial do Exercício  13 29.813 29.335

Ajustes de Exercício Anterior  -52 -122

Resultado do Exercício  -143 600

Saldo Final do Exercício  13 29.618 29.813

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
A demonstração mostra a evolução do patrimônio social da entidade.
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Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes  
de Caixa 
Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes 
de caixa, são administrados pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do RS, em consonância 
ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º – As disponibilidades de caixa da 
União serão depositadas no Banco Cen-
tral; as dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e dos órgãos ou entidades 
do Poder Público e das empresas por ele 
controladas, em instituições financeiras 
oficiais, ressalvados os casos previstos 
em lei.” (Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, Art. 164, § 3°).

Os recursos disponíveis são mantidos em ins-
tituições financeiras oficiais e incluem saldos 
em conta movimento e aplicações financeiras 
em fundos de investimento em renda fixa, 
classificados como conservadores e de médio 
risco, tendo os ganhos registrados em contas 
de resultado. O Disponível para Aplicação Vin-
culada são recursos vinculados a aquisição de 
imóvel para instalação da nova sede do CRCRS. 
A parte mais significativa das disponibilidades 
é mantida em aplicações financeiras, conforme 
demonstrado abaixo:

Disponibilidades CRCRS R$ mil

Títulos 2018 2017

Caixa e Equivalente de Caixa 20.090 13.433

  Bancos Conta Movimento 360 195

  Bancos Aplicação Financeira 10.706 4.214

  Disponível Para Aplicação 
Vinculada

9.024 9.024

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018

Nota Explicativa 2

Créditos de Curto Prazo 

Os direitos decorrentes dos Créditos de Curto 
Prazo são oriundos dos valores das anuidades, 
multas, juros e atualização monetária, com pos-
sível realização durante o exercício. O reconheci-
mento dos valores é realizado no início de cada 
exercício. A baixa dos créditos ocorre em razão 
de pagamentos efetuados pelos profissionais e 
organizações contábeis e pela movimentação 
entre o curto e longo prazo. Os Créditos de Curto 
Prazo são corrigidos pela variação do IPCA até 
31/12/18, deduzidos da Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa.

Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa
A Provisão para Perda de Créditos de Liqui-
dação Duvidosa foi reconhecida durante o 
exercício levando em consideração a média 
dos índices de inadimplência dos exercícios de 
2015, 2016 e 2017. Em 31/12/2018, a provisão 
foi recalculada e ajustada. Os procedimentos 
estão de acordo com o Pronunciamento VPCI 
CFC nº 85/2012, que estabelece normas para 
o cálculo da provisão.

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e Valores 
de Curto Prazo 
Correspondem a valores a receber relativos a 
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Ter-
ceiros, Tributos e Contribuições a Recuperar, 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e 

Outros créditos e Valores a Receber.

Demais créditos de valores de curto prazo R$ mil

Descrição 2018 2017

  Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 289 288

  Tributos e Contribuições a Recuperar 13 11

  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 218 286

  Outros Créditos e Valores a Receber 53 63

Total 573 648

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

•	 Adiantamento Concedido a Pessoal e a 
Terceiros
Valores relativos a adiantamento de férias 
concedidas a funcionários em dezembro, 
de competência janeiro de 2019, e partici-
pação dos funcionários no custeio dos pla-
nos saúde, vale-alimentação, vale-refeição 
e vale-transporte a serem descontados na 
folha de pagamento de janeiro/2019, bem 
como a parte destes benefícios custeada 
pelo Regional.

•	 Tributos e Contribuições a Recuperar
Valor referente ao saldo da cota-parte do 
CFC repassada a maior durante o segundo 
semestre de 2018 e IRRF sobre aplicações 
financeiras retido indevidamente, em pro-
cesso de restituição junto à Receita Federal 
do Brasil.

•	 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
São valores consignados em juízo para 
andamento de processos relativos a recla-
matórias trabalhistas.

•	 Outros Créditos e Valores a Receber
Valores referentes a multas em processos 
licitatórios e cheques devolvidos, com 
processos ajuizados para cobrança, bem 
como valores de multas pagos pelo Regio-

nal, mas de responsabilidade de funcioná-
rios. Os valores deverão ser descontados 
em folha de pagamento.

Nota Explicativa 4

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

Materiais de Consumo

Almoxarifado

2017
R$ 119 mil2018

R$ 123 mil

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018
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Nota Explicativa 5

Variações Patrimoniais 
Diminutivas pagas 
Antecipadamente 

No exercício de 2018, o CRCRS contratou 
apólices de seguros com a empresa Gente 
Seguradora SA., no valor de R$ 6.049,45 para 
cobertura dos imóveis e equipamentos. Tam-
bém foi contratado com a mesma empresa o 
seguro de veículos para toda a frota do Re-
gional, no valor de R$ 7.168,54, incluído neste 
valor os seguros obrigatórios.

Nota Explicativa 6

Ativo Realizável a Longo Prazo

Os direitos decorrentes dos Créditos Realizáveis a Longo Prazo são oriundos dos valores das anui-
dades, multas, juros e atualização monetária, com possível realização após o exercício seguinte. 
No início de cada exercício são acrescidos os valores vindo do curto prazo. A baixa dos créditos 
ocorre em razão de pagamentos efetuados pelos profissionais e organizações contábeis, baixa 
por decisões judiciais e pela movimentação entre o curto e longo. Os Créditos de Longo Prazo são 
corrigidos pela variação do IPCA até 31/12/18, deduzidos da Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa:

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

A Provisão para Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa foi reconhecida durante o exercício 
levando em consideração a média dos índices de inadimplência dos exercícios de 2015, 2016 e 
2017. Em 31/12/2018, a provisão foi recalculada e ajustada. Os procedimentos estão de acordo 
com o Pronunciamento VPCI CFC nº 85/2012, que estabelece normas para o cálculo da provisão.

Nota Explicativa 7

Investimentos, 
Imobilizado 
Investimentos

 Valores oriundos de ações de companhias 
telefônicas, no valor de R$ 1.244,88.

Imobilizado

Os bens que integram o imobilizado e intangível 
estão assim distribuídos:

a.       Bens Móveis
b.       Bens Imóveis
c.       Depreciação Acumulada de Bens Móveis
d.        Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo 
imobilizado passaram pelo processo de reava-
liação no exercício de 2010, em atendimento 
ao que determina as NBCASP, que estabele-
cem critérios e procedimentos para o registro 
contábil da depreciação, da amortização e da 
exaustão; e estabelecem critérios e procedi-
mentos para a avaliação e a mensuração de 
ativos e passivos integrantes do patrimônio de 
entidades do setor público. 

A depreciação dos bens móveis e imóveis foi 
iniciada no exercício de 2011, e a determinação 
da vida útil e do valor residual de bens novos é 
realizada de acordo com a tabela apresentada 
no item de depreciação.

Imobilizado R$ mil

Descrição Saldo em 
31/12/2017

Aquisição Baixas 
Saldo em 

31/12/2018
Depreciação 
acumulada

Amortização 
acumuladaCompras Incorpo-

ração
Alienação 
(Vendas)

Desincor-
porações 

Moveis e Utensílios 1.007 0 0 0 2 1.005 610 0

Máquinas e 
Equipamentos 622 0 0 0 3 619 385 0

Instalações 177 0 0 0 0 177 0 0

Utensílios de Copa e 
Cozinha 2 0 0 0 0 2 2 0

Veículos 749 0 0 0 0 749 484 0

Equipamentos de 
Processamento de 
Dados

1.389 128 0 0 0 1.517 971 0

Biblioteca 318 0 0 0 0 318 0 0

Museu e Obras de 
Arte 17 0 0 0 0 17 0 0

Sede 3.230 0 0 0 0 3.230 581 0

Subsedes, Salas e 
Garagens 1.215 0 0 0 0 1.215 86 0

Terrenos 4.521 0 0 0 0 4.521 0 0

Fonte: Demonstrações Contábeis de 2018

2017
R$ 13.543,27

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018
Seguro de  Imóveis

Seguro de veículos

R$ 7.168,54

R$  6.049,45 

R$ 6.049,45

R$  7.493,82

2018
R$ 13.217,99
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Foi efetivado processo licitatório, por meio de 
pregão eletrônico, para dar andamento à reno-
vação do parque de informática, cujo objeto foi 
a aquisição de servidores, workstation, solução 
de backup e licenciamento de software, com 
aquisição de 02 (dois) servidores, de banco de 
dados e backup, respectivamente, 01 (uma) 
workstation, 01 (uma) unidade de backup com 
30 (trinta) cartuchos de fita LTO6 e 04 (quatro) 
licenças de software de backup.

No mês de março de 2018, o CRCRS realizou 
baixas de bens móveis, em razão do levanta-
mento de bens patrimoniais do exercício de 
2017, quando foi constatado a existência de 
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos 

e equipamentos de processamento de dados 
inservíveis, no valor de R$ 5.390,85.

Depreciação
A depreciação e a amortização de bens novos 
adquiridos e postos em operação utilizam o 
método das cotas constantes, com critérios 
definidos na INT VPCI n.º 004/2012 da Câmara 
de Controle Interno do CFC. A base de cálculo 
é o custo do ativo imobilizado, compreenden-
do tanto os custos diretos como os indiretos. 
Como regra geral, a depreciação é iniciada a 
partir do primeiro dia do mês seguinte à data da 
colocação do bem em utilização. Apresenta-se 
a tabela de referência para determinação da 
vida útil e do valor residual dos bens:

Nos bens imóveis, o item Sede (Edifícios) a 
vida útil é de 35 anos e refere-se a sede do 
CRCRS; no item Subsede/Salas/Garagem, 
a vida útil é de 50 anos e refere-se as sedes 
dos Escritórios Regionais de Lajeado e Santa 
Maria. As avaliações foram estabelecidas em 
laudo feito em 2010, por empresa devidamen-
te habilitada.

Nota Explicativa 8

Obrigações Trabalhistas  
e Previdenciárias
As obrigações com pessoal e terceiros são 
mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As 
atualizações e os ajustes apurados são conta-
bilizados em contas de resultado. Os valores 
consignados se referem a Encargos Sociais a 
Pagar, conforme mostra a tabela a seguir:

Encargos Sociais a Pagar R$ mil

Descrição 2018 2017

INSS 113 115

FGTS 63 60

PIS A Recolher 11 10

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018

Tabela de referência para vida útil e valor residual

Título Vida Útil (Anos) Valor Residual

Sede (Edifícios) 35 10%

Subsede/Salas/ Garagens 50 10%

Moveis e Utensílios de Escritórios 10 20%

Máquinas e Equipamentos 10 10%

Instalações 10 -

Veículos (uso administrativo) 10 10%

Veículos (uso da fiscalização) 5 10%

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

Biblioteca 10 -

Museu e Obras de Arte - -

Fonte: INT VPCI 004/2012

Observa-se que a tabela apresentada é uma 
referência e que pode sofrer alterações, se 
for possível definir, por meio de laudo e/ou 
procedimento técnico e que a utilização dos 
bens terá vida útil inferior ou superior ao de-
terminado. A mesma inferência ocorre sobre 
o valor residual. 

Além disso, ressalta-se que os bens registra-
dos no item “Biblioteca” não foram deprecia-
dos até o exercício de 2018, pois o controle 
dos livros é realizado por um sistema de in-
formática próprio para bibliotecas, o qual não 
dispõe da possibilidade de lançamento da vida 
útil. Ressalta-se que a Biblioteca do CRCRS foi 
desativada.

Nota Explicativa 9

Obrigações de Curto Prazo
São representadas pelas Obrigações Fiscais 
de Curto Prazo que se referem a retenções 
de tributos a recolher; pelos Depósitos 
Consignáveis que representam as retenções 
de funcionários; e pelos Fornecedores que 
representam as obrigações decorrentes de 
aquisições de bens e prestação de serviços, 
conforme tabela a seguir:

Obrigações de Curto Prazo R$ mil

Descrição 2018 2017

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 12 22

Depósitos Consignáveis 190 167

Fornecedores 605 485

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018

 
Nota Explicativa 10

Demais Obrigações  
de Curto Prazo
As demais obrigações de curto prazo são com-
postas pela contribuição mensal ao Fides e 
pelas Outras Obrigações Legais que são cons-
tituídas pelos depósitos de diversas origens e 
honorários de sucumbência a pagar, conforme 
exposto abaixo:

R$ mil

Descrição 2018 2017

Transferências Legais 3 42

Outras Obrigações Legais 54 38

 Total  57 80

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018
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Nota Explicativa 11

Provisões de Curto Prazo
No passivo circulante, são evidenciadas também 
as provisões para férias e encargos e os pro-
cessos judiciais com perda classificada como 
“praticamente certa” e “provável”. As provisões 
relativas aos processos judiciais são constituí-
das com base em estimativas confiáveis pelos 
prováveis valores de liquidação para os passivos. 
O período de gozo de férias se concentram no 
período de final de dezembro até o mês de fe-
vereiro, sempre visando ao bom funcionamento 
da entidade conjugado com os interesses dos 
colaboradores e respeitando a legislação vigente.

Provisões Trabalhistas

As provisões trabalhistas (férias e encargos) 
são constituídas mensalmente, em atendi-
mento ao regime de competência, com base 
nos períodos aquisitivos de cada funcionário 
acrescidas dos respectivos encargos, confor-
me relatório expedido pelo sistema de folha de 
pagamento, mensal:

Férias e Encargos CRCRS

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018

Provisão de Férias
Encargos Sociais

R$ 960.000,00

R$ 299.000,00

R$ 358.000,00

R$ 1.015.000,00

2017
R$ 1.259
milhões

2018
R$ 1.373
milhões

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Esta provisão tem por finalidade dar cobertura às 
perdas ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, 
mas não houve ainda, o correspondente desem-
bolso ou perda.

A provisão para riscos cíveis foi constituída com 
base em relatórios de processos cíveis, fornecido 
pela Assessoria Jurídica do CRCRS, constituída 
por funcionários do quadro. A provisão para 
riscos trabalhistas foi constituída com base em 
relatório de processos trabalhistas, fornecido pela 

assessoria jurídico trabalhista, cujos serviços são 
terceirizados e atualmente é de responsabilidade 
da empresa Fensterseifer & Dalabilia Advogados 
Associados. 

O Conselho possui processos cíveis e trabalhistas 
com avaliação de riscos como “Praticamente Cer-
to”, “Provável”, “Possível” e “Remoto”. A provisão 
foi constituída para os processos com situação 
de praticamente certo e provável. Os Processos 
estão dispostos conforme segue:

Nota Explicativa 12

Empréstimos Obtidos

Em dezembro de 2018, foi celebrado Contrato 
de Mútuo com o Conselho Federal de Contabi-
lidade, perante o qual foi efetivado empréstimo 
no valor de R$ 13.500.000,00. O repasse se 
dará em duas parcelas, a primeira no valor de 
R$ 6.000.000,00, em dezembro de 2018; a se-
gunda, no valor de R$ 7.500.000,00, com repas-
se previsto para março de 2019. A restituição 
se dará em 20 anos com parcelas nos meses 
de junho e dezembro de cada ano, totalizando 
40 parcelas, as quais terão incidência de juros 
simples exatos de 6% ao ano.
O contrato também prevê que na alienação da 
sede, de propriedade do CRCRS, os recursos 
serão usados prioritariamente para a quitação 
do empréstimo.

Processos Judiciais R$ mil

Descrição 2018 2017

Processos Trabalhistas Quantidade Valor Quantidade Valor

Praticamente certo 19 408 7 290

Provável 02 68 1 3

Possível 06 50 12 174

Remoto 08 232 13 357

Total 35 758 33 824

Processos Cíveis Quantidade Valor Quantidade Valor

Praticamente certo 24 281 75 203

Total 24 281 75 203

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis R$ mil

Descrição 2018 2017

Provisão para Riscos Cíveis 281 203

Provisão para Riscos Trabalhistas            476           294

Total          757          497

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

De acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, uma contingência passiva é a 
possível obrigação presente, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, ou não, de 
um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle da entidade.
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 foram 
incluídos no quadro acima.
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Nota Explicativa 13

Patrimônio Social

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é composto dos saldos de resultados 
positivos (ou negativos) apurados em exercícios anteriores, superávit patrimonial do exercício e 
ajustes de exercícios anteriores.

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o reconhecimento de ajustes decorren-
tes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios 
contábeis. Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2018 foram evidenciados os valores que 
pertenceram a exercícios anteriores, assim distribuídos.

Patrimônio Social R$ mil

Descrição 2018 2017

Ajustes de Exercícios Anteriores (52) (122)

Resultado do Exercício (143) 600

Resultado de Exercícios Anteriores 29.813 29.335

Total 29.618 29.813

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018

Resultado Financeiro R$ mil

Descrição 2018 2017

Ativo Financeiro 20.673 14.089

(-) Passivo Financeiro (2.424) (2.198)

Superávit Financeiro 18.249 11.891

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018
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Metodologia de cálculo R$ mil

Ativo Financeiro 2018 2017

Ativo Circulante 29.738 23.229

(-) Créditos de Curto Prazo (8.942) (9.021)

(-) Estoques (123) (119)

(=) Valor do Ativo Financeiro 20.673 14.089

Passivo Financeiro 2018 2017

Passivo Circulante 5. 096 4.629

(-) Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis (757) (496)

(-) Provisão de Cota-Parte (1.915) (1.935)

(=) Valor do Passivo Financeiro 2.424 2.198

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018

Nota Explicativa 14

Atos Potenciais Ativos e Passivos
O CRCRS mantém registrados em seu balanço, os contratos, convênios e acordos em atos poten-
ciais, resguardando os direitos e deveres estabelecidos nesses documentos, bem como o registro 
prévio de futuros reflexos patrimoniais. Atos Potenciais Ativos no valor de R$ 7.520.497,27 e Atos 
Potenciais Passivos no valor de R$ 1.548.479,80. Entre os principais contratos está o Contratos de 
Mútuo com o CFC, que viabiliza empréstimo para aquisição da nova sede do Regional e contratos 
de prestação de serviços continuados.

Nota Explicativa 15

Baixa de Créditos
Em outubro de 2018, o Conselho Federal de Contabilidade baixou a Deliberação CFC nº 102/2018, a 
qual determinou a baixa de créditos de anuidades e multas eleitorais anteriores a 2011 e dá outras 
providências. Nos meses de novembro e dezembro de 2018, o CRCRS procedeu a baixa dos cré-
ditos no valor de R$ 5.856.410,01, impactando diretamente no resultado patrimonial do exercício.
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Aquisição da nova sede
Referendado por decisão tomada em Sessão Plenária foi aberto edital para prospecção de 
mercado com finalidade de aferição de imóvel para nova sede da Entidade, que resultou em um 
processo de dispensa de licitação cujo contrato foi assinado em janeiro de 2019.

Reuniões técnicas
As reuniões técnicas são treinamentos que visam a dar conhecimento sobre assuntos de interesse 
comum a conselheiros, delegados e funcionários do CRCRS que antecedem as Plenárias. Em 
2018, foram abordados os seguintes temas:

27/09
Junta Comercial e 

autenticação de livros

25/10
Atualização do Decreto-

Lei nº 9.295-1946

26/07
Registro Profissional, 

Cadastral e suas 
especificidades

Outras Informações Relevantes

Campanhas
Voto Consciente
O CRCRS foi uma das entidades engajadas 
no movimento “Vote Consciente”, que teve o 
objetivo de mobilizar a sociedade brasileira 
quanto à importância do voto e com o cuidado 
com as fake news. O lançamento da campanha 
ocorreu no dia 8 de agosto, no Theatro São 
Pedro, em Porto Alegre.

Outubro Rosa/Novembro Azul
O CRCRS promoveu, no dia 17 de outubro, um 
evento alusivo ao Outubro Rosa, com palestra 
sobre “Mulher Contabilista: Atitude, Inovação, 
Liderança e Empreendedorismo”. A Comissão 
CRCRS Mulher confeccionou um bottom 
divulgando ambas as campanhas, e sobre a 
importância da prevenção ao câncer.

Minuto Contábil 
Com objetivo de oferecer informações 
sobre temas de interesse dos profissionais 

da contabilidade são publicados nas redes 
sociais do CRCRS  (Facebook e Twitter) 
vídeos de até um minuto de duração. Esse 
modelo, utilizando as facilidades tecnológicas 
disponíveis, esclarece e leva informação de 
forma mais ágil à sociedade. Em 2018, foram 
publicados 22 programas 
nas redes. 

 Publicações
Revista Técnica
A Revista Técnica do CRCRS é uma publicação 
quadrimestral, composta de artigos técnico-
científicos produzidos por profissionais da 
área contábil. A partir de 2010, a revista 
adquiriu o formato eletrônico, permitindo seu 
amplo acesso, de forma gratuita, pela página 
do CRCRS.

  
acessos até 2018
100.897167

edições

Livros e impressos
Mediante as publicações, o CRCRS promoveu 
e divulgou o conhecimento da Ciência 
Contábil. Além disso, os livros foram inseridos 
e/ou atualizados na sua versão eletrônica. As 
publicações estão entre as dez páginas mais 
acessadas no site do Conselho.
 
                 

437.581
Acessos em 2018

 
 
Revista do CRCRS
Em 2018, foram publicadas duas edições 
da Revista do CRCRS, nos meses de maio e 
junho, com tiragem de 4 mil exemplares em 
cada edição, além de ser disponibilizada na 
página do Conselho.

acessos acumulados  
até 2018

134.93133
edições

 
 
Jornal da Contabilidade
O CRCRS publicou sua coluna na contracapa 
do JC Contabilidade, que circula nas quartas-
feiras no Jornal do Comércio.

              

52
divulgações institucionais

CRCRS nas redes sociais
Visando à interação entre o CRCRS, a classe 
contábil e a sociedade, o CRCRS se fez 
presente em redes sociais, pelo Facebook, 
Instagram e Twitter.

Facebook

9.227
seguidores 628

posts
41

vídeos

 

Canal TV CRCRS – YouTube
De forma a dar maior amplitude à informação 
gerada e torná-la mais interessante e 
acessível, o Conselho de Contabilidade migrou 
seus vídeos da TV CRCRS para o YouTube. O 
objetivo foi buscar uma comunicação mais 
eficaz e participativa.

87.164
visualizações

1.823
inscritos no 

canal 104
vídeos 

postados

 
Instagram
A conta #crcrsoficial, no Instagram, foi criada 
em 30 de julho de 2018.

 
 
                       1.699

seguidores 
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Informativos on-line
Remetido somente aos profissionais que 
se cadastraram para o seu recebimento, 

divulgando eventos e 
informações de interesse 
da classe contábil.

130 informativos  on-
lines enviados.

Site do CRCRS
Constitui-se num dos meios de informação e 
comunicação da entidade. A página do CRCRS 
é dinâmica, moderna e ágil, com o conceito de 
design web responsivo, adaptável às principais 
resoluções de dispositivos móveis.

760.614acessos

1.678.216cliques

No site do CRCRS, também é disponibilizado 
espaço “Oportunidades & Negócios” onde são 
divulgadas ofertas de emprego, oportunidades 
de negócios, currículos e concursos voltados 
aos profissionais da contabilidade.

1.344 
oportunidades divulgadas
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Recomendações recebidas da  
Auditoria Interna CCI/CFC

De acordo com a Resolução CFC nº. 1.370/2013, art. 6º, § 4º, inciso I (redação dada pela Res. CFC nº 
1.505/2016), é competência do Conselho Federal, por intermédio da Vice-presidência de Controle Interno, 
realizar auditoria nos Conselhos Regionais e Federal de Contabilidade e emitir parecer com certificação de 
gestão e relatórios circunstanciados sobre a sua prestação de contas e as dos Conselhos Regionais.

Em 2018, foi realizada a auditoria do Conselho Federal no CRCRS referente ao exercício de 2017, o qual 
originou os apontamentos relevantes destacados abaixo, bem como as medidas adotadas pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do RS para atender as recomendações expedidas.

UNIDADE JURISDICIONADA

Denominação Completa
Conselho Regional de Contabilidade do RS

Recomendações Expedidas pela CCI/CFC

Tipo de Documento  Item  Comunicação Expedida 

Relatório de Auditoria 4.2.1.1

Descrição da Recomendação
Recomenda-se ao Regional que adote planejamento anual das contratações e adote rotinas de controle para evitar 
a ocorrência de fragmentação da despesa. Além disso, nas contratações que se repetem ao longo do ano, assim 
como de parcelas de um mesmo objeto, deve-se levar em conta o exercício financeiro para fins de identificação de 
eventual fuga à modalidade de licitação adequada. 

Providências Adotadas

Síntese das medidas adotadas e Justificativa do não cumprimento
O CRCRS, em atendimento à legislação vigente, tem como escopo a realização do planejamento anual das 
contratações constantes em seu Plano de Trabalho, e entende a necessidade da ferramenta no âmbito dos processos 
administrativos a fim de evitar a fragmentação da despesa. Em razão do aumento das demandas durante o exercício, 
houve equívoco na estimativa de planejamento da compra de despesas de material de expediente e gêneros 
alimentícios. Por este motivo, houve a necessidade de compra adicional, por dispensa de licitação, uma vez que o 
estoque de papel e água, à época, tinha estimativa de consumo até o final do exercício. A eventual inobservância 
do necessário rigor no cumprimento das formalidades legais, identificada em caso pontual e que tenha refugido ao 
exame das rotinas de controle, uma vez identificada, propiciará a análise e o aprimoramento destas, a fim de que 
tais ocorrências sejam evitadas. 

Recomendações Expedidas pela CCI/CFC

Tipo de Documento  Item  Comunicação Expedida 

Relatório de Auditoria 4.2.1.2

Descrição da Recomendação
Recomenda-se ao Regional a adoção de Autorização de Fornecimento/Serviço, e insira as cláusulas do art. 55, no 
que couber, em observância ao § 2º do art. 62 da Lei 8.666/1993 e à Decisão TCU nº 745/2002. 
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Providências Adotadas

Síntese das medidas adotadas e Justificativa do não cumprimento
A respeito da adoção do documento de Autorização de Fornecimento/Serviço, cabe destacar que em todas as suas 
aquisições, o CRCRS adota as medidas necessárias que assegurem as condições constantes no objeto da contratação, 
em especial, a observância dos prazos e quantidades estabelecidos. Assim, a liberação de pagamento das notas 
fiscais só ocorre após as devidas confirmações e conferências das áreas responsáveis, sendo essas orientadas a 
recusar material/serviços quando ocorrer qualquer divergência do objeto contratado. Não obstante, este Regional 
entende a importância da adoção de documento formal que vise a aprimorar ainda mais os mecanismos de controle. 
Portanto, buscaremos a adoção da formalização de tal procedimento, acatando a recomendação supra. 

Recomendações Expedidas pela CCI/CFC

Tipo de Documento  Item  Comunicação Expedida 

Relatório de Auditoria 4.2.2.1

Descrição da Recomendação
Recomenda-se ao Regional que avalie a pertinência das exigências das certidões de regularidade fiscal estadual e 
municipal, bem como a certidão trabalhista, nos processos de dispensa de licitação com base no inciso I e II do art. 24 
da Lei 8.666/93, avaliando sua necessidade diante do caso concreto, diante do pequeno valor das contratações e a 
simplicidade de seus objetos, o que poderá ocasionar dificuldade na contratação e onerosidade do valor adjudicado.

Providências Adotadas

Síntese das medidas adotadas e Justificativa do não cumprimento
O CRCRS adota como regra exigir, nas contratações diretas fundadas no artigo 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, 
comprovação de regularidade perante a Seguridade Social e o FGTS, bem como de regularidade fiscal perante a 
Fazenda Federal. Outros documentos podem ser anexados ao processo quando encaminhados adicionalmente pelos 
fornecedores, o que não determina que tenham sido exigidos por este Regional. Assim, a recomendação já traduz 
regra seguida pelo CRCRS.

Recomendações Expedidas pela CCI/CFC

Tipo de Documento  Item  Comunicação Expedida 

Relatório de Auditoria 4.2.2.2

Descrição da Recomendação
Recomenda-se ao Regional que sejam utilizadas fontes diversificadas de pesquisa de preços para a formação 
de preço de mercado (estimativa). Devem ser priorizadas consultas ao Portal de Compras Governamentais e a 
contratações similares de outros entes públicos, em detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas em 
mídias especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como 
prática subsidiária. Orienta-se a adoção do caderno de logística - Guia de Orientação constante no site do MPOG 
que trata da Instrução Normativa nº 5/2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a 
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

Providências Adotadas

Síntese das medidas adotadas e Justificativa do não cumprimento
Face à recomendação, o CRCRS entende a importância de que a pesquisa de preços em consulta ao Portal de Compras 
Governamentais deva ser priorizada e aplicável na maioria das situações. Sucede-se que, a similaridade do objeto da 
licitação ao qual se busca como parâmetro, por vezes, apresenta itens com especificidades diversas à necessidade do 
objeto procurado. Além disso, os preços de referência constantes no Portal de Compras Governamentais apresenta, 
na grande maioria, valores diferenciados em razão do volume demandado o que distorce a média considerando a 
procura de um mesmo item em volume significativamente menor. Por tais razões, nem sempre é viável a utilização 
de pesquisas por tais fontes. Entretanto, nas situações em que é possível a identificação de produtos ou serviços 
que supram as nossas necessidades, a preferência pelas fontes oficiais é observada no âmbito deste Regional. 
Considerando o aprimoramento dos processos, priorizaremos as consultas de pesquisa ao Painel de Preços e às 
contratações similares de outros entes públicos e, quando não forem localizadas referências adequadas nas fontes 
oficiais, incluiremos as respectivas justificativas nos termos de referência. 

Recomendações Expedidas pela CCI/CFC

Tipo de Documento  Item  Comunicação Expedida 

Relatório de Auditoria 4.2.2.3

Descrição da Recomendação
Orienta-se que o Regional avalie os procedimentos de pesquisa de preço com o objetivo de melhorar as rotinas em 
consonância com as regras constantes no Guia de orientação sobre a Instrução Normativa nº IN 5/2014, que dispõe 
sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral.

Providências Adotadas

Síntese das medidas adotadas e Justificativa do não cumprimento
O CRCRS está em fase de estudos para adequação da distribuição das responsabilidades pela realização da pesquisa 
de preço pelas áreas demandantes. A partir dessa reformulação, as áreas passarão por treinamentos de capacitação, 
a respeito da elaboração do termo de referência, formação de preços, estudo prévios e demais especificidades, que 
além de alcançarem o objetivo de melhorar as rotinas internas, trarão para áreas condições de reunir elementos 
para melhor subsidiar a análise da Comissão de Licitação. Face ao exposto, a recomendação proposta já está sendo 
analisada para adequação o mais breve possível.

Recomendações Expedidas pela CCI/CFC

Tipo de Documento  Item  Comunicação Expedida 

Relatório de Auditoria 4.2.2.4

Descrição da Recomendação
Recomenda-se ao Regional que os Termos de Referências sejam elaborados e assinados pela área requisitante e 
que seja aprovado pela autoridade competente, em obediência aos incisos I e II do art. 9º do Decreto nº 5.450/2005.

Providências Adotadas

Síntese das medidas adotadas e Justificativa do não cumprimento
O CRCRS está adequando a distribuição das responsabilidades de elaboração e assinatura dos Termos de Referências 
pelas áreas demandantes. Face ao exposto, a recomendação proposta está sendo analisada para regularização o 
mais breve possível.
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Declaração de Integridade do Relato Integrado 2018
Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo, conforme as recomendações da IN n.º 170/2018, de 19 de setembro 
de 2018, anexo II e Portaria TCU n.º 369, de 17 de dezembro de 2018, que sou responsável por assegurar a integridade das 
informações contidas no Relato Integrado – 2018 referentes às informações disponibilizadas pelas Vice-Presidências do 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e reconheço que na preparação e na apresentação do Relato 
Integrado – 2018 os dados e informações foram elaborados e analisados por estas Vice-Presidências.

Porto Alegre, 30 de abril de 2019.

Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues
Presidente

Técn. em Contabilidade Ricardo Kerkhoff
Vice-Presidente de Gestão

Contador Paulo Gilberto Comazzetto
Vice-Presidente de Fiscalização

Contador Juliano Bragatto Abadie
Vice-Presidente de Registro

Contador Mário Kist
Vice-Presidente de Controle Interno

Contador Márcio Schuch Silveira
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

Contadora Elaine Görgen Strehl
Vice-Presidente de Relações com os Profissionais

Contador Celso Luft
Vice-Presidente de Relações Institucionais

Contadora Nádia Emer Grasselli
Vice-Presidente Técnico
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Expediente
Presidente
Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues

Vice-Presidente de Gestão
Técn. em Contabilidade Ricardo Kerkhoff

Vice-Presidente de Fiscalização
Contador Paulo Gilberto Comazzetto

Vice-Presidente de Registro
Contador Juliano Bragatto Abadie

Vice-Presidente de Controle Interno
Contador Mário Kist

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional
Contador Márcio Schuch Silveira

Vice-Presidente de Relações com os Profissionais
Contadora Elaine Görgen Strehl

Vice-Presidente de Relações Institucionais
Contador Celso Luft

Vice-Presidente Técnico
Contadora Nádia Emer Grasselli

Diretor Executivo
Ricardo Vitória

Diretor Adjunto de Gestão Técnica
João Victor de Oliveira

Diretor Adjunto de Gestão Operacional
Luciano de Moraes Juskoska
 

Comissão responsável pela Elaboração do Relatório de Gestão do 
CRCRS referente ao exercício de 2018 
Anelize Mallmann Mendes
Avenir Regis Nunes de Souza
Márcia Elisabeth Bohrer Ibañez

Revisão  
João Victor de Oliveira 

Projeto Gráfico  
David Duarte Rodrigues 
Thatyane Nardelli Nogueira 
Thiago Luis Gomes

Diagramação 
Clarice J. Triaca
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