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Em 2020, vivenciamos um ano 
totalmente atípico em virtude 
da pandemia ocasionada pelo 
novo coronavírus e que gerou, 
e tem gerado, sérios impactos 
econômicos e sociais em todo 
mundo. Um período desaf iador, 
em que foi necessário tomarmos 
decisões em cenários complexos e 
inéditos.

Diante disso, o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul (CRCRS) adotou uma 
série de medidas para garantir 
a continuidade da prestação 
dos seus serviços, e a segurança 
e saúde de seus funcionários. 
Foram readequados processos 
administrativos com o objetivo 
de manutenção do cumprimento 
do seu papel institucional de 
registro e fiscalização da atividade 
prof issional de contadores e 
técnicos em contabilidade.

Fo i  i n s t i t u í d o  o  re g i m e  d e 
teletrabalho e a realização de 
eventos e  reuniões  v i r tuais , 
adequando-se também as medidas 

sanitárias estabelecidas pelas 
autoridades.

Neste Relato Integrado (RI ) 
serão apresentadas as principais 
práticas, inovações e investimentos 
realizados ao longo deste ano pelo 
CRCRS. O objetivo dessa publicação 
é evidenciar como as atividades 
realizadas estão alinhadas com 
o planejamento estratégico do 
Sistema CFC/CRCs ,  atuando 
no registro, na f iscalização do 
exercício profissional e na educação 
continuada dos prof issionais 
contábeis ,  em benef íc io  da 
sociedade.

Agradecemos, em especial, aos 
nossos colaboradores por sua 
dedicação e comprometimento, 
pois permaneceram realizando 
um trabalho de qualidade e 
excelência mesmo diante de tantas 
transformações e desaf ios neste 
cenário singular.

Boa leitura!

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Ricardo Vitória 
Diretor Executivo

#juntosfazendomais 
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Mensagem da Presidente
O presente Relato Integrado é parte da prestação 
de contas da entidade em 2020, e consolida o 
ciclo anual de gestão do CRCRS ao relatar à so-
ciedade e aos órgãos de controle as suas ações e 
atividades. Está estruturado em cinco capítulos: 
Mensagem da Presidente e Quem Somos; Visão 
Geral Organizacional e Ambiente Externo, que 
apresenta a descrição do CRCRS, suas ações e 
atuação; Riscos, Oportunidades e Perspectivas, 
que especif ica os riscos e oportunidades que 
afetam a capacidade do CRCRS gerar valor em 
curto, médio e longo prazo; Governança, Estra-
tégia e Desempenho, que mostra a estrutura 
de governança do CRCRS e os principais resul-
tados alcançados; e Informações Orçamentária, 
Financeiras e Contábeis, as quais dão suporte às 
informações de desempenho no período. 

O ano de 2020 f icará marcado para toda 
uma geração de pessoas e empresas como 
o mais desafiador das nossas vidas. Dito isso, 
apresentamos nosso Relato Integrado cientes 
de que, se não atingimos todos os objetivos aos 
quais havíamos nos proposto, isso se deve ao 
ineditismo e à profundidade da crise pandêmica 
que se abateu sobre todas as pessoas, nações 
e segmentos de negócios. A pandemia 
ocasionada pela covid-19 acelerou a necessidade 
de mudanças nas relações de trabalho. A 
economia mundial sofreu os impactos trazidos 
pelas medidas restritivas e foi necessária uma 
reinvenção dos prof issionais e da sociedade 
como um todo.

O cenário foi e é desafiador, a rotina da maioria 
das pessoas mudou quase que completamente, 
exigindo flexibilidade, adaptabilidade e resili-
ência. Por conta dos efeitos gerados pela crise 
sanitária, os Governos Federais, Estaduais e Mu-
nicipais publicaram uma série de leis e decretos 

estabelecendo medidas que obrigaram as em-
presas e a sociedade a se readequarem de forma 
imediata ao momento.

Diante disso, o CRCRS, entendendo a importân-
cia do profissional da Contabilidade no processo 
de auxílio à saúde financeira das empresas, em-
penhou-se no apoio à classe contábil adotando 
diversas medidas junto aos órgãos públicos para 
garantir o pleno exercício da profissão.

Em março, logo após publicado o Decreto que 
reconheceu o estado de calamidade pública no 
Brasil, o CRCRS, individualmente nas situações 
locais e nacionalmente junto com o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), tomou uma série 
de ações emergenciais, solicitando prorrogações 
de prazos na entrega de obrigações fiscais junto 
à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
(RS), Secretaria do Tesouro Nacional, ao Tribunal 
de Contas do Estado do RS e a Receita Federal, 
bem como criou o Comitê para Gestão de Crise, 
voltado aos interesses da classe contábil gaúcha 
e da sociedade em geral. Além disso, ainda nas 
primeiras semanas da pandemia, foi implantado 
o trabalho em regime de home office no âmbito 
do CRCRS como medida de apoio ao combate à 
covid-19 e visando a proteger a saúde e o bem-
estar de todos os colaboradores, conselheiros, 
profissionais e usuários dos serviços da Entidade. 

Também foi criada uma área específ ica no 
site do CRCRS para informar os profissionais 
sobre as  principais  not íc ias ,  medidas 
preventivas, protocolos de saúde e alternativas 
que, paulatinamente, foram surgindo para 
manutenção das atividades dos profissionais 
num cenário adverso e não programado. 
Foi também criado um canal via WhatsApp 
para atendimento imediato das demandas 

dos profissionais, que será igualmente útil no 
pós-pandemia. Assim, a prioridade do CRCRS 
no ano de 2020 foi mitigar as consequências 
da pandemia, apoiando o pleno exercício 
da prof issão e a manutenção dos serviços e 
atendimentos prestados ao público e à classe. 

Na área de f iscalização, por determinação do 
CFC, nos primeiros meses de 2020 foram sus-
pensos os prazos processuais e a remessa de 
notificações e autos de infração. Neste período, 
executou-se a conferência de documentos e noti-
ficações recebidas na modalidade de fiscalização 
eletrônica, além da realização, nas plataformas 
digitais, de capacitações aos fiscais. No segundo 
semestre do ano, foram gradativamente retoma-
das as atividades fiscalizatórias e restabelecidos 
os prazos processuais. 

Além disso, o julgamento dos processos admi-
nistrativos de natureza fiscalizatória continuou 
sendo realizado, de modo virtual, pelos conse-
lheiros do CRCRS, nas Sessões Plenárias mensais. 
Dessa forma, durante o período da pandemia, o 
CRCRS cumpriu seu papel fiscalizatório perante 
a sociedade, bem como manteve contato perma-
nente com os profissionais, atendendo às suas 
demandas mediante os canais virtuais e das 
redes sociais.

No âmbito do registro, a aprovação no Exame de 
Suficiência é condição essencial para que os pro-
fissionais da Contabilidade obtenham o registro 
e possam exercer a atividade. Em função das me-
didas de distanciamento social e atendendo as 
determinações das autoridades, o CFC precisou 
modificar, neste período, o formato de aplicação 
da prova, aderindo à modalidade on-line. Com 
isso, em 2020, foi realizada somente uma edição 
do Exame. Tal fato acabou gerando uma redução 
no número de registros, em relação ao que era 
esperado no exercício. 

Eventos, cursos, palestras e atividades de educa-
ção continuada que tradicionalmente ocorriam 
na modalidade presencial foram adaptados para 
o formato virtual, com transmissão on-line, num 
rápido amoldamento conduzido pela área de 
Desenvolvimento Profissional. Buscando atingir 
um número maior de profissionais, foi ampliada 
a divulgação dos cursos e palestras à disposição 
no canal TV CRCRS pela plataforma do YouTube, 
bem como realizados webinars e produzidos 
vídeos curtos, sobre temas técnicos, comporta-
mentais, financeiros e de saúde, para acesso nas 
redes sociais. Dessa forma, foram realizados, nos 
primeiros meses do ano, 55 eventos presenciais, 
que contaram com a presença de 1.178 profissio-
nais e estudantes, e, ao longo de 2020, ocorreu 
um total de 81 eventos transmitidos on-line, con-
tando com 9.752 participantes.

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues,  
presidente do CRCRS

MenSaGeM da PReSIdente
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O projeto “CRC & Você” iniciado em 2019, que 
consiste na realização de um encontro entre 
os profissionais da classe contábil e presidente, 
vice-presidentes e conselheiros, com a finalidade 
principal de promover uma maior aproximação 
com a classe contábil, foi adaptado para o forma-
to virtual como CRC ao Vivo com Você. 

Em setembro, foi iniciado um novo projeto, 
denominado Lendas da Contabilidade, que 
ocorreu, de forma virtual, em três edições em 
2020, com uma realização conjunta do CRCRS, 
Academia de Ciências Contábeis (Abracicon) e 
Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande 
do Sul (ACCRGS). O projeto consiste em uma 
animada entrevista conduzida pelas Presidentes 
do CRCRS e da Abracicon com grandes líderes da 
classe contábil, abordando a trajetória pessoal e 
profissional destes que, com sua determinação 
e visão de futuro, protagonizaram momentos 
importantes da história da Contabilidade 
gaúcha e brasileira. Durante o ano de 2020,  os 
profissionais que participaram do programa 
foram os contadores João Verner Juenemann, 
José Martônio Alves Coelho e Maria Constança 
Carneiro Galvão.

Neste ano também ocorreu a mudança do 
CRCRS para a nova sede, que representa um novo 
capítulo na história do Conselho. Essa mudança 
de conceito proporcionou aos prof issionais 
um ambiente moderno e de fácil acesso, com 
estrutura mais enxuta e compartilhada, visando 
à redução de custos e à otimização de recursos 
numa visão de sustentabilidade sob todos os 
aspectos.

Entendendo a importância do desenvolvimento 
contínuo do grupo de colaboradores do CRCRS, 
foi desenvolvido o projeto de Capacitação Cir-
cular, realizado semanalmente, às terças-feiras, 
com duração média de uma hora. Ele tem como 
objetivo compartilhar conhecimento, preferen-

Quem somos
números do  
CRCRS

Classe contábil 
gaúcha

25.005 
Contadores

3.200 
Organizações 

contábeis

12.952 
Técnicos em 

Contabilidade

cialmente, entre os funcionários do Conselho, e 
eventualmente com a participação de membros 
de Comissões de Estudos e conselheiros,  sempre 
tendo em mente a interação e inter-relação das 
áreas temáticas abordadas com o funciona-
mento do Conselho. Contamos também com 
palestrantes externos, convidados a partir da 
boa relação mantida pelo CRCRS com os de-
mais conselhos de profissões regulamentadas, 
em especial, com indicações na área da saúde 
(nutrição, psicologia, medicina). Em 2020 foram 
realizadas 24 capacitações.

Para 2021, seguiremos f irme no propósito de 
defesa da classe contábil, buscando desenvol-
ver projetos inovadores que possam agregar 
conhecimento aos profissionais e auxiliá-los no 
desenvolvimento de suas atividades. Será um 
ano de muitos desafios diante das incertezas 
originadas pela pandemia, mas nossos esforços 
estarão voltados a mitigar os efeitos da crise e 
auxiliar a sociedade gaúcha na retomada do seu 
desenvolvimento.

Por fim, salienta-se que o objetivo do RI de 2020 
é compartilhar com a sociedade as ações reali-
zadas nesse ano tão atípico diante dos efeitos 
sociais e econômicos gerados pela pandemia e 
que trarão consequências para os próximos anos. 

O Relatório apresenta as atividades executadas 
com o intuito de prestar contas do extensivo 
trabalho realizado em prol da classe contábil, re-
presentando de forma fidedigna as informações 
prestadas.

Desejamos a todos uma boa leitura! 

Contadora	Ana	Tércia	L.	Rodrigues
Presidente do Conselho Regional de 

Contabilidade do RS

73

16

17

52

103

Colaboradores

Escritórios

Equipe de 
fiscalização

Conselheiros
efetivos e suplentes

Delegacias
regionais

MenSaGeM da PReSIdente
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O CRCRS
O CRCRS, assim como os demais CRCs, é integrante do Sistema CFC/CRCs, cuja criação ocorreu 
em 27/05/1946, 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 quatro anos, com renovação a cada biênio, alternadamente, de um e 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 as organizações 
contábeis.

Organograma
O CRCRS apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Órgãos de Deliberação Coletiva
• Plenário/TRED-RS
• Conselho Diretor
• Câmara de Controle Interno

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

Inovar para o desenvolvimento 
da profissão contábil e zelar pela 

ética e qualidade na prestação dos 
serviços, atuando com transparência 

na proteção do interesse público.

Missão

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.

Visão 

Ética, excelência, 
confiabilidade e transparência.

Valores 

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

•	 promover a educação continuada com atividades de capacitação e treinamento aos 
profissionais da contabilidade; 

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

São funções do CRCRS

Principais normas da entidade clique e leia

Ouvidoria

Conselho Consultivo

Vice-Presidência 

de Registro

Câmara de 
Recursos de 
Fiscalização

Vice-Presidência 

de Relações com 

os Profissionais

Câmara de 
Recursos 
de Ética e 
Disciplina

Vice-Presidência 

Técnica

Câmara de 
Fiscalização

Vice-Presidência 

de Relações  

Institucionais

3ª Câmara 
de Ética e 
Disciplina

Vice-Presidência 

de Gestão

2ª Câmara 
de Ética e 
Disciplina

Vice-Presidência 

de Fiscalização

1ª Câmara 
de Ética e 
Disciplina

Vice-Presidência de 

Desenvolvimento 

Profissional

Câmara de 
Desenvolvimento 

Profissional

Vice-Presidência de 
Controle Interno

Conselho Diretor

Conselho Consultivo

Presidência

Plenário/TRED-RS

Câmara de Controle 
Interno

Ouvidoria

Câmara de 
Registro
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Ambiente Externo
Além dos efeitos sociais e culturais, a pan-
demia causada pelo coronavírus trouxe 
grandes impactos econômicos mundiais. 
De acordo com os dados mais recentes do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 14,1% no trimestre de setembro a 
novembro de 2020, atingindo 14 milhões de 
pessoas. Entre as medidas tomadas pelo 
governo e o Congresso, estão a concessão 
de crédito para micro e pequenas empre-
sas e o auxílio emergencial, que beneficiou 
quase 70 milhões de brasileiros. 

As medidas de isolamento social, o fecha-
mento do comércio e o funcionamento 
parcial de empresas contribuíram para o 
aumento da crise f inanceira. Para mitigar 
a falta de liquidez e evitar demissões em 
massa, muitas empresas suspenderam 
contratos de trabalho e reduziram a jor-
nada, o que gerou diminuição na renda 
familiar e queda de consumo. 

Neste contexto de incertezas, o papel dos 
profissionais da Contabilidade tornou-se 
ainda mais relevante no assessoramento 
aos clientes, no auxílio à tomada de de-
cisões estratégicas e nas adequações às 
novas legislações e regras trabalhistas. A 
classe contábil foi uma das profissões mais 
demandadas para ajudar as empresas 
nesse período de turbulências, exigindo 
habilidade e conhecimento para um bom 
gerenciamento da crise. 

Os profissionais precisaram estar atentos e 
atualizados para enfrentar esse momento 
desaf iador, em que quase diariamente 
foram publicadas novas legislações, nor-
matizações das relações de trabalho e es-

clarecimentos acerca de créditos ofertados 
pelo Governo.

Entre as ações realizadas pelo CRCRS, foi 
criado no site um espaço intitulado “CRCRS 
no Combate à Crise do Coronavírus”, cujo 
objetivo é permitir aos prof issionais da 
Contabilidade atuar de forma mais segura 
e instruir seus clientes no atual contexto. 
Constantemente foram atualizadas as 
legislações federais, estaduais e municipais 
relacionadas à pandemia, e as principais 
notícias e medidas de governo adotadas.

Além disso, o CRCRS junto com a Feco-
mércio, a Ordem dos Advogados do Brasil 
do Rio Grande do Sul (OAB-RS), o Fórum 
dos Conselhos, o Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sescon-RS), o Sescon Serra Gaúcha, a Fe-
deração dos Contabilistas do Rio Grande do 
Sul (Federacon-RS) e a 6ª Seção Regional 
do Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil (Ibracon) assinaram assinaram 
um “Manifesto da Classe Contábil para 
Prorrogação de Prazos” direcionado à Re-
ceita Federal do Brasil (RFB), solicitando a 
prorrogação do prazo de entrega do Im-
posto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e de 
obrigações acessórias. As solicitações foram 
atendidas com êxito, e pela primeira vez na 
história, a RFB prorrogou o prazo para a en-
trega da declaração do IRPF do dia 30 de 
abril para 30 de junho.

Também foram encaminhados ofícios à Se-
cretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) solici-
tando prorrogação de prazos de obrigações 
acessórias e Declarações; ao Tribunal de 

Contas do Estado (TCE), pedindo a prorro-
gação de prazo para entrega do Sistema de 
Informações para Auditoria e Prestação de 
Contas/Programa Autenticador de Dados 
(Siapc/PAD); e à Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs), requerendo incentivo aos pro-
f issionais da Contabilidade de prefeituras 
e câmaras municipais a desempenharem 
suas funções a distância. Além disso, o CFC 
questionou junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional a flexibilização dos prazos refe-
rentes aos balanços DCA e MSC, tendo a 
maioria das solicitações atendidas.

Outro posicionamento relevante do CRCRS 
durante o ano foi em relação à proposta de 
reforma tributária do governo do estado 
do RS. O Conselho promoveu debate com 
o secretário Estadual da Fazenda e o subse-
cretário da Receita Estadual sobre tópicos 
da proposta, bem como publicou um Ma-
nifesto da classe contábil sobre o tema, a 
partir de uma análise técnica isenta e com-
prometida com os interesses da sociedade 
gaúcha feita pelo grupo de trabalho criado 
pelas entidades representativas da classe 
contábil do RS: Sescon-RS, Sescon Serra 
Gaúcha, Federacon-RS, sob a coordenação 
do vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRCRS.

Diante da situação atual, a importância e 
essencialidade da Contabilidade tornou-se 
ainda mais reconhecida pela sociedade. 
Nos decretos estaduais, a atividade foi 
incluída entre as permitidas a continuar a 
operar durante o período de quarentena. 

Os desafios ainda são muitos, os profissio-
nais da Contabilidade têm se empenhado 

em orientar os seus clientes nesse momen-
to atípico. Assim, ter um profis-
sional capacitado é fundamental 
para manter a saúde financeira das 
empresas e para auxiliar na retomada 
do crescimento e do desenvolvimen-
to econômico do País.
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155

104.026 

298.168 

Ouvidoria
A Ouvidoria trata-se de uma ferramenta de 
participação e controle social que, por meio 
da interação com seus usuários, permite ao 
CRCRS aprimorar a sua gestão e os serviços 
prestados à classe contábil e à sociedade 
em geral.

Com foco em integridade, gestão da 
governança e compliance, em 2020, o CFC 
incluiu no Sistema de Ouvidoria uma nova 
funcionalidade, que permite o registro de 
denúncia anônima por parte do usuário.

Os dados são analisados mensalmente 
para que a Ouvidoria permaneça como um 
canal de comunicação rápido e eficiente, 
estreitando a relação entre a sociedade 
e o CRCRS. Especialmente, no exercício 
de 2020, por meio das manifestações 
registradas pelos usuários, o CRCRS 
buscou, de forma contínua, soluções que 
pudessem amparar a classe e evitar que os 
impactos causados pela pandemia do novo 
coronavírus fossem ainda maiores.

Portal da Transparência e Acesso à 
Informação
Desde 2014, o CRCRS mantém disponível o Portal da Transpa-
rência, que possibilita ao cidadão conhecer, entre outras informa-
ções, a estrutura organizacional, os atos normativos, o quadro de 
pessoal, as licitações, os contratos, as demonstrações contábeis e 
o processo de prestação de contas do Conselho. As informações 
são atualizadas de forma periódica e a estrutura do sistema é 
constantemente avaliada para atendimento do interesse público.
Em maio de 2020, o CFC sofreu um ataque cibernético. Com 
o ataque, o Portal da Transparência ficou fora do ar por alguns 
meses, o que impactou no número de acessos ao sistema 
ao longo do ano, tendo em vista que os dados do Portal da 
Transparência do CRCRS estão alocados na base de dados 
do CFC, o que afetou o acesso às informações do Regional. 
Tal fato foi comunicado ao Tribunal de Contas da União (TCU), 
justificando o motivo da indisponibilidade do acesso. Foram 
realizadas melhorias no parque de informática do CFC e ajustes 
nos protocolos de segurança.

Principais Canais de Comunicação com a Sociedade

Não houve manifestações no Simplifique! em 2020

Reclamação*
Denúncia

ElogioSolicitação

Sugestão

34%

9%

5%
51%

1%

5 dias
Tempo médio 
de resposta

72,73%
Avaliações 
positivas

227
por e-mail

37via 
sistema

Total de 

264
Manisfestações

em 2020

Temas mais frequentes

16%
Exame de 
Suficiência

12%
Anuidades/
cobrança 

32%
Registro 
profissional 

Áreas com maior demanda

12%
Financeiro

32%
Registro

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

Assuntos mais acessados em 2020

Quadro de pessoal 36,08%

Demonstrações contábeis e 
prestações de contas 7,86%

Contratos, convênios e atas 
de registro de preços 17,40%

776 Acessos 
em 2020

Com o objetivo de facilitar o exercício do direito de acesso às informações 
públicas, o CRCRS disponibiliza um sistema informatizado para registro 
de pedidos de acesso à informação. Por meio do sistema, além de realizar 
o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo 
gerado, entrar com recursos e consultar as respostas recebidas.

Comunicação Institucional
14.776 seguidores

Envios de e-mail marketing 
(boletim eletrônico)

Leitores da Revista Técnica

Acessos ao portal do CRCRS

9.558 seguidores

1.089 seguidores

Em 2020, não tive-
mos pedidos regis-

trados no e-SIC.

Para mais informações, acesse

424 seguidores

*As reclamações recebidas não são necessariamente em 
relação aos serviços prestados pelo CRCRS. Muitas vezes 
referem-se a queixas de funcionamento ou prestação de 
serviços de outros órgãos ou entidades ligadas aos pro-
fissionais, os quais solicitaram auxílio do Conselho.

142.404  Leitores da Revista do CRCRS

302.140 
Leitores dos livros 

publicados pelo CRCRS

7.260 inscritos

Para mais informações, acesse

Para mais informações, acesse

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


Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | Relato InteGRado 2020 | 11Visão Geral orGanizacional e ambiente externo

Cadeia de Valor
A Cadeia de Valor representa o desdobramento da estratégia de atuação do Sistema CFC/CRCs, considerando os pilares da Lei de Regência do Sistema 
(registrar, f iscalizar o exercício da profissão contábil e promover a educação continuada dos profissionais da Contabilidade) e a forma como esses se 
inter-relacionam para gerar e entregar valor à sociedade, cumprindo, assim, a sua missão.

Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance

Cadeia de valor finalístico

Gestão de Registro do CRCRS

Gestão dos Controles Internos

Gestão de Arrecadação de Recursos

Solução de Tecnologia da Informação 
do Sistema CFC/CRCs

Gestão Orçamentária do CRCRS

Relacionamento Institucional

Gestão da Educação Continuada

Gestão Ética e Disciplinar da Profissão 
Contábil

Sustentabilidade

Presidência do CRCRS

Áreas que atuam na cadeia de valor

Vice-Presidência de Registro

Vice-Presidência de Controle Interno

Vice-Presidência de Gestão e Setor de Cobrança

Vice-Presidência de Gestão

Presidência e Vice-Presidência de Controle Interno

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

Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional 
e Vice-Presidência Técnica

Vice-Presidência de Fiscalização e 
Vice-Presidência Técnica

Presidente e Vice-Presidência de Gestão

Assegurar uma gestão de excelência

Valor agregado

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

Garantir a padronização, a integridade e a transparência dos procedimentos

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

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

e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil

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

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

Assegurar a sustentabilidade econômica, social e ambiental nos processos e na 
gestão de pessoas

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or

Contabilidade 
como fator de 
proteção da 
sociedade e
do interesse 

público
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas
A busca por concretizar os objetivos estratégicos envolve a exposição a 
riscos inerentes ao exercício das atividades e às mudanças ocorridas no 
ambiente externo. Diante disso, é importante a realização de um efetivo e 
adequado processo de gestão de riscos, a fim de que seja proporcionada 
segurança razoável para o alcance de metas; a melhoria no processo de 
tomada de decisões; o uso eficiente de recursos e, consequentemente, à 
melhoria da prestação do serviço.

No CRCRS, as normativas que regem o processo de gestão de riscos são a 
Resolução CRCRS nº 598/2019 (Política de Gestão de Riscos do CRCRS) e a 
Resolução CRCRS nº 603/2019 (Plano de Gestão de Riscos do CRCRS). De 
forma sistemática, as resoluções estabelecem os princípios, as diretrizes, as 
responsabilidades e a metodologia as quais regem a gestão de riscos, com 
vista ao alcance das diretrizes estratégicas, à otimização de recursos e ao 
melhor desempenho organizacional. 

Natureza do 
Risco Categoria do Risco

Não 
orçamentário-

financeira

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

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.

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

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.

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

Orçamentário-
financeira

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio 
das receitas do CRCRS.

Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade 
do CRCRS de contar com os recursos orçamentários necessários 
à realização de suas atividades ou eventos que possam 
comprometer a própria execução orçamentária.

Presidência
• Definir a Política de 

Gestão de Riscos.

• Avaliar as propostas 
de mudanças da 
Política de Gestão 
de Riscos.

• Definir o apetite a 
risco do CRCRS.

• Aprovar a indica-
ção dos gestores 
de riscos.

Comitê de Gestão de Riscos
• Elaborar a Política e o Plano de Ges-

tão de Riscos do CRCRS.

• Assessorar a alta direção.

• Comunicar à Diretoria Executiva o 
andamento do gerenciamento de 
riscos.

• Recomendar, quando necessária, a 
reavaliação e readequação da Polí-
tica de Gestão de Riscos do CRCRS.

• Tratar os casos omissos e as excep-
cionalidades da Política de Gestão 
de Riscos do CRCRS.

• Estabelecer o contexto de forma 
geral para o Processo de Gestão de 
Riscos.

• Realizar o monitoramento e a análise 
crítica do Processo de Gestão de Ris-
cos, propondo aos gestores ajustes e 
medidas preventivas e proativas.

• Orientar as partes interessadas no 
Processo de Gestão de Riscos.

• Elaborar e monitorar a Matriz Geren-
cial de Riscos, em que estarão des-
critos os riscos classif icados como 
“extremos” e “altos”.

• Comunicar as partes interessadas no 
processo de Gestão de Riscos.

Gestores de Áreas
• Sugerir os processos prioritários para 

gerenciamento dos riscos;

• Monitorar as operações do Processo 
de Gestão de Riscos realizadas pelos 
gestores dos riscos de sua área.

• Validar a tomada de decisões dos pla-
nos de ação definidos na gestão dos 
riscos e contribuir para ela.

• Monitorar a execução dos planos de 
ação definidos para tratamento dos 
riscos identif icados pelos gestores 
dos riscos de sua área.

• Comunicar as ações realizadas pela 
Unidade Organizacional ao Comitê 
de Gestão de Riscos.

Gestores dos Riscos
• Executar as atividades referentes aos 

processos de identif icação, análise, 
avaliação e tratamento dos riscos da 
atividade/projeto sob sua responsa-
bilidade.

• Comunicar as ações realizadas aos 
gestores de áreas e/ou ao Comitê de 
Gestão de Riscos.

Diretoria Executiva
• Gerenciar a implementação da gestão de riscos.

• Definir os processos prioritários para a gestão de riscos.

• Comunicar a presidência o andamento do gerencia-
mento de riscos.

• Dirimir dúvidas quanto à identif icação do gestor de 
determinado risco no âmbito interno das unidades 
organizacionais.

• Orientar a integração do gerenciamento de riscos com 
outras atividades de gestão.

Conselho Diretor
• Propor ao Plenário do CRCRS 

a Política de Gestão de Riscos 
e suas alterações.

• Acompanhar a execução do 
Plano de Gestão de Riscos.

• Acompanhar a Matriz Geren-
cial de Riscos.

Plenário
• Aprovar a Política de Gestão 

de Riscos e suas alterações.

• Aprovar o Plano de Gestão de 
Riscos e suas alterações.

Responsabilidades

Monitoramento

Identificação de riscos

Estabelecimento do contexto

Análise de riscos

Avaliação de riscos

Tratamento de riscos

Processo de avaliação de riscos

Monitoramento 
e análise crítica

Comunicação 
e consulta
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Uma das metas do CRCRS para o exercício de 2020 era a contratação de empresa 
especializada para mapeamento dos eventos de riscos. Entretanto, a pandemia 
do novo coronavírus alterou toda programação, levando à adoção do regime de 
home off ice e ao aumento inadimplência nas anuidades, diminuindo a receita. 
Diante disso, foi necessário, no curtíssimo prazo, o mapeamento de custos e a 
identif icação de despesas passíveis de redução e contingenciamento, alterando 
o planejamento inicial.

Mesmo reconhecendo a ausência de ferramenta adequada para mapeamento dos 
riscos e seu monitoramento, cabe destacar que este CRCRS mantém um controle 
rígido e constante de todos os elementos que possam vir a configurar em ameça 
real à execução orçamentária e às metas previamente estabelecidas. São eles:

• Alienação de bens móveis e imóveis da antiga sede, cuja venda depende de 
processo público de concorrência e leilão, a serem viabilizados por editais. 
Estima-se obter um valor expressivo com tal procedimento, de R$ 16.946.473,00. 
No entanto, as oscilações mercadológicas podem vir a frustrar tais expectativas 
de receita.

• Processos trabalhistas: mantém-se um acompanhamento regular de 
processos trabalhistas de vulto expressivo, que tramitam no âmbito dos 
tribunais superiores, cujos julgamentos podem impactar de forma expressiva 
no orçamento.

• Execução orçamentária: os riscos de um prolongamento na situação 
pandêmica podem impactar de formas variadas a execução orçamentária nos 
próximos anos, seja pela redução no volume de novos registros, afetados por 
limitações na execução do Exame de Suficiência, seja pelas perdas de poder 
econômico das empresas e dos profissionais, levando a riscos de inadimplência, 
bem como por impossibilidade de realização de eventos, reuniões, viagens, 
etc., que afetam de diferentes formas o planejamento de gestão, indicadores e 
projetos. Para tanto, foi elaborado um rígido plano de contingências, com foco 
no controle de gastos, que permitiu uma signif icativa redução nas despesas 
de 2020, acarretando um déficit mínimo diante do que estava sinalizado em 
junho. O plano se mostrou altamente eficiente.

O CRCRS reitera que está atento às ações a serem realizadas no aprimoramento 
das práticas de governança e gestão de riscos, o que deverá ocorrer ao longo de 
2021, com o restabelecimento pleno dos recursos humanos e financeiros, que serão 
comprometidos na busca de atingir o padrão de monitoramento dos riscos e as 
melhores práticas de governança.
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Governança

Gestão

Governança em Órgãos e Entidades da  
Administração Pública

L1. 
Pessoas e 

competências

E1. 
Relacionamento com 
partes interessadas

C1. 
Gestão de Riscos e 
Controle Interno

L2. 
Princípios e 

comportamentos

E2. 
Estratégia 

organizacional

C2. 
Auditoria Interna

L3. 
Liderança 

organizacional

E3. 
Alinhamento 

transorganizacional

C3. 
Accountability e 
transparência

L4. 
Sistema de 
governança

Liderança Estratégia Controle

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

Instâncias Internas

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão 
Operacional

Sociedade

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Instâncias Externas

TCU CGUCongresso 
Nacional

Controle Interno, 
Ouvidoria e 
Comissões 

Internas

Instâncias 
Internas  
de Apoio

Controle Social e 
Auditoria Interna 

do CFC

Instâncias 
Externas  
de Apoio

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno

A
lt

a 
A

dm
in

is
tr

aç
ão

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

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

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

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

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

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

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

acesse

Para saber mais sobre os conceitos relacionados 
às práticas de governança listadas abaixo,

M
ec

an
is

m
o 

Es
tr

at
ég

ia

Relacionamento com Partes Interessadas Estratégia Organizacional Alinhamento Transorganizacional

E1.1 - Resolução CFC n° 1.439/2013 – Regula o acesso à informação previsto na Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/ CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCRS; 
Resolução CFC nº 1.544/18 – Regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos, previstas na Lei nº 13.460/2017, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

E2.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027. E3.1 - Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs; 
Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; 
Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/
CRCs.

E1.2 - Art. 5° e Anexo Único da Resolução CFC n° 1.439/2013 – Regula o acesso a informações 
previsto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/ CRCs.

E2.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 
de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Indicadores 2, 3, 4 e 6 do Sistema de 
Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E2.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 
de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E1.4 - Plano de Trabalho do CRCRS e Relatório de Gestão.

M
ec

an
is

m
o 

Co
nt

ro
le

Gestão de Riscos e Controle Interno Auditoria Interna Accountability e Transparência

C1.1 - Regimento Interno do CRCRS; Política de Gestão de Riscos do 
CRCRS; Plano de Gestão de Riscos do CRCRS.

C2.1 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regimento 
Interno do CRCRS.

C3.1 - Resolução CFC n° 1.439/2013 – Regula o acesso à informação previsto na Lei 12.527 de 18 de novembro 
de 2011, no âmbito do Sistema CFC/ CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCRS.

C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRCRS; Plano de Gestão de Riscos do 
CRCRS; Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCRS.

C2.2 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Eleição dos 
membros do Plenário do CRCRS.

C3.2 - Resolução CFC n° 1.439/2013 – Regula o acesso à informação previsto na Lei 12.527 de 18 de novembro 
de 2011, no âmbito do Sistema CFC/ CRCs..

C2.3 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Política de 
Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

C3.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores 
do Sistema CFC/CRCs.

C3.4 - Processo Administrativo Disciplinar do CRCRS; Código de Conduta para conselheiros, colaboradores 
e funcionários; Comissões de acompanhamento e avaliação de conduta do CRCRS.

M
ec

an
is

m
o 

Li
de

ra
nç

a

Pessoas e Competências Princípios e Comportamentos Liderança Organizacional Sistema de Governança

L1.1 - Eleição direta dos membros do Plenário 
do CRCRS.

L2.1 - Código de conduta para conselheiros do 
Sistema CFC/CRCs e código de conduta para 
colaboradores e funcionários do CRCRS.

L3.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 
de Gestão por Indicadores; Resolução que aprova a proposta orçamentária e o Plano 
de Trabalho para o exercício.

L4.1 - Regimento Interno do CRCRS; Política de Governança no 
âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCRS.

L1.2 - Plano de Desenvolvimento de Líderes 
do CRCRS.

L2.2 - Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação de Conduta do CRCRS.

L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027. L4.2 - Regimento Interno do CRCRS; Limites e instâncias de 
governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e 
de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCRS.

L1.3 - Comissão de Avaliação de Desempenho 
do CRCRS.

L2.3 - Comissão de Governança, Riscos e 
Compliance e Comissão de Acompanhamento 
e Avaliação de Conduta do CRCRS.

L3.3 - Decreto-Lei n° 1.040/1969 – Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de 
Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências; Portaria que 
estabelece limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens 
e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCRS.

L4.3 - Regimento Interno do CRCRS; Política de Governança no 
âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCRS.

L1.4  - Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade.

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCRS e Plano de Gestão de Riscos do 
CRCRS; Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCRS.

L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regulamento Geral dos Conselhos 
de Contabilidade.

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-no-tcu/referencial-de-governanca.htm
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Prioridades 

As prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas e recursos alocados: Cabe salientar, ainda, a atipicidade do ano de 2020, oca-
sionada pela pandemia do coronavírus. Fez-se necessário, 
por parte do CRCRS, respeitados e cumpridos os protocolos 
determinados pelas autoridades governamentais, a adap-
tação de processos para o melhor atendimento à missão 
institucional do Sistema CFC/CRCs, qual seja “Inovar para 
o desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela ética e 
qualidade na prestação dos serviços, atuando com trans-
parência na proteção do interesse público”.

Nesse sentido, destacam-se as ações promovidas pelo 
CRCRS:

 Capacitação 
produzida e voltada 
para os funcionários, 
multiplicando e 
fazendo “circular” os 
conhecimentos entre os 
colegas.

4
Ações na 
fiscalização, a partir 
de informações de 
órgãos de controle 
conveniados, 
visando a coibir 
o exercício 
profissional dos 
não registrados 
e não habilitados 
(leigos).

1
Ações de estímulo 
ao registro de 
novos profissionais 
e organizações 
contábeis, em especial, 
aos aprovados em 
Exame de Suficiência 
e notificações às 
empresas com 
atividade de 
contabilidade ou 
auditoria.

2
Oferta de eventos de 
capacitação gratuitos aos 
profissionais registrados, 
na modalidade on-
line, disponibilizados 
posteriormente na 
TVCRCRS, sobre temas 
técnicos, de gestão e 
compliance, visando à 
orientação e à melhoria 
dos serviços prestados 
pelos profissionais da 
Contabilidade.

3
I Investimentos 
em tecnologia da 
informação (TI) 
para renovação 
e modernização 
do parque de 
informática, em 
consonância com as 
metas estabelecidas 
no Plano Diretor 
de Tecnologia da 
Informação (PDTI).

5

Elaboração do Plano 
Anual de Contratações 
em consonância com 
os projetos dispostos 
no Plano de Trabalho e 
Orçamento, de modo 
que sejam consolidadas 
as ações que o CRCRS 
pretende realizar ou 
prorrogar, no exercício 
subsequente.

9
Análise e avaliação, 
com base em 
Grupo de Trabalho 
designado para 
tal, de ferramentas 
de TI que 
modernizem os 
processos internos 
e qualifiquem o 
acesso dos usuários 
aos serviços.

6
Implantação de 
projeto especial 
de cobrança com 
colaboradores 
de diversas áreas 
visando à redução 
da inadimplência.

7
Ampliação, em 
seus canais de 
comunicação, 
para o público 
interno e externo, 
de ações de caráter 
socioambiental 
apoiados pelo 
CRCRS.

8
Ampliar a 
divulgação, no 
site institucional 
e nas redes 
sociais, das ações 
e atividades do 
CRCRS, prestando 
contas e mantendo 
informados os 
profissionais.

10
•	 Suspensão das reuniões e eventos promovidos pelo 

CRCRS em formato presencial;
•	 Cancelamento das viagens em âmbito nacional 

e internacional de conselheiros, colaboradores e 
funcionários do CRCRS;

•	 Adoção de home office para todos os empregados e 
estagiários do CRCRS no período de 19 de março a 15 de 
maio;

•	 Retorno escalonado às atividades a partir de 18 de maio; 
exceto aos colaboradores pertencentes a grupos de risco;

•	 Realização de reuniões regimentais por 
videoconferência, de março a dezembro de 2020;

•	 Realização de 81 eventos virtuais de educação 
continuada;

•	 Promoção de campanha interna aos colaboradores do 
CRCRS, reforçando a adoção de medidas de combate à 
covid-19;

•	 Realização de treinamentos on-line pelos colaboradores 
em regime de home office e criação da Capacitação 
Circular que consiste em um encontro virtual semanal 
entre os funcionários do CRCRS que apresentam temas 
relacionados à sua área de atuação no Conselho, com o 
objetivo de disseminar seu conhecimento e compartilhar 
experiências.

Lei Geral de Proteção de Dados

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

•	 aprimorar infraestrurura interna: incremento de pessoal e equipamentos e treinamento para o novo ambiente;
•	 contração de softwares de implementação: incremento de pessoal e equipamentos para o treinamento novo 

ambiente;
•	 definição do DPO e mapeamento de dados sensíveis: mapear dados sensíveis, com envolvimento das áreas;
•	 implementação e monitoramento das ações envolvidas: criptografia dos dados anônimos, armazenamento curto, 

coleta apenas dados essenciais, termos de consentimento, mapeamento dos pontos de entrada e saída de dados.
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Estratégia
O CFC definiu as estratégias de 
direcionamento das ações do Sis-
tema CFC/CRCs por meio do Pla-
nejamento Estratégico aprovado 
pela Resolução CFC nº 1.543, de 16 
de agosto de 2018, com vigência 
para o período de 2018 a 2027, cuja 
missão, visão e valores foram apre-
sentados na página 8 deste Relato. 

Em fevereiro de 2020, o Planeja-
mento Estratégico do Sistema 
CFC/CRCs foi revalidado durante 
a realização do Seminário de Ges-
tão e Planejamento Estratégico, 
Governança e Diretrizes Gerais do 
Sistema Contábil. O evento ocor-
reu no Instituto Serzedello Corrêa 
(ISC) do TCU e contou com a pre-
sença dos presidentes e vice-pre-
sidentes de todos os Conselhos de 
Contabilidade.

Durante dois dias, os participantes 
foram capacitados, visando à 
melhoria da gestão estratégica 
e da governança institucional, a 
partir da discussão dos objetivos 
estratégicos e seus indicadores; 
das metas e projetos de cada 
vice-presidência; das ações de 
governança para o Sistema 
CFC/ CRCs; das orientações 
sobre o Código de Conduta para 
conselheiros, colaboradores e 
funcionários dos Conselhos de 
Contabilidade; e de palestras que 
abordaram, entre outros assuntos, 
os aspectos gerais sobre llicitações, 
o sistema de qualidade e o papel 
das ouvidorias.

Investimento:
R$ 63.072,01
Projetos em destaque:

Gestão de Fiscalização Profissional

Fiscalização das organizações 
contábeis e dos profissionais da 

contabilidade
9

Reuniões regimentais 5

Investimento:
R$ 202.361,48
Projetos em destaque:

Gestão de Educação Continuada

Promover cursos de capacitação 
aos profissionais 9

Investimento:
R$ 391.474,73
Projetos em destaque:

Gestão de Registro

Garantir a sustentabilidade 
orçamentária e financeira do 

CRCRS
7

Registro de profissionais e 
organizações contábeis 9

15. Assegurar adequada
infraestrutura e suporte logístico às

necessidades do Sistema CFC/CRCs

Infraestrutura

P
es

so
as

 e
 o

rg
an

iz
aç

ão

14. Influenciar a formação das
competências e das habilidades dos
profissionais, fomentar programas de

educação continuada e fortalecer
conhecimentos técnicos e habilidades

pessoais dos conselheiros e
funcionários do Sistema CFC/CRCs

Gestão do Conhecimento

13. Atrair e reter talentos

Gestão de Pessoas

Pessoas Organização

MISSÃO VISÃO

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

com transparência na proteção do interesse público

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

R
es

u
lt

ad
o

 e
co

nô
m

ic
o

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

Financeira

R
es

u
lt

ad
o

s 
in

st
itu

ci
o

na
is

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 TI no  
Sistema CFC/CRCs

T
ec

no
lo

g
ia

 e
 p

ro
ce

ss
o

s

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

P
ú

b
lic

o
 e

 s
o

ci
ed

ad
e

4. Firmar parcerias estratégicas

Alinhamento e IntegraçãoResponsabilidade Social

2. Fortalecer a participação 
sociopolítico-institucional perante 
as instituições públicas, privadas, 

da sociedade civil e das entidades 
representativas da classe contábil

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

6. Promover a satisfação da  
classe contábil em relação  

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs
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Gestão de Fiscalização

Gestão de Registro Profissional

Gestão de Educação Continuada

Suporte e apoio a atividades fins

Alocação de Recursos 

R$ 9.568.918,13
55,88%

R$ 6.517.939,15
38,07%

R$ 438.739,20
2,56%

R$ 3.997.111,86
Valor total efetivamente gasto com a função  
de fiscalização do exercício profissional

Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos 
Administrativos
De acordo com o art. 6º do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, 
constitui competência do CFC a regulamentação das atividades-fim do Sistema 
CFC/CRCs, bem como a fiscalização e o controle das atividades financeiras, econô-
micas, administrativas, contábeis e orçamentárias dos Conselhos de Contabilidade.

Nesse sentido, visando à garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e 
transparência na aplicação dos recursos, cabe ao CFC o exercício da atividade de 
correição e apuração de ilícitos administrativos, atuando por meio de instauração 
de processo de sindicância e inquérito administrativo e das atividades desem-
penhadas pela comissão de conduta para apuração de infrações cometidas por 
conselheiros do Sistema CFC/CRCs. 

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

Resolução CFC nº 1.370/2011 – Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, 
art. 19-A §2º e §5º
Resolução CFC nº 1.523/2017 – Código de Conduta para os Conselheiros, 
Colaboradores e Funcionários dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade
Resolução CFC nº 1.606/2020 – Altera  a Resolução CFC nº 1523/2017, que institui 
o Código de Conduta para os Conselheiros, Colaboradores e Funcionários dos 
Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade
Resolução CRCRS nº 601/2019 – Regimento da Comissão de Conduta dos 
Funcionários do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Legislação Aplicada

No ano de 2020, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Conduta do 
CRCRS recebeu um comunicado (01/2020), de um funcionário contra outro fun-
cionário, mas, na análise dos fatos, concluiu-se pela inadmissibilidade da denún-
cia. Também, após denúncia e análise de admissibilidade foi procedida a abertura 
de Processo de Apuração de Conduta (01/2020) contra funcionário, com duas 
ocorrências, no qual se concluiu pelo arquivamento de uma delas e aplicação de 
Censura Ética na segunda ocorrência.

Suporte e Apoio a Atividades-fim

Gestão de Fiscalização

Gestão de Registro Profissional

Gestão de Educação Continuada

R$ 3.859.087,23
Folha de pessoal da Fiscalização

R$ 13.078,00

Despesa com diárias 
Reuniões Regimentais

R$ 22.875,44
Projetos da Fiscalização*

*Diárias e passagens

R$ 85.464,05
Valores gastos com  
diárias e passagens de conselheiros

R$ 33.995,00
Diárias de conselheiros

Considerando que os objetivos devem traduzir em ações operacionais o desempenho da entidade, 
correlacionando os projetos, as metas e os indicadores estratégicos à visão e à missão institucional, 
as prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas 
e recursos alocados: 

R$ 17.123.777,75R$ 598.181,27
3,49%

R$ 16.607,14

Despesa com Passagens 
Reuniões regimentais

R$ 51.469,05
Passagens de conselheiros
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Desempenho
O CRCRS adota o Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) 
e o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) como formas de 
monitorar a execução e os resultados do planejamento. 
O SGI monitora o desempenho dos objetivos estratégicos 
por meio de indicadores. O SPT permite controlar as ações 
previstas, detalhar as ações executadas e avaliar se as metas 
estimadas foram alcançadas.

Por meio dessas ferramentas de gestão, o CRCRS mantém 
controle sobre os programas, os projetos e as atividades 
desenvolvidas, buscando alcançar a visão de futuro da ins-
tituição e atender suas finalidades institucionais, as quais 
estão dispostas no Planejamento Estratégico do período 
2018-2027.

Nas páginas a seguir, para cada área finalística do CRCRS 
– f iscalização, registro e educação continuada –, são 
apresentadas análises sobre: indicadores do SGI, principais 
projetos e ações do SPT e investimento total.

.
Fiscalização

R$ 9.568.918,13 
Investimento total$

Indicadores

Índice de Realização de Diligências Geral

20
20

Resultado

Meta 60%

78,23%
Meta

atingida

20
18

Resultado

Meta 100%

108,94%
Meta

atingida
20

19

Resultado

Meta 100%

109,57%
Meta

atingida

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus 
e atendendo as orientações de segurança com o objetivo 
de preservar a saúde dos f iscais e dos prof issionais da 
Contabilidade, foram reduzidas as metas de diligências 
realizadas e suspensos os prazos processuais e o envio de 
notificações e autos de infração aos fiscalizados até 30 de 
junho, o que impactou no percentual do indicador.

Nesse período, embora não tenham ocorrido as 
fiscalizações in loco, o CRCRS realizou seu trabalho de forma 
remota,  conferindo documentos e notificações recebidas 
na modalidade de f iscalização eletrônica, verif icando 
demonstrações contábeis publicadas ou obtidas por meio 
de convênios e elaborando notif icações nos casos de 
exercício ilegal (sem registro) para envio após o período de 
suspensão.

Com foco na proteção à sociedade e no combate ao 
prof issional delituoso, por meio da efetividade dos 
procedimentos f iscalizatórios, o CRCRS alcançou os 

seguintes resultados:

1.502 Diligências 
(fiscalizações proativas)

2.408 
Procedimentos 
fiscalizatórios

1.422 
Organizações contábeis 
fiscalizadas

991
Profissionais e leigos (pessoas físicas 
atuando sem registro) fiscalizados, 
tanto na área privada quanto na pública

96
Denúncias (fiscalizações 
reativas)

53%
Denúncias apuradas

97
Autos de infração

1.043
Notificações

97
Processos ético-
disciplinares e de 
fiscalização8

Processos julgados contra pessoas físicas 
atuando sem registro

A atividade fiscalizatória é uma das principais funções ins-
titucionais do Conselho. Apesar da suspensão das ações 
presenciais, como pode ser visto nos números aqui apre-
sentados, o CRCRS conseguiu cumprir com seu papel de 
zelar pela ética e qualidade na prestação dos serviços, rea-
lizando seu trabalho de modo virtual.

A fiscalização tem como premissa a defesa e a 
valorização da profissão contábil e dos prin-
cípios éticos, consubstanciados no Código 
de Ética da prof issão e no Decreto-Lei nº 

9.295/1946.

Ao CFC cabe estabelecer as diretrizes de fisca-
lização para todos os Conselhos Regionais e 

desenvolver ações de acompanhamento e 
assessoramento às Câmaras e ao Setor 
de Fiscalização dos CRCs. 

Ao CRCRS cabe a execução dos procedimentos 
f iscalizatórios e o objetivo de verif icar a regu-

laridade cadastral e a execução de trabalhos 
técnicos privativos dos profissionais da conta-

bilidade e a apuração de denúncias.
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Tempo Médio de Julgamento  
de Processos de Fiscalização

20
20

Resultado

Meta 50%

41,67%

20
19

Resultado

Meta 60%

40,49%

20
18

Resultado

Meta 60%

57,66%
Meta não
atingida

Em virtude da pandemia do coronavírus, o julgamento de 
processos de natureza fiscalizatória continuou ocorrendo, 
no entanto, os pedidos de diligências, recursos ou retif i-
cações foram suspensos, o que afetou o indicador. Além 
disso, a greve dos Correios também influenciou no tempo 
de julgamento dos processos, uma vez que o recebimento 
das cientif icações dos autos entregues aos profissionais 
ocorreu com atraso.

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

dias

192
Processos julgados

80
Processos julgados 
dentro do prazo

254
Média de dias  
de julgamento

Ética na Profissão

20
20

Resultado

Meta 55%

56,30%
Meta

atingida

20
19

Resultado

Meta 70%

57,79%

20
18

Resultado

Meta 75%

55,63%

O indicador permite avaliar o percentual de penalidades 
aplicadas em relação ao número de processos julgados no 
exercício. Sua fórmula é definida pela quantidade de pro-
cessos julgados com penalização em relação à quantidade 
de processos julgados no exercício.

Em 2020, a meta foi revisada, pois, nos últimos anos, ob-
servou-se que, em muitos casos, a instauração do processo 
induz a uma regularização da infração cometida por parte 
do profissional.

15 Média de processos analisados 
por conselheiro

238
Processos julgados no 
exercício corrente

134
Processos com penalização 
no exercício corrente

104
Processos arquivados por inexistência 
comprovada do fato gerador da infração

Gestão das multas de fiscalização

44
Multas

R$ 39.846,25
Total de multas aplicadas

R$ 65.826,42 
Total de multas arrecadadas

As multas aplicadas a profissionais, organizações contábeis, 
empresas e leigos penalizados são cobradas no âmbito 
administrativo pelo CRCRS. Não havendo a regularização, 
são encaminhadas para protesto e, posteriormente, se for 
necessário, é impetrado o processo de execução fiscal. Com 
isso, a sociedade tem garantida a efetividade das ações de 
fiscalização.

Principais Projetos e Ações
Fiscalização das Organizações Contábeis e dos 
Profissionais de Contabilidade 
A partir de março de 2020, em função da pandemia, o CFC 
suspendeu até 31 de julho o envio de autos de infrações 
e notificações aos fiscalizados e os prazos processuais. Tal 
fato impactou no número de diligências efetuadas. 

Em 2020, foram realizadas 1.502 diligências em organiza-
ções contábeis e profissionais, cuja maioria foi realizada 
por meio da fiscalização eletrônica, com o objetivo de ve-
rificar a elaboração dos contratos de prestação de serviços 
contábeis, examinar os documentos que fundamentaram 
a emissão das Declarações Comprobatórias de Percepção 
de Rendimentos (Decores), analisar a escrituração contá-
bil, entre outras atividades fiscalizatórias. 

A campanha “Combate ao Leigo”, iniciada em 2019 e am-
plamente divulgada nas redes sociais, na qual qualquer 
pessoa pode efetuar denúncias de leigos que exercem a 
profissão sem habilitação, recebeu 35 denúncias em 2020.

Meta não
atingida

Meta não
atingida

Meta não
atingida

Meta não
atingida

77
Advertência reservada

18
Censura reservada

7
Censura Pública

71
Multa

Penalidades 
aplicadas

11
Suspensão

3
Cassação
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Reuniões Regimentais
Em 2020, o CRCRS realizou 14 reuniões plenárias, 10 reu-
niões do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado do Rio 
Grande do Sul (TRED-RS) e 17 reuniões de Conselho Diretor. 
Além disso, houve a participação do Conselho nas seguintes 
reuniões:

1 seminário Gestão e Planejamento Estratégico, Governança 
e Diretrizes do Sistema Contábil, realizado nos dias 18/02 e 19/02 
em Brasília/DF.

4 reuniões Presidentes, Diretores e Assessores Jurídicos 
dos CRCs das Regiões do Sul/Sudeste nos dias 04/03 e 05/03, 
na cidade de São Paulo/SP; e nos dias 05/06, 21/07, 19/08 e 
20/08 em formato virtual.

4 reuniões Presidentes do Sistema CFC/CRCs nos dias 
19/02 em Brasília/DF; e 23/04, 18/11 e 01/12 em formato 
virtual.

1 reunião Diretoria e Plenária do Fórum dos Conselhos 
Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande 
do Sul realizada no dia 13/08 no formato virtual.

45
Deliberações 
TRED-RS 
expedidas

5
Resoluções 
aprovadas

101
Portarias 
expedidas

92
Deliberações 
Plenárias 
expedidas

Registro
 

 

A área de Registro coordena e supervisiona o registro e o 
cadastro dos profissionais da Contabilidade e das organi-
zações contábeis do Rio Grande do Sul. Além disso, julga 
e examina os processos de pedidos de registro, baixa e 
transferência de registro.

R$598.181,27 
Investimento total$

Indicadores

Índice de Evolução de  
Registros Profissionais Ativos

20
18

Resultado

Meta 1%

-1,80%
Meta não
atingida

20
19

Resultado

Meta 0,50%

-1,43%
Meta não
atingida

20
20

Resultado

Meta 0,01%

-0,42%

O índice de evolução de registros foi prejudicado, pois, em 
função da pandemia, ocorreu apenas uma edição do Exa-
me de Suficiência na modalidade on-line. Alguns indica-
dores apontam para uma possível diminuição no número 
de formandos em Ciências Contábeis nas Instituições de 
Ensino Superior, o que afetou diretamente no resultado do 
indicador. Entretanto, percebeu-se que, em comparação 
com anos anteriores, houve uma melhora na queda dos 
registros, f ruto das ações desenvolvidas pelo Conselho, 
especialmente nos seus canais de divulgação, para refor-
çar aos profissionais aprovados em Exame de Suficiência 
a importância e a obrigatoriedade do registro profissional 
para exercer atividades contábeis.

37.957
Profissionais registrados no CRCRS 

12.952 
Técnicos em contabilidade

34%25.005 
Contadores66%

Registros ativos

3.200 Organizações contábeis

51%49%18.414 
Mulheres

19.543 
Homens

Registros por gênero e categoria profissional

12.750 
Mulheres

12.255
Homens

Contadores

5.664 
Mulheres

7.288
Homens

Técnicos em Contabilidade

836
Contadores

 Novos registros em 2020

247 
Sociedades/empresários

Tempo Médio de Julgamento de Processos de 
Registro

20
20

Resultado

Meta 90%

84,90%

20
19

Resultado

Meta 85%

91,14%
Meta

atingida

Meta
atingida20

18

Resultado

Meta 80%

93,54%

Meta não
atingida

2.654
Processos julgados 
dentro do prazo

60dias
Prazo para julgamento 
de processos

Meta não
atingida
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O indicador que contempla o tempo médio de julgamento 
dos processos f icou bem próximo da meta estabelecida. 
Devido à pandemia, houve um aumento nas solicitações de 
registro recebidas por e-mail, o que trouxe como dificulda-
de o fato de que muitos profissionais, ao encaminharem a 
solicitação, apresentaram documentos incompletos ou ile-
gíveis, necessitando de complementação, o que ocasionou 
um aumento no prazo. Além disso, o período da greve dos 
funcionários dos Correios contribuiu para o recebimento 
atrasado dos documentos dos profissionais que encami-
nharam seus pedidos utilizando esta modalidade de envio.

Principais Projetos e Ações

Registro de Profissionais e Organizações 

Em 2020, a pandemia do novo coronavírus, além das di-
f iculdades já relatadas, trouxe também oportunidades. 
Nesse sentido, o CRCRS tomou posição de vanguarda 
buscando junto a órgãos e entidades governamentais a 
preservação, naquele momento, do exercício profissional 
dos contadores e técnicos. A visibilidade alcançada nestas 
participações e em outras situações, seja na grande mídia 
ou nos eventos promovidos pelas instituições de ensino, 
deu oportunidade ao CRCRS, por sua presidência e demais 
conselheiros, diante do grave quadro social, de realçar a 
importância do profissional contábil para a sobrevivência 
financeira das empresas, para o controle de gastos na ad-
ministração pública e para o reerguimento da economia. 
Esses posicionamentos, certamente estão nas razões do 
aumento de pedidos de restabelecimento de registro pro-
fissional na comparação com anos anteriores, uma vez que 
aqueles que estavam afastados da profissão vislumbraram 
nela uma oportunidade.

Educação Continuada

A educação continuada caracteriza-se como um processo 
fundamental ao cumprimento de uma das f inalidades 
institucionais do CRCRS e tem por objetivo desenvolver 
competências para qualif icar, atualizar e aprimorar o co-

nhecimento dos profissionais.

R$ 438.739,20 
Investimento total$

Indicadores

Investimentos em Desenvolvimento 
Profissional – Per Capita

20
20

Resultado

Meta R$ 20,00

R$ 18,51

20
19

Resultado

Meta R$ 40,00

R$ 31,19
20

18

Resultado

Meta R$ 50,00

R$ 35,44

Meta não
atingida

Meta não
atingida

Meta não
atingida

Visando a atender o disposto na Lei nº 12.249/2010, que de-
finiu como competência dos Conselhos de Contabilidade 
a promoção da educação continuada aos seus registrados, 
o CRCRS realiza anualmente eventos, projetos e atividades 
com temas de interesse da classe contábil.

372 
Carga horária total dos eventos 
realizados pelo CRCRS

136
Eventos 
realizados 
pelo CRCRS

10.930
Participantes 
capacitados pelo CRCRS

Os valores dispendidos com investimento em educação 

continuada foram bem próximos aos da meta estipulada.  
Com a suspensão dos eventos presenciais, em função da 
pandemia da covid-19, houve redução nos valores previstos 
inicialmente, tais como: serviços de instrutores e transporte. 

Entretanto, entendendo a importância da educação conti-
nuada no desenvolvimento dos profissionais, foi priorizada 
a realização de eventos com transmissão on-line, garantin-
do, assim, a oferta de eventos de atualização técnica aos 
profissionais. 

Em 2020, foram realizados 81 eventos com transmissão 
on-line, com uma média de 120 participantes. Com o cres-
cimento desta modalidade de eventos, a média geral de 
participantes aumentou de 53, no ano de 2019, para 80, em 
2020, demonstrando uma melhora da eficiência na aplica-
ção dos recursos e uma expectativa de atingir um maior 
número de profissionais com a consolidação deste modelo.

Participação dos Profissionais da 
Contabilidade em Eventos de Capacitação - 
Educação Continuada

20
20

Resultado

Meta 30%

28,80%

20
19

Resultado

Meta 40%

50,86%
Meta

atingida

Meta
atingida20

18

Resultado

Meta 35%

58,53%

Meta não
atingida

É importante destacar que muitos eventos foram realiza-
dos, no início deste processo, sem uma ferramenta que 
permitisse aferir de forma segura o número de participan-
tes, o que afetou diretamente o indicador. Neste momento 
atípico de pandemia, mostrou-se mais importante a dis-
ponibilização de treinamentos à classe contábil do que a 
comprovação formal de participação.



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | Relato InteGRado 2020 | 25GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Avaliação dos Eventos – Cursos, Seminários, 
Congressos, Encontros

20
20

Resultado

Meta 90%

95,29%

20
19

Resultado

Meta 90%

93,60%
Meta

atingida

Meta
atingida

20
18

Resultado

Meta 95%

94,11%
Meta não
atingida

Promover eventos que agreguem conhecimento aos profis-
sionais, com palestrantes qualificados que abranjam temas 
relevantes e atuais, é uma das principais metas do CRCRS. 
O indicador demonstra que a entidade obteve um ótimo ín-
dice de satisfação dos profissionais nos eventos realizados, o 
que comprova o alcance dos objetivos almejados.

Principais Projetos e Ações

Educação Continuada – Auditores e Demais 
Profissionais Obrigados

Em 2020, foram realizadas 11 reuniões da Comissão de Edu-
cação Profissional Continuada (CEPC/CFC), resultando na 
análise de 97 atividades, justificativas e aprovação de capa-
citadoras, referendados pela Câmara de Desenvolvimento 
Profissional do CRCRS.

853
Atividades 
deferidas

94
Atividades 
indeferidas

Neste ano, registrou-se um aumento de 298% no creden-
ciamento de cursos e eventos à distância, se comparado 
com o exercício de 2019.

2020

249

16

2019

89

0
Cursos

Eventos

06 instituições credenciadas como capacitadoras para o 
Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC)

Alteração da NBC PG 12 (R3) visando, entre outros fatores, à 
inclusão dos auditores Previc como novo grupo obrigado ao 
cumprimento do PEPC. A Norma passa a vigorar a partir de 
janeiro de 2021.

Em função da pandemia, houve a redução de 50% da 
pontuação anual mínima exigida para o cumprimento do 
PEPC, de 40 para 20 pontos.

Em função do ataque cibernético sofrido pelo CFC, o 
Sistema Web EPC para prestação de contas do PEPC ficou 
indisponível. O acesso foi retomado em dezembro de 
2020, fato que impossibilitou o fechamento das prestações 
de contas de 2019/2020. A conclusão do processo de 
prestação de contas se dará ao longo do exercício de 2021.

Prestação de contas (2019/2020)

Promoção da Educação Continuada – Cursos e 
Palestras

De janeiro a março de 2020, o CRCRS realizou palestras 
sobre atualizações e mudanças no eSocial, Declaração de 
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e IRPF/2020 em 
diversas cidades do Estado, totalizando 2.566 participantes. 
Além disso, foram realizadas palestras em Porto Alegre com 
os temas “ICMS-ST ROT ST – Regime Optativo de Tributação 
da Substituição Tributária”, “Lei Geral de Proteção de Dados” 
e “Escolha o Destino de Parte do seu Imposto de Renda”.

A partir de abril, em decorrência da pandemia, os encontros 
presenciais foram suspensos e o CRCRS modificou o for-
mato de realização de eventos, efetuando todos de forma 
virtual, com transmissão na TV CRCRS por meio do seu 
canal no YouTube.

O projeto “CRC ao Vivo com Você” trouxe 19 palestras com 
os coordenadores das Comissões de Estudos abrangendo 
temas distintos, como: auditoria, perícia, agronegócio, go-
vernança, voluntariado, cooperativas, controladoria, terceiro 
setor, área pública, entre outros. O projeto contou com um 
total de 1.528 participantes.

Também ocorreu o projeto “Lendas da Contabilidade”, 
realizado em três edições em 2020, que contou com 211 
participantes, e foi promovido em parceria com a Abraci-
con e a ACCRGS. Ele conta um pouco da trajetória pessoal 
e profissional de grandes líderes da classe contábil que 
protagonizaram momentos importantes da história da 
Contabilidade gaúcha e brasileira.
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Também, em parceria com o Conselho Regional de Con-
tabilidade de São Paulo (CRCSP) para utilização conjunta 
da plataforma EAD daquele Regional, foram realizados 36 
cursos, totalizando 144 horas de conteúdo e 2.444 certifica-
ções pelos profissionais registrados no RS.

Foram realizadas palestras on-line em algumas instituições 
de ensino e, em dezembro, de modo virtual, o VIII Encon-
tro de Peritos Contábeis. Além disso, foram realizados 27 
webinars com temas técnicos, de governança, gestão e de 
interesse da classe, com um total de 2.472 participantes.

 
Publicações Técnicas e Institucionais

Em 2020, foram publicados quatro artigos pelas Comissões 
de Estudos:

Tema Local da 
publicação Autor

Imposto de Renda – O 
lado solidário do Leão

Jornal do 
Comércio, do dia 
15/02/2020 

Gerson Santos 
Comissão de Estudos 
do Voluntariado

O impacto da 
pandemia da covid-19 
no Terceiro Setor

Jornal do 
Comércio, do dia 
19/08/2020

José Almir Rodrigues 
de Mattos
Comissão de Estudos 
do Terceiro Setor

Por que a 
Contabilidade?

Revista CRCRS, 
edição setembro 
de 2020

Gerson Santos 
Comissão de Estudos 
do Voluntariado

Governança 
Corporativa: sinônimo 
de longevidade para 
as empresas

Jornal do 
Comércio, do dia 
11/11/2020

Neusa Ballardin 
Monser
Comissão de Estudos 
de Governança e 
Compliance

Gestão de Pessoas

Em 2020, a força de trabalho do CRCRS 
contou com 73 colaboradores e, desse 
total, 17 estão diretamente atuando em 
atividades de f iscalização, por meio de 
orientação, assessoramento, gestão 
de processos e acompanhamento aos 
trabalhos da f iscalização, conforme 
demonstrado no gráfico ao lado. 

Em comparação aos números de 2019, 
houve redução de 5,2% da força de trabalho 
no ano de 2020, principalmente em virtude 
da contratação, por meio de licitação, de 
oito prestadores de serviços terceirizados 
nas áreas de apoio administrativo e 
operacional para atender a atividades 
acessórias e complementares da entidade. 
No entanto, houve redução do número de 
empregados efetivos em decorrência de 
pedidos de desligamento. 

Com relação à evolução dos gastos de 
pessoal apresentada nos últimos dois anos 
(ver gráfico ao lado), percebe-se redução 
de 7,4% entre 2019 e 2020. As variações 
decorrem da movimentação de pessoal 
por conta da admissão e demissão de 
aprendizes e cargos comissionados e do 
desligamento de quatro empregados 
efetivos.

2019 R$ 10.247.905,31

Comparativo do 
gastos com pessoal

2020 R$  9.488.756,32 

Detalhamento da Despesa de Pessoal
(empregados efetivos + aprendizes + cargos comissionados + estagiários)

Salários e 
gratificações

R$ 5.520.818,02

R$ 5.914.550,05

R$ 2.257.064,91

Encargos

R$ 1.973.833,41

R$ 2.214.932,81
R$ 806.956,39

Férias e 
13º salário

R$ 1.074.895,99

R$ 1.180.872,79

R$ 439.446,50

Benefícios 
assistenciais e 

previdenciáros

R$ 869.853,10

R$ 880.590,08
R$ 355.619,43

Estagiários
R$ 49.355,80

R$ 56.959,58

R$ 0,00

2020

2019

Fiscalização

Comparativo do Quadro de Colaboradores

1
Comissionados
Processo seletivo 
simplificado

1

Empregados 
efetivos
Concurso público

73
77

Estagiários
Processo seletivo 
simplificado

3 5

Terceirizados
Processo 
licitatório

8
16

2020

2019

Aprendizes
Processo seletivo 
simplificado

1 1
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Gestão de Licitações e Contratos (Incluindo de TI)

As contratações do CRCRS são regidas pelos princípios 
da Constituição Federal de 1988 e pelos preceitos dos 
normativos legais, em especial a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 
10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto  
nº 10.024/2019 e demais decretos, instruções normativas e 
jurisprudências que disciplinam os procedimentos de con-
tratações. Além disso, o CRCRS conta com diversas instân-
cias de controle, entre elas o Controle Interno e a Auditoria 
Interna do CFC.

Vale destacar, também, a vinculação das contratações e 
prorrogações contratuais ao Plano Anual de Contratações 
(PAC).

As despesas do CRCRS referentes às contratações, no ano 
de 2020, totalizaram o valor de R$ 861.091,66, das quais 

4,35%, em razão do seu quantitativo, representando 10,44% 
do valor total, foram realizadas por meio de processo lici-
tatório e 95,65%, em razão do seu quantitativo, represen-
tando 89,56% do valor total, foram realizadas por meio de 
contratações diretas, mediante dispensas e inexigibilidades 
de licitação, para atenderem aos programas de Suporte e 
Apoio a Atividades-fim.

O decréscimo de 46,78% no valor total das despesas, em 
compação ao ano anterior, deve-se ao fato de que, no ano 
de 2019, foram adquiridos mobiliários para a nova sede do 
CRCRS, além da contratação de plano de saúde para os 
funcionários e seus dependentes, enquanto que,  no ano 
de 2020, não foram  necessárias contratações com valores 
expressivos, por meio de licitação, para atendimento dos 
projetos previstos.

Contratações Diretas

As compras diretas (dispensas e inexigibilidades de lici-
tação) representam a maior quantidade de processos 
de contratação, envolvendo, entre outras, as aquisições 
de materiais de expediente e consumo, despesas com a 
manutenção de veículos e predial, solução de vigilância 
eletrônica, curso de capacitação para os funcionários, além 
de despesas relacionadas à área de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (TIC), referentes a licenças de software, 
certificações digitais, internet banda larga, solução antivírus 
e aquisição de notebooks. 

No ano de 2020, as contratações mais expressivas identifica-
das foram as firmadas com a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT), visando à expedição de correspondên-
cias e boletos de cobranças de anuidade e a contratação 
emergencial de empresa especializada no fornecimento de 
licenças de uso de Sistema Integrado de Gestão.

Contratação direta

Dispensa

R$ 355.283,53

Em razão do valor, conforme 
limite disposto legalmente59

R$ 96.179,34

Contratação 
emergencial1

Inexigibilidade

Contratação de serviços postais

R$ 275.000,00
1

Contratação de fornecimento anual de vales-transporte

R$ 32.521,51
1

Curso de capacitação 

R$ 9.900,00
1

Assinaturas de jornais e publicações legais no Diário Oficial 
do Estado do RS 

R$ 2.349,29
3

2019 R$ 144.333,052019 R$ 598.175,28

2019 R$ 453.842,23

2020 R$ 861.091,66

2019 R$ 1.019.916,85

Pregão eletrônico

2020 R$ 89.857,99

Dispensa

2020 R$ 451.462,87

Contratações diretas

2020 R$ 771.233,67

Inexigibilidade

2020 R$ 319.770,80

2019 R$ 1.618.092,13

Modalidade de contratação
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Contratações mais Relevantes

Suporte e Apoio a Atividades-fim

Objetivo estratégico: ampliar e integrar o uso da TI no Sistema CFC/CRCs.
Objeto: aquisição de notebooks, solução antivírus e licenças do software Microsoft Office 365.
Justificativa: cumprir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), com a atualização tecnológica das soluções necessárias e renovação do parque de informática.

Valor contratado: 
R$ 71.507,20

Suporte e Apoio a Atividades-fim

Objetivo estratégico: assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRCRS.
Objeto: contratação de empresa especializada para provimento da infraestrutura de rede lógica (voz/dados) e telefonia, compreendendo o fornecimento de materiais 
necessários para a instalação de cabeamento estruturado, com certificação da rede lógica, para a nova sede administrativa do CRCRS.
Justificativa: o CRCRS adquiriu 27 unidades de imóveis, nos termos do Processo Administrativo CRCRS nº 92/2018, regularmente fundamentado na Lei nº 8.666/1993, com 
a finalidade de composição da sua sede administrativa. Assim, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para execução da infraestrutura de rede lógica 
de dados necessária para o tráfego de informações e comunicações telefônicas, com topologia de rede e cabeamento adequado para atender às demandas de TIC com 
velocidade, qualidade e segurança dos dados que transitam nas redes digitais da Entidade.

Valor contratado: 
R$89.857,99
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A Divisão de Contabilidade, de acordo com 
a Resolução CRCRS nº 562/2015, que aprova 
o Regulamento de Pessoal, está vinculada 
à Direção Adjunta de Gestão Técnica, e tem 
como atribuição a coleta de dados, o registro, 
a elaboração das demonstrações contábeis 
e a produção de relatórios. O escopo desta 
declaração leva em conta as demonstrações 
contábeis do CRCRS. 

As demonstrações contábeis do CRCRS foram 
elaboradas em observância à Lei nº 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 nº 1.161/2009; ao 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) e à INT/VPCI/ CFC nº 027/2020 
da Câmara de Controle Interno do CFC, confor-
me orientações da Instrução Normativa TCU 
nº 84/2020, da DN-TCU nº 187/2020, além de 
outros normativos do Sistema CFC/CRCs.

A conformidade contábil das demonstrações 
contábeis e dos atos da Gestão é realizada pela 
Câmara de Controle Interno, de acordo com as 
alíneas “e”, “f” e “g” do artigo 31 da Resolução 
CRCRS nº 412, de 29 de outubro de 2003, que 
aprova o Regimento do Conselho Regional de 
Contabilidade do RS e dá outras providências, 
alinhado aos procedimentos descritos nos 
Manuais de Auditoria e de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs. Os demonstrativos contá-
beis foram analisados pela Câmara de Controle 
Interno e aprovados pelo Plenário sem aponta-
mentos ou ressalvas.

Esse é um processo que visa a assegurar a in-
tegridade, a fidedignidade e a confiabilidade 

das informações apresentadas nas demons-
trações, extraídas do Sistema Informatizado de 
Contabilidade e demais sistemas gerenciais, 
que são utilizados pelo CRCRS, onde são regis-
trados os atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial.

As demonstrações contábeis do CRCRS são as 
seguintes:

•	 Balanço Patrimonial (BP) – é estruturado 
em ativo, passivo e patrimônio líquido e 
evidencia qualitativa e quantitativamente 
a situação patrimonial do CRCRS.

•	 Demonstração das Variações Patrimo-
niais (DVP) – evidencia as alterações ve-
rif icadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamen-
tária, e indica o resultado patrimonial do 
exercício.

•	 Demonstração das Mutações do Patrimô-
nio Líquido (DMPL) – demonstra a evolu-
ção (aumento ou redução) do patrimônio 
líquido da entidade durante um período.

•	 Balanço Orçamentário (BO) – demonstra 
o orçamento inicial e suas alterações, con-
frontando-o com a execução da receita e 
da despesa.

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

•	 Demonstrativo de Execução de Restos 
a Pagar (RPP) – ratifica as despesas em-
penhadas e efetivamente executadas 
cuja liquidação tenha sido verificada no 
exercício.

•	 Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – 
apresenta as entradas e saídas de caixa 
e as classifica em fluxos operacional, de 
investimento e de financiamento.

•	 Notas Explicativas (NE) – fazem parte das 
demonstrações contábeis e nelas estão 
evidenciados os critérios utilizados na ela-
boração das demonstrações contábeis.

Os demonstrativos estão disponíveis no site 
do CRCRS. 

Desafios

No decorrer de 2020, buscou-se a qualidade 
dos registros das informações contábeis, utili-
zando o princípio da competência tanto para 
os registros das receitas e das despesas. Além 
de realizar registros em contas de compensa-
ção para o controle dos contratos, designados 
como atos potenciais ativos e passivos. Ade-
mais, alinhado ao CFC, buscou-se o processo 
de parametrização do sistema informatizado, 
da Demonstração do Fluxo de Caixa e da Con-
solidação das Demonstrações Contábeis.

Declaração

Considerando que os normativos trazem 
orientações quanto aos procedimentos para 
a elaboração e apresentação do Relatório de 
Gestão e do processo de Prestação de Contas, 
considerando ainda que a documentação 
apresentada para registro está alinhada aos 
procedimentos internos de controles, declaro 
que BP, BF, BO, RPP, DVP, DFC e DMPL refle-
tem os seus aspectos mais relevantes, quanto 
à situação orçamentária, financeira e patrimo-
nial do CRCRS.

Avenir Regis Nunes de Souza
CRCRS nº 35.047/O

Declaração do Contador do CRCRS
Avenir Regis Nunes de Souza

Para mais informações, acesse

https://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx?CS=H5nGyHMUri4=
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Gestão Orçamentária e 
Financeira

Os desdobramentos da pandemia da covid-19 e as incertezas 
na economia mundial marcaram o ano de 2020, e continua-
rão atingindo a grande maioria das economias, cujos impac-
tos finais ainda demandarão tempo para serem apurados. No 
Brasil, as incertezas quanto ao cenário econômico e a grande 
quantidade de normas publicadas pelo Governo Federal para 
mitigar os impactos da pandemia obrigaram as empresas e 
a sociedade a se adaptarem em um curto espaço de tempo.

No CRCRS, o maior impacto resultante da pandemia foi na 
arrecadação das anuidades, principal fonte de recursos. A 
arrecadação do Conselho resultou numa queda de 9,50% em 
relação a 2019.

-9,50%
R$ 15.664.742,35

R$ 17.310.044,85
R$ 17.164.355,06

Receita de 
anuidades

Com a redução da receita pela alteração do vencimento da 
anuidade pelo CFC de 31/03/2020 para 31/07/2020 em função 
da pandemia e o aumento da inadimplência, foi necessário 
rever os gastos projetados para o ano de 2020 visando a redu-
zir o esperado déficit orçamentário. Dessa forma, foram im-
plementadas ações pelo plano de contingências, tanto para 
redução das despesas quanto para o aumento da receita. Esse 

R$ 6.177.909,58

R$ 6.952.416,79

R$ 20.090.518,02

Disponibilidades 
em conta

(movimento e aplicações)

Resultado Patrimonial

20192020 2018

Legenda

Receitas 
arrecadadas
(correntes e capital)

R$ 16.945.446,95

R$ 27.439.769,64

R$ 26.058.709,61

Despesas 
executadas

(correntes e capital)

R$ 17.123.777,75

R$ 40.799.911,54

R$ 19.679.223,03

acompanhamento mensal e gerenciamento dos números, bem como a intensificação das 
ações de cobrança, contribuíram para a significativa redução do previsto déficit orçamentário.

O orçamento do CRCRS em 2020 foi estimado em R$ 21.291.487,00, tendo sido arrecadado o 
valor de R$ 16.945.446,95, representando 79,59% da receita prevista. As despesas executadas 
representaram o montante de R$ 17.123.777,75, correspondendo a 101,05% do valor arrecadado.

A principal fonte de receita corrente do CRCRS é a receita de anuidades. Além disso, há as 
receitas decorrentes de rendimentos de aplicações e exploração de serviços.

RECEITAS (correntes e capital)

Prevista*
R$ 19.825.427,00

R$ 258.260,00

R$ 20.083.487,00

Realizada
R$ 16.945.446,95

R$ 0,00

R$ 16.945.446,95

Fixada
R$ 19.941.487,00

R$ 1.350.000,00

R$ 21.291.487,00

Executada
R$ 16.529.987,67

R$ 593.790,08

R$ 17.123.777,75

DESPESAS (correntes e capital)

Correntes

Capital

total

2020

*No total está o crédito por superávit financeiro.

R$ (142.547,94)

R$ 246.863,85

R$ 7.881.465,36
Resultado 

Patrimonial

R$18.250.024,97

R$ 4.878.328,85

R$ 4.691.041,30
Superávit 

Financeiro
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Despesas por Grupo e Elemento
DESPESAS CORRENTES

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019

1. Despesas de Pessoal 9.439 10.191 9.439 10.191 9.257 9.999

Remuneração de Pessoal 6.595 7.095 6.595 7.095 6.595 7.095
Encargos Patronais 1.974 2.215 1.974 2.215 1.803 2.037
Benefícios a Pessoal 870 881 870 881 859 867
2. Uso de Bens e Serviços 3.459 5.152 3.459 5.152 3.063 4.595
Material de Consumo 120 129 120 129 120 126
Serviços 3.235 4.193 3.235 4.193 2.839 3.639
Diárias 39 427 39 427 39 427
Passagens 55 401 55 401 55 401
Demais Elementos Grupo 10 2 10 2 10 2
3. Financeiras 218 217 218 217 218 217
Juros e Enc. s/ Empréstimos 68 26 68 26 68 26
Serviços Bancários 150 191 150 191 150 191
4. Outras Despesas Correntes 3.414 4.273 3.414 4.273 3.413 4.270
Tributárias 3.381 4.136 3.381 4.136 3.380 4.133
Demais Elementos Grupo 33 137 33 137 33 137
DESPESAS CORRENTES 16.530 19.833 16.530 19.833 15.951 19.081

Execução Orçamentária
A realização das receitas é caracterizada como disponibilidades 
de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orça-
mentário. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução 
do planejamento. No âmbito do Sistema CFC/CRCs, a receita 
orçamentária é utilizada em programas e ações, cuja finalidade 
precípua é atender às necessidades e às demandas da profis-
são contábil. Além da receita de anuidade, constituem receitas 
do CRCRS: a exploração de bens e serviços (emolumentos com 
inscrições de profissionais e organizações contábeis e emissão 
de certidões e receitas diversas), que arrecadaram R$ 174.814,39, 
representando 40,97% do total previsto; e as receitas financeiras 
(juros, atualização monetária, multas e rendimentos de aplicação 
financeira), que arrecadaram o valor de R$ 974.122,38, represen-
tando 50,47%.

A tabela abaixo apresenta o comportamento das despesas do 
CRCRS, em comparação a 2019. Percebe-se que as despesas 
correntes tiveram uma redução de 16,65% principalmente, nas 
rubricas de despesas com diárias e passagens, em decorrência da 
suspensão das atividades presenciais do Conselho, ocasionando 

uma queda de gastos de aproximadamente R$ 733 mil, além de 
redução dos gastos com serviços devido a diversas repactuações 
de contratos com fornecedores, diminuição de despesas com 
pessoal por redução do quadro funcional e diminuição no 
pagamento de cota-parte por consequência de uma menor 
arrecadação.

Em 2020, 57,10% das despesas correntes foram destinadas para 
as despesas de pessoal, abrangendo despesas com programa 
de alimentação ao trabalhador, plano de saúde, vale-transporte, 
provisões de férias e encargos patronais.

No item “Uso de bens e serviços”, foram registrados serviços 
prestados para atender às atividades do CRCRS, no valor total 
de R$ 3.459.355,86, como também a aquisição de materiais de 
consumo para o almoxarifado e para as atividades finalísticas das 
Unidades Organizacionais.

No grupo das despesas de capital, houve diminuição de 97,17% 
em comparação com 2019, ano em que foi adquirida a nova sede 
do CRCRS.

Pessoal, 
encargos e 
benefícios

R$ 9.439.400,52
R$ 10.190.945,73

R$ 9.810.474,67

Uso de bens e 
serviços

R$ 3.459.355,86
R$ 5.151.477,25
R$ 5.391.809,54

Financeiras
R$ 217.959,56

R$ 217.287,41
R$ 198.138,85

Tributárias
R$ 3.380.619,25

R$ 4.136.031,90
R$ 3.942.729,23

Demais 
despesas 

correntes

R$ 32.652,48

R$ 137.032,76
R$ 206.941,74

20192020 2018

R$ mil

DESPESAS DE CAPITAL

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019

5. Investimentos 89 20.482 89 20.482 39 20.384

Obras, Instalações e Reformas 24 0 24 0 24 0

Equip. Mat. Perman. 65 782 65 782 15 684

Aquisição de Imóveis 0 19.700 0 19.700 0 19.700

6. Amortização Dívida 505 485 505 485 505 485

DESPESAS DE CAPITAL 594 20.967 594 20.967 544 20.869

TOTAL GERAL 17.124 40.800 17.124 40.800 16.495 39.950
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Gestão Patrimonial e Infraestrutura
O CRCRS segue as disposições legais previstas na Lei nº 8.666/1993, na Instrução Normativa nº 
205/1988 – Sedap, no Decreto nº 9.373/2018 e alterações, no Decreto nº 9.764/2019, na Norma 
Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, na Norma Brasileira de Conta-
bilidade - NBC TSP 08 – Ativo Intangível e demais instrumentos legais que regem a gestão 
patrimonial nos conselhos de profissão regulamentada.

Em atendimento aos Objetivos Estratégicos nº 12 (ampliar e integrar o uso da TI no Sistema 
CFC/CRCs) e 15 (assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do 
Sistema CFC/CRCs) da Resolução CFC nº 1.543/2018, em 2020 houve investimento em equi-
pamentos de TI e serviços de instalações para melhor atender os profissionais no novo prédio 
do CRCRS.

Investimentos

Equipamentos R$ 64.550,08

Obras e Instalações R$ 24.240,00

Totais R$ 88.790,08

Para assegurar plenas condições de funcionamento, o CRCRS adota estratégias de prevenção 
contra falhas e problemas que possam comprometer o andamento das atividades e a segu-
rança dos usuários de seu edifício-sede.

Na tabela a seguir, observa-se que os contratos de vigilância patrimonial representam aproxi-
madamente 22,12% do total dos gastos com manutenção predial em 2020 e que ocorreu uma 
diminuição de 40,05% em relação ao ano anterior, devido à revisão de contrato para atender à 
redução de postos em função da pandemia.

2020 2019 Diferença %

Vigilância 308 514 -40,05

Serviços de Limpeza 189 204  -7,41

Outros Gastos (água, energia, seguro, etc.) 896 425 108,64

TOTAL (Manutenção e conservação predial) 1.393 1147 21,39

O aumento nos demais gastos deveu-se à realização da mudança e às adequações realiza-
das no novo prédio do CRCRS para atender ao pleno exercício das atividades, como a ma-
nutenção de bens imóveis, obras e instalações, bem como as despesas com os condomínios 
das salas e loja. Além disso, as despesas com a locação de bens imóveis foram realocadas 
do projeto 5001 – Serviços Administrativos em 2019 para o Projeto 5008 – Modernização 
e Manutenção da Estrutura Física em 2020, o que acarretou o aumento em comparação 
com o ano anterior. 

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

Desfazimento de Ativos

Em 2020, não foi realizado nenhum desfazimento de ativos.

Locações de Equipamentos 

Em 2020, o CRCRS efetivou a mudança para a nova sede, concluindo as customizações 
necessárias para a ocupação do novo espaço e efetuou a entrega do prédio alugado na 
Avenida Praia de Belas, nº 1554.

O Conselho possui contrato de locação de impressoras (outsourcing), o que agilizou a 
demanda e reduziu custos com manutenção e suprimentos. O gasto em 2020 foi de R$ 
75.262,43. 

Receitas por Grupo e Elemento
RECEITAS CORRENTES

Grupos de Receita 
2020 2019

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Contribuições 17.191 15.665 91 16.911 17.310 102

Exploração de Bens e Serviços 427 174 41 289 319 110

Financeiras 1.930 974 50 1.831 2.104 115

Transferências 114 76 67 169 105 62

Outras Receitas Correntes 164 56 34 335 102 30

RECEITAS CORRENTES 19.826 16.945 85 19.535 19.940 102

RECEITAS DE CAPITAL

 Grupos de Receita 
2020 2019

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Operações de Crédito Internas 0 0 0 7.500 7.500 100

Alienações de Bens 258 0 0 115 0 0

RECEITAS DE CAPITAL 258 0 0 7.615 7.500 98

TOTAL DAS RECEITAS 20.083 16.946 84 27.150 27.440 101

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

Atualmente, o CRCRS não adota metodologia para o rateio dos custos indiretos, no entanto, 
controla os custos diretos que são alocados em 35 projetos, alinhados e vinculados a 14 
objetivos estratégicos e cinco programas de gestão.

Valores por Objetivos Estratégicos

Objetivo estratégico Custo de 
execução 

Fortalecer a participação sociopolítico-institucional junto a instituições públicas, privadas, 
sociedade civil e entidades representativas *

0,00

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade 17.089,80

Firmar parcerias estratégicas * 0,00

Atuar como fator de proteção da sociedade 40.970,59

Promover a satisfação da classe contábil com o Sistema CFC/CRCs * 0,00

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs 3.755.293,34

Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos * 0,00

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização como 
fator de proteção da sociedade 226.225,32

Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, da profissão 
e da ciência contábil* 0,00

Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs 206.706,54

Ampliar e integrar o uso da TI no Sistema CFC/CRCs 397.024,19

Atrair e reter talentos 9.492.463,57

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

236.377,72

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logísticos às necessidades do Sistema CFC/
CRCs 2.751.626,68

Total 17.123.777.75

* Projetos realizados sem custos.

Principais desafios e ações futuras

Investimento em TI previstos no PDTI.1

Revisar as premissas estabelecidas no 
Manual de Contabilidade do Sistema CFC/
CRCs, buscando estabelecer novos controles 

que permitam a alocação eficiente de recursos 
e a melhoria na qualidade dos gastos públicos.

2

Realizar alocação mais eficiente de 
recursos e melhoria dos gastos.3
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Balanço Patrimonial (BP)
R$ mil

ATIVO NE 2020 2019 PASSIVO NE 2020 2019
Ativo Circulante 19.808 17.870 Passivo Circulante 07 7.868 5.894
Caixa e Equivalente de Caixa 01 6.178 6.952 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 171 178
Caixa e Equivalente de Caixa 6.178 6.952 Encargos Sociais a Pagar 171 178
Créditos a Curto Prazo  02 12.839 10.400 Obrigações de Curto Prazo 630 845
Créditos a Receber  32.521 24.180 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 8 3
(-) Perda Estimada c/ Créditos de Liquidação Duvidosa 02 -19.682 -13.780 Depósitos Consignáveis 165 173

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo  03 662 403 Fornecedores 457 669

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 175 107 Demais Obrigações de Curto Prazo 8 11

Tributos e Contribuições a Recuperar 11 12 Transferências Legais 1 3

Créditos por Danos ao Patrimônio/Div. Responsáveis 14 16 Depósitos de Diversas Origens 0 0

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 421 218 Honorários de Sucumbência 7 8

Créditos com Vinculação Orçamentária 23 33 Provisões de Curto Prazo 08 6.423 4.287

Outros Créditos e Valores a Receber 18 17 Provisões Trabalhistas 1.348 1.450

Estoques 04 120 108 Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis 2.337 590
Almoxarifado 120 108 Provisões de Cota-parte 2.738 2.247

Var. Diminutivas Pagas Antecipadamente 05 9 7 Empréstimo de Curto Prazo 09 636 573

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 9 7 Empréstimos Obtidos 636 573
Ativo Não-Circulante 39.113 31.015 Passivo Não-Circulante 13.294 13.123

Ativo Realizável a Longo Prazo 02 851 837 Empréstimos de Longo Prazo 09 13.294 13.123

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 9.268 9.217 Empréstimos Obtidos 13.294 13.123
(-) Perda Estimada c/ Crédito de Liquidação Duvidosa 02 -8.417 -8.380

Investimentos Imobilizado e Intangível 06 38.262 30.178

Investimentos 1 1
Bens Móveis 5.255 5.190 Total do Passivo 21.162 19.017
(-) Depreciação Acumulada 06 -2.936 -2.621
Bens Imóveis 37.605 28.668 Patrimônio Líquido 10 37.759 29.868
(-) Depreciação Acumulada 06 -1.663 -1.060 Patrimônio Social 37.759 29.868

Total do Ativo 58.921 48.885 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 58.921 48.885

Tabela dos Ativos e dos Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)
Ativo 58.921 48.885 Passivo 21.162 19.017

Ativo Financeiro 11 6.848 7.362  Passivo Financeiro 11 2.157 2.484
Ativo Permanente 52.072 41.523  Passivo Permanente 19.004 16.533
Saldo Patrimonial 37.759 29.868

Tabela das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos 20 20 Atos Potenciais Passivos 744 1.046

 Outros Atos Potenciais Ativos  20 20  Outros Atos Potenciais Passivos 744 1.046

R$ mil
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Variações Patrimoniais Quantitativas R$ mil

Variações Patrimoniais Aumentativas 2020 2019

Contribuições 20.908 21.312 

Exploração de Bens e Serviços 439 632 

Financeiras 5.282 5.004 

Transferências 76 105 

Valorização e Ganhos com Ativos 8.913 0 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 4.167 6.804 

Total 12 39.785 33.857 

Variações Patrimoniais Diminutivas 2020 2019

Pessoal e Encargos 11.202 10.308

Uso de Bens e Serviços 4.355 5.750

Financeiras 1.044 1.049

Tributárias e Contributivas 3.871 4.468

Desvalorização e Perda de ativos 10.436 11.012

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 996 1.023

Total 12 31.904 33.610 

Resultado Patrimonial do Exercício 12 7.881 247

Variações Patrimoniais Qualitativas R$ mil

Descrição 2020 2019

Incorporação de Ativos 89 20.482 

Investimentos 89 20.482 

Incorporação de Passivos 0 7.500 

Operações de Crédito Internas 0 7.500 

Desincorporação de Passivos 505 485 

Amortização de Empréstimos 505 485 
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Balanço Financeiro (BF)
R$ mil

ATIVO NE 2020 2019 PASSIVO NE 2020 2019

Receita Orçamentária  16.945 27.440  Despesa Orçamentária  17.124 40.800 

Receitas Correntes  16.945 19.940  Despesas Correntes  16.530 19.833 

Receitas de Capital  0 7.500  Despesas de Capital  594 20.967 

Recebimentos Extraorçamentários  13 256  Pagamentos Extraorçamentários  608 34 

Adiantamentos a Pessoal  0 135  Adiantamentos a Pessoal  79 0 

Tributos e Contribuições a Recuperar  1 1  Créditos por Danos ao Patrimônio  0 16 

Créditos e Valores a Receber  2 1  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  203 0 

Obrigações de Curto Prazo  0 40  Créditos e Valores a Receber  0 6 

Provisões Trabalhistas  0 77  Encargos Sociais a Pagar  6 10 

Cancelamento de RP - Processado  10 2  Obrigações de Curto Prazo  215 0 

     Transferências Legais  2 1 

     Valores em Trânsito  1 1 

     Provisões Trabalhistas  102 0 

Disponível do Execício Anterior  6.952 20.090  Disponível para o Execício Seguinte  6.178 6.952 

Total  13 23.910 47.786  Total 13 23.910 47.786 

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar 
as variações do patrimônio líquido do CRCRS 
nos exercícios de 2020 e 2019, bem como sua 
evolução no período. Ressalta-se o incremen-
to de 26,42% em seu Patrimônio Líquido em 
comparação a 2019.

Resultado Patrimonial

2020

2019

R$ 37.759

R$ 29.868

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
R$ mil

Descrição 17
Patrimônio líquido

2020 2019

Saldo Inicial do Exercício 29.868 29.618

Ajustes de Exercício Anterior 10 3

Resultado do Exercício 7.881 247

Saldo Final do Exercício 37.759 29.868
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Balanço Orçamentário (BO)
R$ mil

Receitas Orçamentárias 14 Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 19.826 19.826 16.945 (2.880)

Contribuições 17.191 17.191 15.665 -1.527

Exploração de Bens e Serviços 427 427 174 -251

Financeiras 1.930 1.930 974 -956

Transferências 114 114 76 -38

Outras Receitas Correntes 164 164 56 -108

Receitas de Capital 258 258 0
               

(258)

Alienações de Bens 258 258 0 -258

Total das Receitas 20.084 20.084 16.945 -3.138

Déficit 0 0 173  

Total 20.084 20.084 16.945 (3.138)

Saldos de Exercícios Anteriores – Superávit Financeiro 1.208

R$ mil

Despesas Orçamentárias NE Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Saldo

Despesas Correntes 19.388 553 19.941 16.530 16.530 15.951 3.411 

Pessoal e Encargos 10.669 (40) 10.628 9.439 9.439 9.257 1.189 

Uso de Bens e Serviços 4.373 730 5.103 3.459 3.459 3.063 1.643 

Financeiras 318 318 218 218 218 100 

Tributárias e Contributivas 3.957 (137) 3.820 3.381 3.381 3.380 439 

Outras Despesas Correntes 73 73 33 33 33 40 

Despesas de Capital 695 655 1.350 594 594 544 756 

Investimentos 190 655 845 89 89 39 756 

Amortização de Empréstimos 505 505 505 505 505 0 

Subtotal 20.084 1.208 21.291 17.124 17.124 16.495 4.167 

Superávit 0 0 0 0 0 0 

Total das Despesas 20.084 1.208 21.291 17.124 16.945 16.495 4.167
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
R$ mil

Descrição NE 2020 2019

Fluxos de Caixa das Operações 16   

Ingressos 16.945 19.940 

Receitas 16.945 19.940 

Receita de Contribuições 15.665 17.310 

Exploração de Bens e Serviços 174 319 

Receitas Financeiras 974 2.104 

Transferências (Subvenções) 76 105 

Outras Receitas 56 102 

Desembolsos 15.934 20.055 

Despesas 15.934 20.055 

Pessoal, Encargos e Benefícios 9.252 10.394 

Uso de Bens e Serviços 3.256 5.179 

Despesas Financeiras 218 217 

Despesas Tributárias e Contributivas 3.378 4.135 

Outros Despesas (170) 130 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações (181) (115) 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento   

Ingressos

Desembolsos 89 20.482 

Aquisição de Ativo não Circulante 89 20.482 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (89) (20.482)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento   

Ingressos 7.500 

Operações de Crédito 7.500 

Desembolsos 505 485 

Amortização/Refinanciamento da Dívida 505 485 

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (505) 7.015 

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (775) (13.138)

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 6.952 20.090 

Caixa e Equivalente de Caixa Final 6.178 6.952 

2020

2019

2018

Caixa e Equivalente 
de Caixa em 31/12

R$ 6.177.909,58

R$ 6.952.416,79
R$ 20.090.518,02

A DFC fornece informações acerca das alte-
rações no caixa e equivalentes de caixa do 
CFC em um determinado período, eviden-
ciando separadamente os fluxos nas ativi-
dades operacionais, nas atividades de inves-
timento e nas atividades de financiamento.

As informações são úteis para proporcionar 
aos usuários uma base para avaliar a capa-
cidade da entidade de gerar caixa e equiva-
lentes de caixa, bem como as necessidades 
de utilização desses fluxos de caixa.

Restos a Pagar Processados (RPP)
R$ mil

Restos a Pagar 
Processados

Inscritos
Pagos Cancelados Saldo

NE Em Exercícios 
Anteriores

Em 31 de  
Dezembro

Despesas Correntes + 
Capital

15 850 620 653 10 806

Despesas Correntes 752 570 555 10 757

Pessoal e Encargos 178 183 178 0 183

Benefícios 14 0 14 0 0

Uso de Bens e 
Serviços

557 386 360 10 573

Despesas Tributárias e 
Contributivas

3 1 3 0 1

Despesas capital 98 50 98 0 50

Investimentos 98 50 98 0 50
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Contexto Operacional

O CRCRS, localizado à Rua Gutemberg, nº 
151 – 11º, 13º e 14º andares, Porto Alegre – RS – 
CEP 90690-140, foi criado pelo Decreto-Lei nº 
9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010. Os 
Conselhos de Contabilidade, por delegação, 
prestam serviços públicos e têm como 
principais atividades o registro e a expedição da 
carteira profissional e a fiscalização do exercício 
profissional, a regulamentação dos princípios 
contábeis, do exame de suficiência, do cadastro 
de qualif icação técnica e dos programas de 
educação continuada.

Dotado de personalidade jurídica e forma 
federativa, o CRCRS funciona como Autarquia 
Federal Especial, tendo sua estrutura e 
organização, estabelecidas no Regulamento 
Geral dos Conselhos de Contabilidade, 
Resolução CFC nº 1.370/2011, e tem sua 
constituição, sede e foro regulamentados 
no seu Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução CRCRS nº 412/2003 e alterações.

Base da Preparação e Elaboração 
das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis  são de 
responsabilidade de sua Administração e 
foram elaboradas em conformidade com a 
Lei nº 4.320/1964, em observância às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBCASP); à Resolução CFC 
nº 1.161/2009, que aprovou o Manual de 
Contabilidade do Sistema CFC/CRCs; e à 
Instrução de Trabalho da Câmara de Controle 
Interno do CFC – INT/VPCI nº 26/2020.

As demonstrações que compõem a Prestação 
de Contas da Gestão, exercício de 2020, são: o 

BP, as DVPs, o BF, o BO, o Demonstrativo de 
Execução de RPP, a DFC, a DMPL e as Notas 
Explicativas. Os demonstrativos foram extraídos 
do Sistema de Contabilidade.

Essas notas explicativas fazem parte das 
demonstrações contábeis e nela estão 
evidenciados os critérios utilizados na 
elaboração dos demonstrativos, especialmente 
as informações de natureza patrimonial, 
orçamentária, f inanceira e de desempenho. 
Além disso,  destacam  e auxi l iam a 
interpretação detalhada de informações 
relevantes que são complementares ou 
suplementares àquelas não suficientemente 
evidenciadas nos demonstrativos contábeis.

Uso de Estimativa e Premissas 
Contábeis Significativas 

Na preparação das demonstrações financeiras, 
o Conselho Regional fez uso de estimativas 
que afetam diretamente o valor de avaliação 
dos ativos e passivos constantes nas demons-
trações. As principais estimativas e premissas 
estão a seguir relacionadas:

•	  Perdas Estimadas de Créditos – a provisão 
para perda de créditos foi instituída por 
meio da Instrução de Trabalho VPCI nº 
085/2012, a qual disponibiliza orientações 
para a adoção dos procedimentos contá-
beis relativos ao reconhecimento da perda 
estimada dos créditos de liquidação duvi-
dosa e provisão da cota-parte, com base na 
perda esperada, cujo detalhamento está 
mencionado na Nota Explicativa nº 02.

•	 Ativo Imobilizado – os bens classificados no 
imobilizado, incluindo os gastos adicionais 
ou complementares, são mensurados ou 

avaliados com base no valor de aquisição 
e, em tratando-se de ativos imobilizados 
obtidos a título gratuito (se for o caso), o va-
lor é o resultante da avaliação obtida com 
base em procedimento técnico ou o valor 
patrimonial definido nos termos da doação. 
No exercício de 2012, foram efetuados 
os ajustes decorrentes da avaliação dos 
bens, conforme determina a Resolução 
CFC nº 1.161/2009, reconhecendo o valor 
depreciável e o valor residual dos ativos 
imobilizados, com reconhecimento do 
custo atribuído (deemed cost), de acordo 
com a Instrução de Trabalho do CFC INT/
VPCI nº 004/2012, conforme prevê o item 11 
da NBC T 16.9, aprovada pela NBC TSP 07. 
No exercício de 2020, foram reavaliados os 
imóveis da Rua Baronesa do Gravataí e Ba-
rão do Gravataí, antiga sede do CRCRS, e, da 
mesma forma, o resultado foi reconhecido. 
A determinação da vida útil econômica dos 
bens do imobilizado, para os bens adqui-
ridos e postos em operação até 31/12/2010, 
foi definida no laudo de avaliação. Para os 
bens adquiridos e postos em operação a 
partir de 1/1/2011, a vida útil foi definida pela 
Câmara de Controle Interno, por meio da 
Instrução de Trabalho nº 4/2012, elaborada 
com base na Istrução Normativa da Secre-
taria da Receita Federal (SRF) nº 162/1998.

•	  As provisões para riscos cíveis e trabalhistas 
são reconhecidas de acordo com a análise 
jurídica de cada ação e, dependendo da 
análise, poderão ser classif icadas como 
passivo contingente ou como passivo 
exigível.

Moeda Funcional e de 
Apresentação

A s  d e m o n s t r a ç õ e s  f i n a n c e i r a s  s ã o 
apresentadas em reais, que é a moeda 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis funcional das operações do Conselho Regional, 
cujos valores estão assim evidenciados. 

Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na 
preparação das demonstrações contábeis es-
tão definidas e demonstradas a seguir. Ressal-
ta-se que essas políticas vêm sendo aplicadas 
de modo consistente em todos os períodos 
apresentados, salvo disposição em contrário.

Balanço Patrimonial
O BP evidencia a situação patrimonial do Con-
selho em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
e demonstra a posição estática dos ativos e 
passivos no final do exercício, possibilitando ao 
usuário da informação conhecer, qualitativa e 
quantitativamente, a composição dos bens e 
direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos 
resultados acumulados da gestão patrimo-
nial ao longo de vários exercícios (patrimônio 
líquido).
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Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, 
são administrados pelo CRCRS, em consonância ao que 
dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988.

R$ mil

Descrição 2020 2019

Bancos Conta Movimento 495 568

Bancos Aplicação Financeira 5.683 6.384

Total 6.178 6.952

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

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

Nota Explicativa 2

Créditos a Receber de Curto Prazo e Longo 
Prazo

Créditos a Receber
Os créditos a receber são valores previstos em função do re-
gulamentado no Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946. 
Os direitos e os títulos de créditos são mensura-
dos ou avaliados pelo valor original na data do BP. 
Os créditos foram contabilizados pelo regime de compe-
tência, no curto e/ou longo prazo, como créditos a receber,  
e o seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, 
apresentando em 31/12/2020, um montante de:

Créditos a Receber R$ mil 

Descrição 2020 2019
Ativo Circulante

Créditos do Exercício 4.801 4.504

Créditos de Exercícios Anteriores 24.561 17.449

Parcelamento de débitos 3.158 2.227

(-) Perda Estimada -19.681 -13.780

Total 12.839 10.400

Ativo Não Circulante

Parcelamento de débitos 2.695 2.626

Créditos de Exercícios Anteriores Não 
Executados 593 519

Dívida Ativa Executada 5.980 6.072

(-) Perda Estimada -8.417 -8.380

Total 851 837
Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Ajustes para Perdas de Créditos
A metodologia de cálculo tem por base uma média per-
centual dos recebimentos ao longo dos três últimos exer-
cícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência 
a ser aplicado sobre o saldo f inal dos créditos a receber, 
de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC n° 85/2012. 
Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total 
dos créditos a receber de curto prazo e longo prazo, obteve-
se a provisão de perda estimada conforme segue:

Perdas Estimadas de Créditos R$ mil 

Descrição 2020 2019
Ativo Circulante

Saldo Créditos de Curto Prazo 32.521 24.180

Percentual de Inadimplência 60,52% 56,99%

Cálculo de Ajuste de Perdas -19.682 -13.780

Créditos Líquidos a Receber 12.839 10.400

Ativo Não Circulante

Saldo Créditos Realizáveis a Longo Prazo 9.268 9.217

Percentual de Inadimplência 90,82% 90,92%

Cálculo de Ajuste de Perdas -8.417 -8.380

Créditos Líquidos a Receber 851 837

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

Correspondem a valores a receber relativos a adiantamen-
tos a pessoal e valores a receber de entes públicos.

R$ mil

Descrição 2020 2019

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros 175 107

Tributos e Contribuições a Recuperar 11 12

Créditos por Danos ao Patrimônio 14 16

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 421 218

Demais Créditos com Vinculação Orçamentária 23 33

Outros Créditos e Valores 18 17

Total 662 403

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros 
Refere-se a valores relativos à participação dos funcionários 
no custeio do plano de saúde a ser descontado na folha de 
pagamento de janeiro de 2021, bem como à participação 
dos benefícios, do plano de saúde, do vale-refeição e vale-a-
limentação custeados pelo Regional.
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Tributos e Contribuições a Recuperar
Compreendem valores de imposto federal retido e recolhido 
indevidamente pela instituição bancária, aguardando res-
tituição, conforme pedido à Secretaria da Receita Federal.

Créditos por Danos ao Patrimônio
Referem-se a valores de multas impostas pagas pelo 
Regional de responsabilidade de funcionários a serem 
descontados em folha de pagamento.

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

Demais Créditos com Vinculação Orçamentária
Valores referentes a multas em processos licitatórios com 
processo ajuizado para cobrança

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

Nota Explicativa 4

Estoques

Compreendem o somatório dos bens adquiridos pelo 
CRCRS, com o objetivo de utilização própria no curso 
normal de suas atividades operacionais e administrativas, 
composto de materiais de expediente, gêneros de 
alimentação e materiais de higiene, limpeza e conservação, 
materiais de distribuição, bens móveis não ativáveis e 
outros.

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

Almoxarifado R$ mil 

Descrição 2020 2019

Materiais de Consumo 120 108

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventaria-
dos em 31/12/2020. Os ajustes necessários à sua regulariza-
ção, foram realizados no sistema operacional de controle de 
estoques, os quais não influenciaram nos saldo das contas 
patrimoniais.

Nota Explicativa 5

Variações Patrimoniais Diminutivas pagas 
Antecipadamente 

Compreendem pagamentos de Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou pres-
tações de serviços ocorrerão até o término do exercício 
seguinte.

VPD Antecipada R$ mil 

Descrição 2020 2019

Seguros de Bens Móveis 3 3

Seguros de Bens Imóveis 3 3

Assinaturas Periódicas 3 1

Total 9 7

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020
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Nota Explicativa 6

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

Investimentos
São compostos pelas participações permanentes que representam os investimentos em 
ações de empresas de telecomunicações, no valor de R$ 1.244,88, referente a linhas telefônicas 
adquiridas há mais de 20 anos. Os valores das ações não são atualizados de acordo com o 
mercado e a bolsa de valores, por se tratar de um valor irrelevante, portanto, sua variação não 
foi reconhecida no BP do CRCRS, encerrado em 31/12/2020.

Imobilizado
Bens Móveis e Imóveis
O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou 
avaliado com base no valor de aquisição com exceção dos bens que foram reavaliados a valor 
de mercado e reconhecido contabilmente, nos exercícios de 2012 e 2020. No caso dos ativos 
imobilizados obtidos a título gratuito, e for o caso, o valor é o resultante da avaliação obtida 
com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

Por meio da Portaria nº 082/2020, foi nomeada a comissão para o levantamento de bens mó-
veis, a qual apresentou relatório conclusivo à administração apontando em relatório específico 
o resultado dos bens inventariados. Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2020 estão 
na tabela a seguir.:

Descrição
Saldo em 

31/12/2019
Aquisições

Ajuste ao valor 
recuperável

Saldo em 
31/12/2020

Depreciação 
acumulada

Compras Incorporações

Móveis e Utensílios 1.615 0,0 0,00 0,00 1.615 -806
Máquinas e 
Equipamentos

646 10 0,00 0,00 656 -466

Instalações 289 5 0,00 0,00 293 0,00
Utensílios de Copa e 
Cozinha

2 0,00 0,00 0,00 2 -2

Veículos 750 0,00 0,00 0,00 750 -554
Equip. Processamento 
de Dados

1.551 50 0,00 0,00 1.601 -1.108

Biblioteca 319 0,00 0,00 0,00 319 0,00

Museu e Obras de Arte 18 0,00 0,00 0,00 18 0,00

Sede 22.931 0,00 24 2.789 25.744 -1.550

Subsede Salas Garagem 1.216 0,00 0,00 0,00 1.216 -113

Terrenos 4.521 0,00 0,00 6.124 10.646 0,00

TOTAL 33.858 65 24 8.913 42.860 -4.599

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Entre as aquisições mais relevantes no ano, destaca-se, na conta Equipamentos de Processa-
mento de Dados, a aquisição de dez notebooks, como parte da renovação do parque infor-
mática, no valor de R$ 49.995,00, representando um aumento de 3,22% na respectiva conta.

No exercício de 2020, foi realizada a reavaliação dos imóveis da Rua Baronesa do Gravataí 
e Barão do Gravataí, a antiga sede do CRCRS. Na rubrica Sede, foi acrescido o valor de R$ 
2.788.772.33 e na rubrica Terrenos o valor de R$ 6.124.230,83, representando, respectivamente, 
aumentos de 12,16% e 134,45%.

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

Os bens adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados pela empresa especializada e de-
preciados a partir de 1º de janeiro de 2011, de acordo com a vida útil do bem estabelecida no 
respectivo laudo de avaliação.

Os bens móveis adquiridos após esta data estão sendo depreciados com base na Instrução 
de Trabalho CCI/CFC nº 4/2012, conforme a seguir: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas 
e Equipamentos, Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha e Veículos (uso administrativo), 
tempo de vida útil de 10 anos e valor residual de 10%; Equipamentos Processamento de Dados, 
tempo de vida útil de 5 anos e valor residual de 10%, resultando nos saldos demonstrados na 
tabela aposta no item anterior.

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

Descrição Vida útil (Anos) Valor residual

Móveis e Utensílios de Escritório 10 anos 10%

Máquinas e Equipamentos 10 anos 10%

Instalações 10 anos 10%

Utensílios de Copa e Cozinha 10 anos 10%

Veículos (uso administrativo) 10 anos 10%

Veículos (uso fiscalização) 5 anos 10%

Equipamentos de Processamento de dados 5 anos 10%

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

Sede/ subsede/sala/garagens 25 anos 10%
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Nota Explicativa 7

Passivo Circulante

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

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

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias/ Fornecedores R$ mil 
Descrição 2020 2019

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 171 178

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 8 3

Depósitos Consignáveis 165 173

Fornecedores 457 669

Total 801 1.023

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

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

Os valores retidos dos fornecedores são depositados, pelo Conselho, 
em conta vinculada específica, conforme o disposto no anexo VII da 
Instrução Normativa MPDG nº 5/2017. A retenção no momento do 
pagamento é registrada em conta de passivo, e o depósito em conta 
específica é efetuado em rubrica do ativo.

As apropriações estão de acordo com a legislação vigente e alinha-
das à Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 26/2020. 

Nota Explicativa 8

Provisões de Curto Prazo

No Passivo Circulante, são evidenciadas tam-
bém as provisões para 13º salário, férias e encar-
gos e os processos judiciais com perda classifi-
cada como “praticamente certa”. As provisões 
relativas aos processos judiciais com perda clas-
sificada como “provável” são constituídas com 
base em estimativas confiáveis pelos prováveis 
valores de liquidação para os passivos.

Provisões Trabalhistas

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

Contas a Pagar/ Transferências Legais e 
outras Obrigações R$ mil 

Descrição 2020 2019

Transferências Legais 1 3

Outras Obrigações 7 8

Total 8 11

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

O saldo da conta Transferências Legais refere-
se à cota-parte devida ao Conselho Federal de 
Contabilidade. O CRCRS repassa mensalmente 
o valor de 20% de toda a arrecadação.

No grupo de contas Outras Obrigações, consta 
o saldo de honorários de sucumbência a pagar, 
apurados em processos de ajuizamento de dé-
bitos, conforme normas em vigor.

Provisões de Férias R$ mil 

Títulos 2020 2019

Provisão de Férias 995 1.074

Encargos Sociais 352 376

Total 1.347 1.450

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

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

Os saldos referentes às provisões para 13º salário e seus encargos 
patronais foram baixados por ocasião do pagamento da segunda 
parcela, ocorrido no dia 20/12/2020.

I Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Esta provisão tem por f inalidade dar cobertura às perdas 
ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas não ten-
do havido ainda o correspondente desembolso ou perda. 
As provisões para riscos cíveis foram constituídas com base no 
Relatório de Passivos Contingentes da Assessoria Jurídica do 
CRCRS. O Conselho possui processos avaliados como de risco de 
“possível” e “provável ganho” e de “possível” e “remota perda”, que 
não são reconhecidos contabilmente, conforme estabelecido 
pela NBC TG 25 (R1), aprovada pela Resolução CFC n° 1.180/2009. 
De acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema 
CFC/CRCs, uma contingência passiva é a possível obriga-
ção presente, cuja existência será conf irmada somente 
pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros, 
que não estejam totalmente sob controle da entidade. 
O CRCRS possui processos cíveis totalizando o montante de R$ 
39.243,30, com graus de perda classificados como “praticamente 
certo” e “provável”, reconhecidos no BP, sendo dois classificados 
como “praticamente certo” e um como “provável”. Ressalta-se 
que os processos contingentes cuja avaliação do grau de perda 
foi classificada como “possível” e “remota” não são reconhecidos 
contabilmente, mas, a título de informação, a tabela a seguir 
apresenta os processos que estão sob a responsabilidade da 
Assessoria Jurídica.
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Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis R$ mil

2020 2019

Classificação QTD Valor QTD Valor

Provável 1 2 1 2

Praticamente certo 2 37 42

Total 39 44

Classificação QTD Valor QTD Valor

Praticamente certo 17 2.297 19 463

Provável 1 1 02 83

Possível 6 48 06 46

Remota 28 300 21 151

Total 2.646 743

II Provisão da Cota-parte

Constitui a cota-parte o valor correspondente a 20% dos 
créditos a receber líquidos de curto e longo prazo, conforme 
orientação do Pronunciamento nº 85/2012, da Câmara de 
Controle Interno do CFC.

Cota-parte R$ mil 

Descrição Créditos 
Líquidos 

Cálculo Provisão 
da Cota-parte

Créditos a Receber - CP 12.839 2.568

Créditos a Receber - LP 851 170

Total da carteira 13.690 2.738

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Nota Explicativa 9

Empréstimos

O empréstimo obtido com o CFC teve a finalidade de aqui-
sição de salas no edifício NEO 360, na Rua Gutemberg, 151 
e uma loja para atendimento ao público na Av. Tarso Dutra, 
170 para instalação da sede do CRCRS e está contabilizado 
pelo valor original. Os juros também foram evidenciados

em contas distintas de acordo com o contrato.  
Os registros contábeis referentes ao empréstimo obtido 
com CFC, com saldos atualizados em 31/12/2020, constam 
nas tabelas a seguir.

Empréstimos R$ mil

Curto Prazo

Descrição 2020 2019

Empréstimo principal 525 505

Juros sobre empréstimos 864 68

(-) Encargos financeiros a apropriar -753

Subtotal curto prazo 636 573

Longo Prazo

Descrição 2020 2019

Empréstimo principal 11.985 12.510

Juros sobre empréstimos 8.189 9.054

(-) Encargos financeiros a apropriar -6.880 -8.439

Subtotal longo prazo 13.294 13.123

Total do Empréstimo

Descrição   2020 2019

Principal (CP + LP) 12.510 13.015

Juros (CP + LP) 9.053 9.121

Encargos financeiros a apropriar (CP + LP) -7.633 -8.439

Total geral 13.930 13.697

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

Nota Explicativa 10

Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo 
variações em decorrência de superávits ou déficits apura-
dos anualmente.

Patrimônio Líquido R$ mil

Títulos 2020 2019

Ajuste de Exercícios Anteriores 10 2

Resultado do Exercício 7.881 247

Resultados Acumulados Exercícios Anteriores 29.868 29.619

Patrimônio Líquido do CRCRS 37.759 29.868

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o 
reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros 
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças 
de critérios contábeis. Dessa forma, no balanço encerrado 
em 31/12/2020, foram evidenciados os valores que pertence-
ram a exercícios anteriores, assim distribuídos:

Data Descrição Valor

31/12/2020
Excesso na estimativa de despesas e 
cancelamento de obrigações

10

Total 10

Nota Explicativa 11

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é apurado em conformidade com a 
Lei n° 4.320/1964, alinhado às orientações do Controle Inter-
no do CFC. No exercício de 2020, foi apurado um superávit 
financeiro no valor de R$ 4.691.041,30.

Além disso, a fim de atender à Lei nº 4.320/1964, apresentam-
se no BP os valores dos grupos: Ativo Financeiro, Ativo 
Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Financeiro e 
Saldo Patrimonial. Cabe ressaltar que a diferença entre os 
montantes de ativo financeiro e passivo financeiro resulta 
no valor do superávit financeiro.
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R$ mil

Resultado Financeiro 2020 2019

Ativo Financeiro 6.848 7.362

(-) Passivo Financeiro -2.157 -2.484

Superávit 4.691 4.878

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

Metodologia de cálculo R$ mil

Ativo Financeiro 2020 2019

Ativo Circulante 19.808 17.870

(-) Créditos de Curto Prazo -12.839 -10.400

(-) Estoques -120 -108

(=) Valor do Ativo Financeiro 6.848 7.362

Passivo Financeiro 2020 2019

Passivo Circulante 7.868 5.895

(-) Provisão p/ Riscos Trabalhistas e Cíveis -2.337 -590

(-) Provisão de Cota-parte -2.738 -2.247

(-) Empréstimo de Curto Prazo -636 -573

(=) Valor do Passivo Financeiro 2.157 2.484

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

Nota Explicativa 12

Demonstração das Variações Patrimoniais

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Conselho durante o exercício 
f inanceiro. 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 BP. 

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial representa o superávit apurado com base no regime de competên-
cia da Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, escrituradas 
no subsistema patrimonial.

Resultado Patrimonial 2020 2019

Variações Patrimoniais Aumentativas 39.785 33.857

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas 31.904 33.610

Superávit 7.881 247

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2020

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes     2020    2019

Ativo Financeiro 6.848 7.362

Ativo Permanente 52.072 41.523

ATIVO (I) 58.921 48.885

Passivo Financeiro 2.157 2.484

Passivo Permanente 19.004 16.533

PASSIVO (II) 21.162 19.017

Saldo Patrimonial Acumulado (I-II) 37.759 29.868

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

Nota Explicativa 13

Balanço Financeiro

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

.

Nota Explicativa 14

Balanço Orçamentário

O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e reflete 
as mudanças 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 orça-
mentário, o qual pode ser positivo (superávit orçamentário) ou negativo (déficit orçamen-
tário). O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para 
cobertura das despesas empenhadas.



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | Relato InteGRado 2020 | 47INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

1.855.088,20; no entanto, o conjunto de ações, tanto na contenção 
de despesas quanto na intensificação na cobrança, permitiu 
uma redução de 90,38% da previsão inicial de déficit, de forma a 
atender os objetivos da entidade com maior eficácia, eficiência 
e economicidade.

Resultado Orçamentário
O orçamento do CRCRS para o exercício de 2020 foi aprova-
do por meio da Resolução nº 602/2019, publicada no Diário 
Oficial da União, em 30 de dezembro de 2019, no valor de 
R$ 20.083.487,00, e suplementado conforme legislação 
vigente, utilizando-se como fonte de recursos o superávit 
financeiro apurado no BP encerrado em 31/12/2019, totali-
zando R$ 21.291.487,00.

No BO, estão contabilizados os valores das receitas arre-
cadadas e as despesas liquidadas, sendo o resultado orça-
mentário apurado pela diferença entre as receitas arreca-
dadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsis-
tema orçamentário e apresentou um déficit orçamentário 
de R$ 178.330,80.

Resultado Orçamentário 2020 2019

Receitas (corrente + capital) 16.945 27.440

Despesas (corrente + capital) 17.123 40.800

Déficit -178 -13.360

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2020

Nota Explicativa 15

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar 
Processados

O Demonstrativo de Execução de RPP demonstra os valores 
de obrigações empenhadas e liquidadas inscritas em restos 
a pagar, as quais foram pagas ou canceladas. Até o dia 31 de 
dezembro, totalizou R$ 653 mil pagos e 10 mil cancelados.

Nota Explicativa 16

Demonstração do Fluxo de Caixa

O DFC deverá evidenciar as movimentações ocorridas no 
caixa e seus equivalentes, segregando as atividades de 
operação, de investimentos e de financiamento.

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

•	 O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos 
relacionados à aquisição e à alienação de Ativo Não 
Circulante, bem como aos recebimentos por liquidação 
de adiantamentos.

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

Nota Explicativa 17

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações 
do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Resultado do Período

Diante da pandemia, gerada pelo coronavírus, a economia 
sofreu impacto adverso, provocando forte retração econômica 
em diversos setores.

No exercício de 2020, o CRCRS apresentou déficit orçamentário 
no valor de R$ 178.330,80, fato que está diretamente relacionado 
com os reflexos negativos causados na economia do País, em 
decorrência da pandemia, com o agravante da prorrogação do 
vencimento da anuidade de 31/03/2020 para 31/07/2020.

Face à mencionada prorrogação de vencimento, nos meses 
de abril, maio e junho a arrecadação da receita obteve uma 
expressiva redução em relação ao exercício anterior, na ordem 
de 82%.

Ainda, em termos comparativos, a arrecadação de julho a 
dezembro de 2019 em relação ao mesmo período de 2020 não 
apresentou um percentual de acréscimo significativo, uma vez 
que o incremento de 18% não compensou a baixa arrecadação 
do segundo trimestre.

Considerando os reflexos da mencionada crise econômica, 
a administração realizou diversas ações para contenção das 
despesas correntes, por meio da elaboração de um Plano de 
Contingência, visando à redução e/ou suspensão dos contratos 
administrativos, à readequação de objetos contratados, à redução 
no consumo de materiais, bem como à postergação de projetos, 
sem perder a sua eficácia operacional, dando continuidade a 
diversas ações de educação continuada que alcançaram os 
profissionais.

No transcorrer do exercício, as ações desenvolvidas para 
contenção de gastos e melhorias na arrecadação mostraram-
se ef icientes, e para o próximo exercício, o trabalho deve 
manter o objetivo. Portanto, acreditamos que a continuidade 
das atividades precípuas do CRCRS não sofreram prejuízos, 
principalmente pela adoção de soluções tecnológicas inseridas 
nas diversas áreas.

Em que pese o déficit orçamentário ter alcançado o valor de 
R$ 178.330,80, o déficit previsto no primeiro semestre era de R$ 

Ana Tércia Lopes Rodrigues
Presidente do CRCRS

CRCRS – 049978/O

Avenir Regis Nunes de Souza
Contador

CRCRS – 035047/O



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul | Relato InteGRado 2020 | 48INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ABRACICON – Academia Brasileira de 
Ciências Contábeis

ACCRGS –  Academia de Ciências Contá-
beis do Rio Grande do Sul

BF – Balanço Financeiro

BO – Balanço Orçamentário

BP – Balanço Patrimonial

CCI – Câmara de Controle Interno

CFC – Conselho Federal de Contabilidade

CGU – Controladoria-Geral da União

CPEC – Comissão de Educação Continua-
da Profissional

CRCRS – Conselho Regional de Contabili-
dade do Rio Grande do Sul

CRCs –  Conselhos Regionais  de 
Contabilidade

CRCSP – Conselho Regional de Contabili-
dade do Estado de São Paulo

DCA – Declaração de Contas Anuais

DECORE – Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos

DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa

DMPL – Demonstração das Mutações do 
patrimônio Líquido

DN – Decisão Normativa

DVP – Demonstração das Variações 
Patrimoniais

EAD – Ensino a Distância

ECT – Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos

FAMURS – Federação das Associações de 
Municípios do Estado do Rio Grande do 
Sul

FEDERACON-RS – Federação dos Conta-
bilistas do Estado do Rio Grande do Sul

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística

IBRACON – 6ª REGIONAL – Instituto Bra-
sileiro de Contadores – 6ª Seção Regional

ICMS-ST – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – Substituição 
Tributária

IN – Instrução Normativa

INT – Instrução

IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física

ISC – Instituto Serzedello Corrêa

MCASP – Manual de Contabilidade Aplica-
da ao Setor Público

MPDG – Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão

NBC – Norma Brasileira de Contabilidade

NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabi-
lidade Técnica Aplicada ao Setor Público

NE – Nota Explicativa

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

PAC – Plano Anual de Contratações

PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação

PECP – Programa de Educação Profissio-
nal Continuada

RBG – Referencial Básico de Governança 
Aplicável a Órgãos e Entidades da Admi-
nistração Pública

RFB – Receita Federal do Brasil

RI – Relato Integrado

ROT-ST – Regime Optativo de Tributação 
– Substituição Tributária

RPP – Restos a Pagar Processados

RS – Rio Grande do Sul

SEFAZ-RS – Secretaria da Fazenda do Es-
tado do Rio Grande do Sul

SESCON – Sindicato das Empresas de Ser-
viços Contábeis

SGI – Sistema de Gestão por Indicadores

SIAPC/PAD – Sistema de Informações 
para Auditoria e Prestação de Contas/
Programa Autenticador de Dados

SPT – Sistema de Plano de Trabalho

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

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

TIC – Tecnologia da Informação e 
Comunicação

TRED-RS – Tribunal Regional de Ética e 
Disciplina do Rio Grande do Sul

VPCI – Vice-Presidência de Controle 
Interno

VPD – Variações Patrimoniais Diminutivas

Lista de Siglas e Abreviações
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