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Sobre este Relato
O ano de 2019 foi um momento muito impor-
tante para os avanços nas práticas de gover-
nança do CRCRS. Com a missão de “inovar para 
o desenvolvimento da profissão contábil, zelar 
pela ética e qualidade na prestação dos ser-
viços, atuando com transparência na proteção 
do interesse público”, foi elaborado o nosso 
primeiro Plano de Integridade, com vigência 
para o período de 2020 a 2021.

Seguindo os normativos vigentes, com vistas 
a primar pelo aperfeiçoamento administrativo, 
buscamos fomentar ações que aprimorem a 
estrutura da entidade com setores mais com-
prometidos e capacitados. 

Sendo assim, o objetivo deste Relato Integrado 
é apresentar um resumo das nossas principais 
práticas, inovações e investimentos que são re-
alizadas visando o desenvolvimento sustentável 
da classe contábil e o pleno funcionamento do 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul. 

Além disso, o Relato Integrado também se tor-
nou uma nova plataforma de comunicação utili-
zada para que possamos apresentar, a todos os 
públicos, as atividades, os resultados e as novas 
metas do CRCRS, em um compilado anual, para 
acompanhamento e mensuração das informa-
ções, que, nesta edição, abrange o período de 
1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

É importante destacar que todo esse trabalho 
contou com a participação dos nossos colabo-
radores e parceiros, aos quais agradecemos 
imensamente a dedicação e presteza. 
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No dia 25 de abril de 1947, em sessão solene, foi 
criado o Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul – CRCRS, atendendo o 
Decreto-Lei nº 9.295/46, que previa a existência 
de autarquias federais para o registro e a fiscali-
zação da profissão contábil, representadas pelo 
Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais 
de Contabilidade. 

O CRCRS, assim como os demais Conselhos Re-
gionais, integra o Sistema CFC/CRCs, tendo sob 
sua responsabilidade os contadores e técnicos 
em contabilidade do território rio-grandense. No 
âmbito do Registro, encerramos o ano de 2019 
com 38.118 registros ativos, com leve decréscimo 
de 1,43% em relação a 2018, reflexo direto da situ-
ação econômica do país e do RS, que igualmente 
atingiu a categoria com o desemprego.

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/
CRCs, aprovado em Sessão Plenária no CFC em 
2018 e válido até 2027, traz como missão “inovar 
para o desenvolvimento da profissão contábil, 
zelar pela ética e qualidade na prestação de ser-
viços, atuando com transparência na proteção do 
interesse público”, e com a visão de “ser reconhe-
cido como uma entidade profissional partícipe no 
desenvolvimento sustentável do País e que con-
tribui para o pleno exercício da profissão contábil 
no interesse público”, tendo como inegociáveis 
os valores da ética, excelência, confiabilidade e 
transparência. Os objetivos estratégicos, dire-
cionados pela missão e visão, englobam cinco 
perspectivas: Resultado Institucional, Público e 
Sociedade, Resultado Econômico, Tecnologia e 
Processos e Pessoas e Organização.

As ações identificadas nos próximos parágrafos 
foram sempre pautadas pelos cinco objetivos 
estratégicos traçados pelo Sistema CFC/CRCs. 
Dessa forma, buscamos manter e ampliar as 

parcerias já firmadas com Instituições de Ensino 
Superior e órgãos como Tribunal de Contas do 
Estado, IBRACON, Observatório Social, Procura-
doria Geral do Estado, ONG Parceiros Voluntários, 
Secretaria da Fazenda do Estado, e projeto CRES-
CERS constituído pelo Governo do Estado.

O CRCRS deu um importante passo rumo a im-
plantação da governança pública com a elabora-
ção da Resolução CRCRS nº 598/2019 que institui 
a Política de Gestão de Riscos do CRCRS, estabe-
lecendo os princípios, diretrizes e responsabilida-
des a serem observados e seguidos no processo 
de gestão de riscos integrados ao Planejamento 
Estratégico, programas, projetos e processos. 
Também foi aprovada a Resolução CRCRS nº 
603/2019, que aprova o Plano de Gestão de 
Riscos do CRCRS, que trata da metodologia para 
a aplicação correta, estruturada e sistemática da 
gestão de riscos, objetivando, com isso, garantir 
a correta adoção dos procedimentos, da análise 
de riscos e subsidiar a melhor tomada de deci-
sões, proporcionando segurança razoável para o 
alcance dos objetivos dos programas, projetos e 
processos e, consequentemente, dos Objetivos 
Estratégicos do CRCRS. Alinhada as melhores 
práticas de gestão foi constituída a Comissão de 
Integridade e aprovado o Plano de Integridade 
do CRCRS que busca sistematizar as políticas, 
instrumentos e áreas responsáveis pela integri-
dade bem como os principais riscos envolvidos, 
demonstrando os passos que o CRCRS deve 
seguir em direção à conquista de um ambiente 
íntegro em todas as suas esferas de atividades, 
visando prestar os melhores serviços. 

No tocante ao Programa de Educação Continu-
ada, foram ofertados 359 eventos, entre presen-
ciais e virtuais, totalizando 19.387 participantes. O 
projeto “CRC & Você” que consiste na realização 
de um encontro entre os profissionais da classe 

contábil e a presidente, vice-presidentes e con-
selheiros, com a finalidade principal de promover 
uma maior aproximação eles, bem como dar-lhes 
informações sobre as funções e objetivos do 
Conselho, percorreu 13 cidades com um total de 
704 participantes.

Em relação à Fiscalização foram realizadas 2.279 
diligências no ano de 2019, resultando na abertura 
de 351 autos de infração. Foram julgados pelo Ple-
nário 571 processos, sendo 42% deles arquivados 
e 58% aplicados penalidades. Também promove-
mos uma ação inovadora com a campanha de 
combate ao leigo, que foi amplamente divulgada 
em nossas redes sociais, enfatizando a impor-
tância de que sejam formalizadas denúncias no 
CRCRS de pessoas que exerçam a profissão sem 
habilitação, no intuito de proteger a sociedade de 
pessoas desqualificadas realizando serviços ex-
clusivos dos profissionais da área contábil.

Merece destaque o prêmio recebido na 21ª 
edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, 
realizada pela Qualidata em parceria como Jornal 
do Comércio que apontou o CRCRS em primeiro 
lugar na lembrança e na preferência do público 

consultado, na categoria Conselho Profissional, o 
que demonstra o resultado de um trabalho con-
junto e intenso, desenvolvido por colaboradores, 
conselheiros, delegados e integrantes das comis-
sões de estudos. 

É de suma importância, para a entidade, a colabo-
ração em projetos da área social e o incentivo da 
adesão dos profissionais a tais causas. Em 2019, 
foi realizada a campanha “Valores que Ficam” 
pela Assembleia Legislativa do Estado do RS, em 
parceria com o Conselho Regional de Contabili-
dade do RS, a Receita Federal do Brasil, e órgãos 
públicos e entidades beneficentes que, por meio 
da realização de palestras pelo interior do esta-
do, incentivou-se a destinação de percentual do 
Imposto de Renda devido a projetos sociais. Com 
essa campanha foi arrecadado R$ 13.819.156,00, 
representando 43% a mais que o valor destinado 
no ano anterior.

Os desafios para 2020 são muitos, mas fiéis aos 
objetivos derivados da Missão e Visão pactuadas 
pelo Sistema CFC/CRCs seguiremos buscando 
permanentemente, em nossas ações e projetos, a 
valorização da profissão e do profissional contábil. 
Por fim, queremos enfatizar que o objetivo deste 
Relatório Integrado é compartilhar com a socie-
dade, em especial com a classe contábil gaúcha, 
as ações realizadas em 2019 prestando contas 
do extensivo trabalho realizado em benefício do 
profissional. As páginas seguintes trazem detalhes 
sobre a Visão Geral Organizacional e Ambiente 
Externo, a Governança, Estratégia e Alocação de 
Recursos, os Riscos, Oportunidades e Perspecti-
vas, os Resultados e Desempenho da Gestão, as 
Informações Orçamentárias, Financeiras e Contá-
beis e outras informações relevantes. 

Boa leitura!

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues 
Presidente

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues, presidente do CRCRS

Mensagem da Presidente
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Quantos somos

16
Escritórios
Regionais

54
Conselheiros 
Efetivos e 
Suplentes

103
Delegacias

77
Colaboradores

A Classe Contábil Gaúcha

24.774
Contadores

13.344
Técnicos em 

Contabilidade

3.068
Organizações 

Contábeis

Números do CRCRS

38.118
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O CRCRS, assim como os demais Con-
selhos Regionais de Contabilidade, é 
integrante do Sistema CFC/CRCs, cuja 
criação ocorreu em 27-05-46, nos ter-
mos 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 organi-
zações contábeis, a fiscalização do 
exercício da profissão contábil e 
a oferta contínua e sistemá-
tica de ações ligadas à 
educação profissional 
continuada.

O Plenário do CR-
CRS é composto de 
27 Conselheiros titulares 
e igual número de suplentes, 
representando todas as regiões 
do Estado. São escolhidos pelos 
profissionais, em eleições diretas, com 
mandato de 4 (quatro) anos, com reno-
vação a cada biênio, alternadamente, 
de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) 
dos componentes. O voto é obrigató-
rio, direto, secreto e pessoal. O trabalho 
dos Conselheiros é voluntário. 

O CRCRS Premissas 
básicas 

Aperfei-
çoamento 

do sistema de 
registro estimulando a 

criação de novos registros, 
bem como a manutenção dos 

registros ativos de profissionais 
e organizações contábeis, 

buscando a excelência 
no relacionamento 

com os usuá-
rios. 

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. 

Vice-Presidência de
Relações 

Institucionais

Vice-Presidência de
Relações com os 

Profissionais

Vice-Presidência
de Registro

Câmara de Registro

Vice-Presidência
Técnica

Vice-Presidência de
Desenvolvimento

Profissional

Câmara de 
Desenvolvimento

Profissional

Ouvidoria

Presidência
Plenário/

TRED

Organograma 
Organograma da Estrutura Deliberativa.

Missão 
Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela ética e 
qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na 
proteção do interesse público.

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

Valores Ética; Excelência; Confiabilidade; Transparência. 

Os Conselheiros 
terão a responsabilidade 

de conduzir a gestão administra-
tiva da Entidade, bem como todo o 
processo de aprovação dos pedidos de 
registros e baixas dos cadastros profissio-
nais, além dos julgamentos dos processos 
fiscalizatórios abertos contra os profissio-
nais, organizações contábeis e leigos.

Conselho 
Consultivo

Câmara de 
Controle 
Interno

Conselho
Diretor

Vice-Presid.
Controle 
Interno

Vice-Presidência de
Fiscalização

1ª Câmara
de Ética e Disciplina

2ª Câmara
de Ética e Disciplina

3ª Câmara
de Ética e Disciplina

Câmara
de Fiscalização

Câmara
de Recursos de Ética 

e Disciplina

Câmara
de Recursos de 

Fiscalização

Vice-Presidência de
Gestão

I – Órgãos de Deliberação Coletiva:
•	 Plenário/TRED-RS;
•	Conselho Diretor;
•	Câmara de Controle Interno;
•	 Primeira Câmara de Ética e Disciplina;
•	 Segunda Câmara de Ética e Disciplina; 
•	 Terceira Câmara de Ética e Disciplina; 
•	Câmara de Fiscalização; 
•	Câmara de Desenvolvimento Profissional; 
•	Câmara de Registro;
•	Câmara de Recursos de Ética e Disciplina; 
•	Câmara de Recursos de Fiscalização. 

II – Órgãos Singulares:
•	 Presidência - Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues;
•	 Vice-Presidência de Gestão - Técn. em Contabilidade 

Ricardo Kerkhoff;
•	 Vice-Presidência de Fiscalização - Contador Paulo Gilberto 

Comazzetto;
•	 Vice-Presidência de Registro - Contador Juliano Bragatto 

Abadie;
•	 Vice-Presidência de Controle Interno - Contador Mário Kist;
•	 Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional - 

Contador Márcio Schuch Silveira;
•	 Vice-Presidência de Relações com os Profissionais - 

Contadora Elaine Görgen Strehl;
•	 Vice-Presidência de Relações Institucionais - Contador 

Celso Luft;
•	 Vice-Presidência Técnica - Contadora Nádia Emer Grasselli

III – Ouvidoria

IV – Conselho Consultivo
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Ambiente Externo
O ambiente econômico nacional foi marcado 
por mais um ano de lenta recuperação. De 
acordo com o Boletim Macrofiscal, da Secre-
taria de Política Econômica (SPE), o Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro fechou o ano de 
2019 apresentando um crescimento de 1,1%.

Diante de um cenário de reformas estruturais 
sendo realizadas, taxa de juros básica - SELIC 
na mínima histórica (4,25% ao ano) e inflação 
controlada (4,31% em 2019), as projeções do 
governo para o ano de 2020 são um pouco mais 
animadoras: crescimento de 2,4% do PIB.

A taxa de desemprego recuou e fechou o ano 
em 11%, ante 11,6% do ano anterior, mas ainda 
atinge mais de 11 milhões de brasileiros. O des-
taque foi o trabalho informal, que atingiu 41,1% 
da população ocupada. 

Esse ambiente ainda adverso contribuiu para a 
redução do número de registros profissionais 
do CRCRS, que em 2019,  obteve um decrésci-
mo de -1,4%, mas que apresentou índice melhor 
na comparação com os anos anteriores 2018 
(-1,80%) e 2017 (-2,52%).

Também devemos citar que houve uma re-
dução no número de aprovados nos últimos 
Exames de Suficiências, sendo  na 1ª edição de 
2018 aprovados 812 pessoas no RS, na 2ª edição 
de 2018 foram 799, na 1º edição de 2019 reduziu 
para 696 e na 2ª edição de 2019 foram apro-
vados 614 bacharéis. Observa-se essa mesma 
redução de aprovados a nível Brasil nas últimas 
quatro edições do Exame de Suficiência. Essa 
redução no número de aprovados pode estar 
relacionada a uma redução no número de ins-
critos, não significando necessariamente uma 
piora na qualidade técnica dos profissionais que 
se submeteram ao exame.

Em relação à inadimplência no pagamento das 
anuidades pelos profissionais, em 2019 o índice 
foi de 17,68% apresentando uma leve melhora 
em comparação a 2018 que foi 18,09%; e 2017 
de 17,76%. Já a receita de anuidade aumentou 
nos últimos anos, sendo R$ 17.310 mil em 2019, 
R$ 17.164 mil em 2018, e R$ 16.695 mil em 2017.

No ambiente tecnológico, são inúmeras as 
transformações ocorridas nas últimas décadas. 
A mudança no perfil e na forma de atuação são 
fundamentais para o sucesso e crescimento 
profissional. Estar atento as mudanças tecno-
lógicas e bem informado sobre as inovações 
é imprescindível. Por essa razão, a XVII Con-
venção de Contabilidade do RS realizada em 
agosto de 2019, na cidade de Bento Gonçalves, 
teve como tema “Disrupção Contábil: técnica, 
digital e cultural” – “Experimente a Transforma-
ção”, e foi a maior convenção já realizada pelo 
Conselho.

O evento propôs discutir o impacto das novas 
tecnologias nos negócios contábeis, dentro do 
contexto da chamada “era digital”. A palestra 
magna trouxe como tema “A quarta revolução 
industrial e a transformação digital”. Também, 
foram realizados diversos painéis sobre o as-
sunto e enfatizado que o avanço tecnológico 
deve ser encarado como um aliado do pro-
fissional que por meio dele adotará um perfil 
mais estratégico e fundamental para a tomada 
de decisões.
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4.219
acessos em 2019

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

Principais canais de comunicação com a sociedade

Acessos ao portal do CRCRS

Leitores de mail marketing 
(boletim eletrônico)

Leitores da Revista Técnica

Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o CRCRS para receber sugestões, elogios, 
solicitações, reclamações, denúncias e sugestões de simplificação (Simplifique!) referentes aos 
diversos serviços prestados pelo Conselho. A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação 
rápido e eficiente, estreitando a relação entre a sociedade e o CRCRS. 

A partir de julho de 2019, o CFC modificou o Sistema de Ouvidoria e passou a integrar os Conselhos 
Regionais de Contabilidade. A medida atende às exigências da Lei n.º 13.460/2017 e da Resolução 
CFC n.º 1.544/2018 que teve como objetivo proporcionar o atendimento ao cidadão de maneira rápida 
e segura.

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

Portal da Transparência  
e Acesso à Informação

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

Solicitação

Sugestão

Reclamação

Denúncia

Elogio

Tipos de manifestação* 

25%

6%
6%

60%

3%

287
Manisfestações

Comunicação Institucional

Twitter

Facebook

Instagram

 789.760

760.6142018

2019

1.187

1.6472018

2019 11.793

9.2272018

2019

334

2622018

2019

4.295

1.6692018

2019586.272

505.8872018

2019

3 Pedidos
2019

21%
Registro

19%
Fiscalização

Áreas com maior demanda

e_SIC

Leitores da Revista do CRCRS

2.942

3.7152018

2019

YouTube - Inscritos no canal TVCRCRS

3.644

1.8232018

2019
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Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance

Cadeia de Valor Finalístico

Gestão de Registro no CRCRS

Gestão de Arrecadação de 
Recursos

Solução de Tecnologia da 
Informação do Sistema CFC/CRCs

Sustentabilidade

Gestão Orçamentária do CRCRS

Relacionamento Institucional

Gestão Ética e Disciplinar da 
Profissão Contábil

Gestão dos Controles Internos

Gestão da Educação Continuada

Presidência do Conselho de 
Contabilidade do RS

Áreas que atuam na Cadeia de Valor

Vice-presidência de Registro

Vice-presidência de Gestão e Setor 
de Cobrança

Vice-presidência de Gestão

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 Fiscalização e 
Vice-presidência Técnica

Vice-Presidência de Controle Interno

Vice-presidência de Desenvolvimento 
Profissional e Vice-presidência Técnica

Assegurar uma gestão de excelência.

Valor Agregado

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

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas.

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação.

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas.

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional.

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento do CRCRS 
como uma entidade profissional partícipe no desenvolvimento sustentável do país 

e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil.

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

Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência.

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

Cadeia de Valor 
Nossa cadeia de valor está estruturada nos quatro pilares da nossa Lei de Regência, que viabiliza ao CRCRS orientar, registrar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, além de promover a Educação 
Profissional Continuada dos profissionais.

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or

Contabilidade  
como fator de
proteção do 

interesse
público







16 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Estrutura e Práticas de 
Governança 
A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi instituída pela Resolução CFC n.º 
1.549, aprovada em 20 de setembro de 2018, com o propósito de melhorar o desempenho orga-
nizacional, contribuir para a redução dos riscos, alinhar as ações à estratégia do Sistema CFC/
CRCs e prestar contas das atividades desenvolvidas para a sociedade, baseado nos princípios da 
transparência, ética, eficiência, integridade, equidade e accountability.

No CRCRS, a Governança compreende a seguinte estrutura:

Instâncias Externas

TCU
Congresso 
Nacional CGU

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno

Governança

Gestão

Instâncias Internas

Instâncias 
Internas de apoio

Controle Interno, 
Auditoria, Ouvidoria e 
Comissões Internas

Instâncias 
Externas de apoio

Controle Social e 
Auditoria Interna 

do CFC

Sociedade

Cidadãos
Outras partes 
interessadas

A
lt

a 
 A

dm
in

is
tr

aç
ão

A partir do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 
Pública (RBG), publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Comissão de Governança, Ris-
cos e Compliance promoveu o levantamento das práticas de governança promovidas no âmbito 
do CRCRS, considerando os componentes dos mecanismos de governança estabelecidos pelo 
RBG – liderança, estratégia e controle – e os componentes imprescindíveis para que as funções 
de avaliar, direcionar e monitorar fossem executadas de forma satisfatória.

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
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Relacionamento com Partes Interessadas Estratégia Organizacional Alinhamento Transorganizacional

E1.1 - Resolução CFC n° 1.439/13 – 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 13.460/17, 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° 1.439/13 – 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° 1.439/13 – 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° 1.439/13 – 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.

Assim, foram identificadas as ações promovidas pelo CRCRS associadas a 
cada um dos componentes dos mecanismos de governança, conforme rela-
ção seguinte dos normativos que demonstram o atendimento às práticas de 
Governança.

Os conceitos relacionados às práticas de governança listadas abaixo 
estão disponíveis no link ao lado. Acesse e confira. 

M
ec
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is

m
o 

Li
de

ra
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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/CRS 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 com previsão para constituição em 

2020.

L2.3 - Comissão de Governança, Riscos e Compliance 

e Comissão de Acompanhamento e Avaliação de 

Conduta do CRCRS.

L3.3 -Decreto-Lei n° 1.040/69 – 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.
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Somam-se às práticas de governança imple-
mentadas no âmbito do CRCRS a padroniza-
ção de procedimentos e a fixação de limites e 
instâncias de governança para a contratação e 
pagamento de bens e serviços e a realização 
de despesas com diárias e passagens, sempre 
com vistas ao alcance dos objetivos estratégi-
cos do Sistema CFC/CRCs, conforme Mapa 
Estratégico 2018/2027, cujas metas são reava-
liadas a cada biênio pelas instâncias internas de 
governança do Conselho de Contabilidade. 

Os projetos em destaque da área de fiscaliza-
ção referem-se aos gastos com diárias e passa-
gens de conselheiros nas reuniões regimentais 
para julgamento de processos e nas viagens de 
fiscais para o exercício da atividade, bem como 
as despesas com a folha de pagamento de 
todos os colaboradores do CRCRS.

Os valores da área de registro evidenciados 
referem-se as ações de cobrança dos profissio-
nais inadimplentes, bem como o cumprimento 
das rotinas operacionais e a promoção de ativi-
dades de fomento ao registro.

Na educação continuada constam em desta-
que os custos para a realização de cursos, pa-
lestras e seminários aos profissionais, e também 
a publicação de livros, revistas técnicas e atos 
normativos no Diário Oficial.

Estratégia Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

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

com transparência na proteção do interesse público

MISSÃO VISÃO

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

15. Assegurar adequada
infraestrutura e suporte logístico às

necessidades do Sistema CFC/CRCs

Infraestrutura

P
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as

 e
 O

rg
an
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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

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 
Tecnologia da Informação 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, 

sociedade civil e entidades 
representativas da classe contábil

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

6. Promover a satisfação da  
classe contábil em relação  

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Pessoas Organização

Gestão de Educação Continuada

Investimento total:
R$ 916.925,15
Projetos em destaque:

Promover cursos de capacitação 
aos profissionais 9

Publicações Técnicas e 
Institucionais 14

Gestão de Fiscalização Profissional

Investimento total:
R$ 10.525.979,22
Projeto em destaque:

Reuniões Regimentais 5

Fiscalização das Organizações 
Contábeis e dos Profissionais da 
Contabilidade

9

Pessoal, Encargos e Benefícios 13

Gestão de Registro

Investimento total:
R$ 514.483,92
Projeto em destaque:

Garantir a sustentabilidade 
orçamentária e financeira do 
CRCRS

7

Registro de profissionais e 
organizações contábeis

9
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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 2019 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas 
e recursos alocados: 

R$114.524,86

Despesa com Passagens  
Reuniões Regimentais

R$123.973,05

Despesa com Diárias  
Reuniões Regimentais

Valor total gasto com as demais atividades finalísticas 
(registro, normatização, julgamento e orientação)

R$ 176.300,16

Execução da Conta de 
Passagem de Conselheiros

R$ 188.849,55

Execução da Conta de 
Diárias de Conselheiros

Valor total gasto com indenizações a conselheiros

Alocação de Recursos

R$27.984.763,75

68,59%

R$94.591,18
0,23%

R$1.387.677,08
3,40%

R$10.537.705,14 
25,83%

R$795.174,39

1,95%

R$40.799.911,54

Gestão de Registro Profissional

Gestão de Educação Continuada

Suporte e Apoio a Atividades Fins

Gestão de Fiscalização

Normatização

Os valores apresentados no gráfico acima, 
referentes ao Suporte e Apoio a Atividades 
Fins estão impactados pela recente aquisição 
do imóvel que abrigará a nova sede do CRCRS 
no montante de R$ 19.700.000,00, devido 
à exigência da legislação de que esse valor 
componha o orçamento. Excluindo esse 
montante, o valor real alocado a esse programa 
foi R$ 8.284.763,75.

R$61.775,30

Despesa com Passagens  
Reuniões Regimentais

R$ 64.876,50

Despesa com Diárias  
Reuniões Regimentais

R$1.979. 463,55
Folha da Fiscalização

R$10.537.705,14
Projeto da Fiscalização

Valor total efetivamente gasto com a função de  
Fiscalização do Exercício Profissional

No valor gasto com o Projeto da Fiscalização inclui-se as despesas com diárias e deslocamentos 
dos fiscais em atividade fiscalizatória e dos conselheiros em reuniões regimentais, e folha de 
pagamento de todos os colaboradores do CRCRS.
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Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas
O processo de gestão de riscos no CRCRS consis-
te no gerenciamento de riscos e oportunidades e 
na instituição de mecanismos de controle interno 
necessários ao monitoramento e à avaliação das 
ações desenvolvidas, a fim de assegurar a eficácia 
dos controles e contribuir para a melhoria dos pro-
cessos e do desempenho organizacional. 

À gestão de riscos, portanto, cabe o tratamento 
eficiente das incertezas, seja pelo melhor aprovei-
tamento das oportunidades seja pela redução da 
probabilidade ou do impacto de eventos negati-
vos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor 
e fornecer garantia razoável ao cumprimento dos 
objetivos estabelecidos pelo Planejamento Estra-
tégico do Sistema CFC/CRCs. 

No âmbito do CRCRS, os normativos que regem 
a matéria são a Resolução CRCRS nº 598/2019 
- Política de Gestão de Riscos do CRCRS - e a 

Resolução CRCRS nº 603/2019 - Plano de Ges-
tão de Riscos do CRCRS - que, conjuntamente, 
sistematizam as práticas relacionadas à gestão de 
riscos, estabelecendo os princípios, as diretrizes, 
as responsabilidades e a metodologia a serem 
observados no processo, com vistas ao alcance 
dos objetivos, melhor desempenho das atividades 
e salvaguarda dos processos. 

Portanto, a adoção dos procedimentos estabele-
cidos para a devida análise de riscos dos proces-
sos desenvolvidos no CRCRS, subsidia a melhor 
tomada de decisões e proporciona segurança 
razoável para o alcance dos objetivos dos progra-
mas, projetos e processos e, consequentemente, 
dos Objetivos Estratégicos do CRCRS. 

O detalhamento das categorias de risco, dos res-
ponsáveis envolvidos e da metodologia aplicada 
estão a seguir dispostos: 

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 a 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 Sistema CFC/CRCs.

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.

Identificação de Riscos

Priorização de Riscos

Comunicação

Estabelecimento do Contexto

Mapeamento dos Processos

Monitoramento

Tratamento dos Riscos

Análise de Riscos

Avaliação de Riscos

•	 Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Riscos do CRCRS.
•	 Assessorar a alta direção.
•	 Comunicar à Diretoria Executiva o andamento do gerenciamento de ris-

cos.
•	 Recomendar, quando necessária, a reavaliação e readequação da Política 

de Gestão de Riscos do CRCRS.
•	 Tratar os casos omissos e as excepcionalidades 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 

Riscos, propondo aos gestores ajustes e medidas preventivas e proativas.
•	 Orientar as partes interessadas no Processo de Gestão de Riscos.
•	 Elaborar e monitorar a Matriz Gerencial de Riscos, em que estarão descri-
tos	os	riscos	classificados	como	‘Extremos’	e	‘Altos’.

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

Comitê de Gestão de Riscos

•	 Aprovar a Política de Gestão 
de Riscos e suas alterações.

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

Plenário

•	 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.

Conselho Diretor

•	 Definir a Política de 
Gestão de Riscos.

•	 Avaliar as propostas 
de mudanças da Po-
lítica de Gestão de 
Riscos.

•	 Definir	o	apetite	a	risco	
do CRCRS.

•	 Aprovar a indicação 
dos gestores de ris-
cos.

Presidência

•	 Gerenciar a implementação da 
gestão de riscos.

•	 Definir	os	processos	prioritários	
para a gestão de riscos.

•	 Comunicar a presidência o 
andamento do gerenciamento 
de riscos.

•	 Dirimir dúvidas quanto à iden-
tificação	do	gestor	de	determi-
nado risco no âmbito interno 
das unidades organizacionais.

•	 Orientar a integração do ge-
renciamento de riscos com 
outras atividades de gestão.

Diretoria Executiva
•	 Executar as atividades 

referentes ao processo 
de	identificação,	análise,	
avaliação e tratamento 
dos riscos da atividade/
projeto sob sua respon-
sabilidade.

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

Gestores dos Riscos

•	 Sugerir os processos prioritários para geren-
ciamento dos riscos;

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

•	 Validar e contribuir na tomada de decisões 
dos	planos	de	ação	definidos	na	gestão	dos	
riscos.

•	 Monitorar a execução dos planos de ação 
definidos	para	tratamento	dos	riscos	identifi-
cados pelos gestores dos riscos de sua área.

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

Gestores de Áreas

Responsabilidades  

Dando continuidade as ações de Governança que foram implementadas no ano de 2019, para o próximo exercício, o CRCRS efetuará a contratação de empresa especializada para mapeamento dos eventos 
de riscos. Com base nisso, pretende-se analisar o apetite ao risco, a melhor resposta a ser adotada e a elaboração do plano de ação, bem como identificar oportunidades e ações de fomento. Avalia-se 
também a possibilidade de contratação de auditoria independente, com a finalidade de aprimorar os controles existentes sobre os registros, demonstrações contábeis e outros relatórios da administração.
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1.590 2.201+7 mil
Procedimentos 
fiscalizatórios

Organizações 
Contábeis 
fiscalizadas

Profissionais da 
contabilidade 
fiscalizados

351 35149
NotificaçõesAutos de Infração Processos ético-

disciplinares e 
de fiscalização

131
Denúncias 

(fiscalizações reativas)

88%
Denúncias 

apuradas

44 com decisão transitada em julgado contra  
pessoas físicas atuando sem registro

A atividade fiscalizadora é uma das principais funções institucionais 
do Conselho. A fiscalização eletrônica permite agilizar os processos 
fiscalizatórios, otimizando tempo e recursos, e permitindo uma maior 
abrangência de profissionais e organizações fiscalizadas. 

Tempo médio de julgamento de 
processos de fiscalização

Resultado

Meta 60%

58%20
18 Meta Não

Atingida

Resultado

Meta 60%

40%20
19 Meta Não

Atingida

180
dias

526
Processos Julgados
em grau de recurso

213
Processos julgados

dentro do prazo  

Introdução
O CRCRS adota o Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) 
e o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) como formas e ins-
trumentos de monitoramento da execução e resultado do 
planejamento. 

O SGI monitora o desempenho dos objetivos estratégicos por 
meio de indicadores. O SPT permite controlar as ações previs-
tas, detalhar as ações executadas e avaliar se as metas estima-
das foram alcançadas.

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

Nas páginas que seguem, para cada área finalística do CRCRS – 
Fiscalização, Registro e Educação Continuada são apresentadas 
análises sobre: indicadores do SGI, principais projetos e ações 
do SPT e desafios futuros.

Fiscalização

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Resultado

Meta 100%

110%20
19 Meta

Atingida

Resultado

Meta 100%

109%20
18 Meta

Atingida

2.279
Diligências (fiscalizações proativas)

Primando por uma fiscalização de caráter educativo e orientativo, o 
plenário do CRCRS solicitou diversas diligências para a fiscalização 
em processos que, após instaurados, os profissionais apresenta-
ram defesa e em alguns casos faltou ainda a apresentação de um 
documento ou correção de pequenos incoerências. Nesses casos, 
optou-se pela realização de diligências como forma de instrução 
e saneamento da infração pelo profissional. Esse procedimento 
trouxe como reflexo o aumento no tempo de julgamento dos 
processos, pois demandam visitas e viagens para verificação de 
provas e novas evidências identificadas pelos conselheiros.

Ética na profissão 
Percentual de Punição em Processos Disciplinares e Éticos

Resultado

Meta 75%

56%20
18 Meta Não

Atingida

Resultado

Meta 70%

58%20
19 Meta Não

Atingida

Em 2019, após ação da Divisão de Fiscalização, foram abertos 
grande número de processos contra organizações contábeis 
sem registro, bem como, contra profissionais que elaboraram 
demonstrações contábeis em desacordo com a legislação. Após 
as autuações houve grande número de regularizações tanto dos 
registros quanto das demonstrações contábeis, principal objetivo 
nestes casos. Na tramitação dos processos eles foram julgados 
e devidamente arquivados, considerando-se que foram sanados 
os fatos geradores das infrações. Essas ações contribuíram para 
diminuição das penalizações nos processos julgados no exercício.

Apesar de ser um indicador que apresenta desempenho abaixo da 
meta, isso pode significar um resultado positivo no sentido de que 
havia uma expectativa de punição de 70% dos processos instaura-
dos e só foram aplicadas punições em 58% desses processos, sig-
nificando que ampliamos o número de arquivamentos. Analisando 
esse dado de forma estratégica, pode-se concluir que a simples 
instauração do processo induz a uma regularização da infração 
cometida ou que a irregularidade não restou comprovada, o que é 
bom para um ambiente de atuação profissional de baixo risco e alta 
performance. Esse indicador reflete um objetivo da atual gestão de 
investir mais em prevenção do que em punição e, portanto, quanto 
menor, melhor.

22%
Denúncias 

em apuração
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]

Multas

Suspensão do exercício 
profissional

Censura Pública

Cassação234
21

14

7

Penalidades 
aplicadas

510
Advertência 

Reservada

183
Censura Reservada

51

330 Processos com penalização no exercício 
corrente

571 Processos julgados no exercício corrente

241 Processos arquivados por inexistência 
comprovada do fato gerador da infração

36
Média de 
processos 

analisados por 
conselheiro

234
Multas 
aplicadas

25
Multas 
protestadas

R$127.136,76
Total de multas 
aplicadas

R$134.256,76
Arrecadados

Gestão das multas de fiscalização

Principais projetos e ações

Fiscalização das Organizações 
Contábeis e dos Profissionais de 
Contabilidade
Em 2019, foram efetuadas 2.279 diligências em organizações 
contábeis e profissionais, sendo a maioria delas realizadas 
através da fiscalização eletrônica com o objetivo de verificar a 
elaboração dos contratos de prestação de serviços contábeis, 
examinar os documentos que fundamentaram a emissão das 
DECOREs, analisar a escrituração contábil, entre outras atividades 
fiscalizatórias. 

Também foi criada a campanha “combate ao leigo”, amplamente 

divulgada nas redes sociais, na qual qualquer pessoa pode efetu-
ar denúncias de leigos que exercem a profissão sem habilitação, 
objetivando com isso proteger as prerrogativas exclusivas dos 
profissionais da área contábil, bem como, os usuários dos servi-
ços prestados por pessoa não habilitada. Desde o lançamento da 
campanha em abril de 2019, foram recebidas 36 denúncias no ano.

36
Denúncias 
Recebidas

 
Fiscalização das Empresas Não 
Contábeis 
Em 2019, foram realizadas 629 fiscalizações de empresas não 
contábeis, prefeituras municipais e câmaras de vereadores  
(industriais, comerciais, prestadoras de serviços, instituições 
financeiras, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos). 
Nestas ações foram solicitadas os nomes, cargos e funções das 
pessoas que atuavam na área contábil dessas organizações. 
Analisadas as informações coletadas buscou-se, quando 
necessário, a devida regularização junto às entidades. 

Reuniões Regimentais
Em 2019, o CRCRS realizou 15 reuniões plenárias e 12 reuniões de 
Conselho Diretor. Além disso, houve a participação do Conselho 
nas seguintes reuniões:

 5 Reuniões de Presidentes do Sistema CFC/CRCs nos dias 
12/02, em Brasília/DF; 28/03, em Balneário Camboriú/SC; 

30/07, reunião virtual por videoconferência; 11/09, em 
Porto de Galinhas/PE; e 04 e 05/12, em Brasília/DF.

2 Reuniões de Presidentes, Diretores e Assessores Jurídicos 
dos CRCs das Regiões do Sul/Sudeste nos dias 05 e 06 de 
maio, na cidade de Porto Alegre/RS; e nos dias 28 e 29 de 

agosto, na cidade de Curitiba/PR.

8 Reuniões de Diretoria e Plenária do Fórum dos Conselhos 
Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio 

Grande do Sul, todas realizadas na sede da OAB/RS.

64 11 32153
Deliberações 
Plenária
Expedidas

Deliberações 
TRED/RS
Expedidas

Resoluções 
aprovadas

Portarias 
Expedidas

Desafios futuros
•	  Realizar reuniões regimentais (de câmara e sessões plená-

rias), por videoconferência, em caráter experimental com 
vistas à torná-las regulares reduzindo custos com desloca-
mento de conselheiros;

•	 	Continuar	realizando	uma	fiscalização	efetiva	e	abrangente;
•	 	Divulgar	as	ações	de	fiscalização	realizadas	e	efetuar	mais	

trabalhos de caráter orientativo.

Registro

Indicadores

Índice de evolução de registros 
profissionais ativos

Meta

Resultado

1%

-1,8%20
18 Meta Não

Atingida

0,5%

-1,4%20
19 Meta Não

Atingida

Meta

Resultado

A redução no número de registros profissionais ativos diminuiu 
se comparada ao ano anterior, entretanto, ainda é uma situação 
existente, que ocorre devido ao aumento do desemprego nos 
últimos anos e a redução do número de aprovados no Exame 
de Suficiência.
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esteve presente em 110 formaturas.

Desafios futuros

•	 	Ampliar	as	ações	que	estimulem	os	profissionais	a	efetua-
rem o registro contábil;

•	 	Instituir	em	2020,	o	Projeto	de	Entrega	de	Carteira	Profissio-
nal, buscando com a entrega formal valorizar a conquista 
obtida	pelo	profissional	que	está	se	inserindo	no	mercado	
de trabalho, dando-lhe informações sobre funcionamento 
do Conselho, suas prerrogativas e funções;

•	  Dar continuidade às ações de representação do CRCRS nas 
sessões de colação de grau das instituições de ensino su-
perior por ocasião das formaturas de novos bacharéis em 
ciências contábeis.  

Educação Continuada

Indicadores

Participação dos profissionais 
da contabilidade em eventos de 
capacitação - Educação Continuada 

40%

51%20
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta
Atingida

35%

59%20
18 Meta

Resultado

 
Em 2019 foram realizados 359 cursos, eventos e palestras, com a 
presença de 19.387 participantes, entre presenciais e assistência 
nas palestras online. Os eventos de capacitação são amplamen-
te divulgados nas redes sociais e nos veículos de comunicação 
oficiais da entidade. O CRCRS incentiva a participação dos profis-
sionais como forma de atualização e aperfeiçoamento.

Tempo médio de julgamento de 
processos de registro

85%

91%20
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta

Resultado

80%

94%20
18 Meta

Atingida

3.650 Processos julgados dentro do prazo
 
 
O prazo para julgamento de um processo no CRCRS é de 60 dias 
a contar da data do último protocolo de saneamento do processo. 
Em 2019, a Câmara de Registro manteve ótimos resultados em re-
lação a meta prevista, julgando grande parte dos processos dentro 
do prazo, com celeridade e excelência.

Principais projetos e ações

Registro de Profissionais e Organizações 
Em 2019, o CRCRS fez uma recepção especial para os candidatos 
do Exame de Suficiência nos locais de prova. Com a participação 
da presidente, de vice-presidentes, colaboradores, delegados e 
integrantes de Comissões de Estudos, a iniciativa realizada em 
Porto Alegre, Passo Fundo, Caixas do Sul e Santa Maria teve por 
objetivo incentivar a participação no exame, demonstrar apoio aos 
candidatos e reforçar a importância do registro contábil. Além disso, 
o setor de fiscalização encaminhou correspondência eletrônica aos 
3.514 aprovados no Exame de Suficiência nos últimos anos e que 
ainda não possuem registro no CRCRS para reforçar a necessida-
de de sua habilitação profissional caso estejam atuando na área. 
Com essa ação, obteve-se um aumento significativo no número 
de registros. 

O CRCRS também prestigia as solenidades de colação de grau 
com a participação de seus representantes. Em 2019, o Conselho 

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

90%

94%20
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta Não
Atingida

95%

20
18 Meta

Resultado 94%

O CRCRS obteve um ótimo índice de satisfação dos profissionais 
nos eventos realizados. É uma das principais diretrizes da entida-
de a promoção da educação continuada, na qual buscam-se pa-
lestrantes qualificados, que tratem de temas atuais e relevantes 
para a classe contábil, garantindo assim a qualidade dos cursos 
promovidos.

Investimentos em desenvolvimento 
profissional – per capita

R$ 40,00

R$ 31,1920
19 Meta Não

Atingida

Meta

Resultado

Meta Não
Atingida

R$ 50,00

20
18 Meta

Resultado R$ 35,44

R$ 604.665,52
Investimento total

 19.387 360
Participantes capacitados 

pelo CRCRS
Eventos realizados

pelo CRCRS

Em 2019, foram realizados mais eventos se comparado aos 341 
do ano anterior. A diminuição dos custos per capita deve ser 
creditada, em boa parte, à produção de um boletim eletrônico 
pela equipe de colaboradores do próprio conselho, denomina-
do “CRCLeg”, com informações compiladas dos sites oficiais do 
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Ministério da Fazenda, Receita Federal, Secretaria Estadual da Fa-
zenda, Diário Oficial e outros similares, enviado quinzenalmente 
aos 38 mil profissionais como suporte e apoio legal nas questões 
de natureza fiscal e societária. Essa ação levou a não renovação 
do contrato anterior que previa consultas dos profissionais di-
retamente nas delegacias e escritórios regionais, e tinha baixa 
utilização por eles. O não atingimento dessa meta pode indicar 
economicidade, no sentido de “fazer mais com menos”.

Principais projetos e ações

Educação Continuada – Auditores e 
demais profissionais obrigados 
No ano de 2019, houve a implementação do novo sistema Progra-
ma de Educação Profissional Continuada – EPC-CFC para entrega 
do relatório de atividades. Entretanto, ainda foram recepcionados 
no CRCRS, via protocolo e inseridos no referido sistema pelo se-
tor de Desenvolvimento Profissional, 715 relatórios de atividades 
referente ao exercício de 2018, dentre os quais, alguns com ne-
cessidade de apreciação de atividades (docência, curso exterior, 
orientação, pós-graduação e graduação, produção intelectual). 

402
Processos 
analisados

1.453
Atividades 

julgadas

1.285
Atividades 
deferidas

168
Atividades 
indeferidas

Foi realizada à alteração da NBC PG 12 (R3) para aplicação 
aos profissionais obrigados ao cumprimento do Programa de 
Educação Profissional Continuada. A Norma passa a vigorar a 
partir de janeiro de 2020, com destaque, dentre outros assuntos, 
para a entrega da prestação de contas, somente, por meio 
eletrônico e ajuste de prazos nas obrigações a serem entregues 
pelas instituições capacitadoras.

 

 

268 356
Cumpriu Cumpriu

Auditores Independentes Peritos

15
Não cumpriu

117
Não cumpriu

Prestação de contas 
(2019/2018) 

Promover a Educação Continuada – 
Cursos e Palestras

Em agosto foi realizada a XVII Convenção de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul que teve como tema “Disrupção Contábil: técnica, 
digital e cultural” – “Experimente a Transformação”. O evento foi 
realizado no município de Bento Gonçalves/RS e reuniu 1.781 
participantes entre profissionais e estudantes da classe contá-
bil, contou também com 46 palestrantes e painelistas, teve 45 
trabalhos científicos apresentados e a feira de negócios com 36 
expositores. Os números demonstram tratar da maior convenção 
já realizada pelo CRCRS tanto em termos quantitativos quanto 
pela qualidade temática desenvolvida nos três dias de evento.

Ao longo do ano, também foram realizados, com apoio das Dele-
gacias Regionais, 10 Seminários de Contabilidade & Negócios no 
interior do estado com um total de 2.050 participantes, e 13 en-
contros do “CRC & VOCÊ”, reunião informal com a classe contábil 
para debater assuntos da profissão, responder questionamentos, 
receber críticas e sugestões, com participação de 704 profissio-
nais do interior do Estado. 

2.05010
ParticipantesSeminários

70413
ParticipantesCRC & Você

A parceria com o Conselho de Contabilidade de São Paulo para 
utilização conjunta da plataforma EAD daquele Regional, teve 
como resultado em 2019, a capacitação de 959 profissionais 
registrados no RS, que assistiram a 2.666 cursos ofertados pela 
plataforma de ensino. 

Além disso, foram idealizados pelas Comissões de Estudos os 
seguintes eventos:

DATA LOCAL DE REALIZAÇÃO
PARTICI-
PANTES

15-03-2019
COMISSÃO DA MULHER

I Encontro Estadual da Mulher 
Contabilista – Porto Alegre

251

17-05-2019

COMISSÃO DO AGRONEGÓCIO
Seminário de Contabilidade como 

Ferramenta de Gestão no Agronegócio  
Carazinho

166

17-10-2019

COMISSÃO DE PÚBLICA
IV Encontro dos Contadores Públicos 

do RS: Promovendo o Debate Contábil  
Porto Alegre

201

23-10-2019

COMISSÃO DO SETOR OOPERATIVO 
Seminário de Contabilidade do Setor 
Cooperativo - Conformidade no Setor 
Cooperativo: Profissional, Societária, 

Contábil e Tributária – Esteio

104
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Desafios futuros

•	 Dar ampla divulgação dos eventos de capacitação e es-
timular um maior número de profissionais a participarem;

•	 Manter a boa qualidade dos eventos de capacitação 
realizados;

•	 Ampliar as ofertas de capacitação no formato EAD;

•	 Realizar cursos e palestras em cidades que não foram 
realizados eventos nos últimos dois anos;

•	 Receber todas as Prestações de Contas da Educação Pro-
fissional Continuada via sistema;

•	 Ampliar a divulgação da obrigatoriedade da EPC ao seg-
mento dos peritos contábeis.

24-10-2019

COMISSÃO CRCRS JOVEM
I Fórum de Assuntos Contábeis para 

Estudantes de Rio Grande 
Rio Grande

93

04-11-2019

COMISSÃO DE ENSINO
Encontro Estadual de Coordenadores 
e Professores dos Cursos de Ciências 
Contábeis – Disrupção no Ensino de 
Graduação de Ciências Contábeis: A 

docência em tempos de metodologias 
ativas. Estamos preparados? 

Porto Alegre

88

08-11-2019

COMISSÕES DO TERCEIRO SETOR E 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Seminário do Terceiro Setor e de 

Responsabilidade Social 
Porto Alegre

128

25-11-2019

COMISSÕES DE ORGANIZAÇÕES 
CONTÁBEIS E CONTABILIDADE 

GERENCIAL  
Seminário de Organizações Contábeis 

e Contabilidade Gerencial 
Porto Alegre

88

06-12-2019

COMISSÃO DE PERÍCIA
VII Encontro de Peritos Contábeis: 
Perícia em Constante Atualização  

Porto Alegre

204

O CRCRS também promoveu diversos eventos do programa de 
educação continuada, em parcerias com importantes entidades, 
conforme demonstrado:

•	 Com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
realizou o curso Lançamentos Contábeis – Práticas Diárias 
de Contabilização, para capacitação de contadores da área 
pública, nos meses de agosto até novembro, totalizando 
dez edições e contemplando 10 municípios, atingindo 797 
profissionais que atuam no segmento público, em especial, 
nas prefeituras e câmaras municipais;

•	

79710
ParticipantesEdições

80
Média

•	

•	

•	

•	 Com o SENAR, realizou o Curso de Atualização para Con-
tabilidade Rural, para capacitação de profissionais da área 
contábil que atuam no ramo do agronegócio, nos meses de 
setembro até novembro, totalizando dez edições e contem-
plando 10 municípios com um total de 664 participantes;

•	

664 10
ParticipantesEdições

66
Média

•	

•	

•	 Foram realizadas 32 palestras ao vivo com transmissão on
-line apresentadas por membros das Comissões de Estudos 
do CRCRS, bem como por outras entidades de fiscalização 
e controle externo, parceiras do CRCRS, tendo como temas 
o Livro Caixa do Produtor Rural, DCTFweb, Honorários Pe-
riciais, Novos serviços do e-CAC, entre outros, totalizando 
4.499 participantes.

•	

141
Média

4.499
Participantes

32
Palestras  ao vivo
com transmissão

Publicações Técnicas e Institucionais
Em 2019 foram publicados pelas Comissões de Estudos 11 arti-
gos em diversas fontes: Jornal do Comércio, Minuto Contábil e 
revista do CRCRS. Além disso, foram publicados os livros Notas 
Explicativas Aplicadas às Demonstrações Contábeis Públicas 
elaborado pela Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, e Trajetória da Mulher Contabilista nos 70 anos do CR-
CRS elaborado pela Comissão CRCRS Mulher com divulgação 
na XVII Convenção de Contabilidade do RS.

Em 2019, foram publicados 11 artigos

 
Ao longo do ano de 2019, o CRCRS marcou presença 
na mídia em diversos momentos, marcando posição em assuntos 
de referência para a classe contábil.



Execução orçamentária
O orçamento do CRCRS para o exercício de 2019 foi aprovado pela Reso-
lução CRCRS nº 592/2018, no valor de R$ 19.649.909,00 e suplementa-
do, utilizando-se de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 
encerrado em 31/12/2018, no valor de R$ 14.943.200,00, acrescido de 
empréstimo obtido junto ao Conselho Federal de Contabilidade no valor 
de R$ 7.500.000,00 para aquisição da nova sede do CRCRS, totalizando 
em R$ 42.093.109,00.

Em relação ao orçamento estimado e ajustado de R$ 42.093.109,00, foi 
arrecadado o valor de R$ 27.439.769,64, representando 101,07% das re-
ceitas orçadas no valor de R$ 27.149.909,00, e utilizado R$ 14.943.200,00 
de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial encerrado em 
31/12/2018.

O índice de eficiência orçamentária demonstra a relação entre as receitas 

Gestão Orçamentária e Financeira

Uso de Bens e Serviços 

•	 Os serviços se referem a contratações necessárias ao funcionamento do 
CRCRS: 21,14%

•	 O material de consumo se refere aos bens adquiridos para almoxarifado e 
consumo nas atividades do órgão: 0,65% 

Pessoal e encargos

Tributárias

Serviços Bancários

Demais despesas correntes Uso de Bens e Serviços 

Resultado Financeiro

O CRCRS apresenta uma situação financeira confortável referente à ca-
pacidade de solvência do seu passivo financeiro, o superávit financeiro 
apurado em 2019 foi de R$ 4.878.328,85. 

Do superávit financeiro apurado em 2018 no valor de R$ 18.250.024,97, foi 

em mil R$

Resultado Financeiro 2019

Ativo Financeiro 7.362 

(-) Passivo Financeiro 2.484

Superávit Financeiro 4.878 

utilizado como suplementação no exercício de 2019 o valor de R$ 14.943.200,00. Em dezembro de 2018, foi celebrado 
Contrato de Mútuo com o Conselho Federal de Contabilidade, perante o qual foi efetivado empréstimo no valor de R$ 
13.500.000,00. O repasse ocorreu em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 6.000.000,00, em dezembro de 2018; a 
segunda, no valor de R$ 7.500.000,00, em março de 2019. A restituição se dará em 20 anos com parcelas nos meses de 
junho e dezembro de cada ano, totalizando 40 parcelas, as quais terão incidência de juros simples exatos de 6% ao ano.

e despesas. O CRCRS cumpriu o princípio do Equilíbrio Orçamentário ao não gastar mais do que arrecada, mantendo 
a despesa corrente menor que a receita corrente. As despesas totais executadas representaram o montante de R$ 
40.799.911,54, correspondendo a 96,93% do orçamento previsto. Os resultados apurados em 2019 foram satisfatórios, 
justificados por ações voltadas à execução dos programas institucionais.

A Despesa Executada foi significativamente maior que nos anos anteriores, em função da aquisição da nova sede do 
Conselho, com o pagamento de R$ 19.700.000,00, ocorrido em maio de 2019.

Pesso
al,

 En
ca

rgo
s e

 Benefíc
ios 

Uso
 de Bens e

 Se
rvi

ço
s

Tri
butár

ias

Se
rvi

ço
s B

an
cá

rio
s

Demais
 desp

esas
 co

rre
ntes

R$ 190.786,14

R$ 4.136.031,90

R$ 5.151.477,25

R$ 163.534,03

R$ 10.190.945,73

Gasto mensal
R$ 1.652.731,25
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R$  42.093.109,00
Orçamento Ajustado

R$  27.439.769,64
Receita Realizada

R$ 14.943.200,00
Superávit de Exercícios Anteriores

R$ 40.799.911,54
Despesa Executada

Despesas Correntes

As despesas correntes representaram 48,61% da despesa total e apresentaram 
uma média de gasto mensal de, aproximadamente, R$ 1.652.731,25, sendo as 
de maior relevância descritas a seguir:



Gestão de Pessoas
A força de trabalho em 31/12/2019 do CRCRS é composta por empregados efetivos (77%), apren-
dizes (1%), cargos em comissão (1%), estagiários (5%) e prestadores de serviço (16%). Do total, 18 
colaboradores estão diretamente atuando em atividades de fiscalização por meio da orientação, 
assessoramento e acompanhamento aos trabalhos da fiscalização dos CRCs.

Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinando-se as atribuições de 
assessoramento à gestão. Os prestadores de serviços são contratados por meio de licitação e 
destinam-se a execução dos serviços de limpeza e conservação, segurança, e telefonia. Os esta-
giários são estudantes do ensino superior que desenvolvem atividades relacionadas às suas áreas 
de formação profissional, sob a supervisão de empregado efetivo. A seleção para provimento de 
cargos efetivos ocorre por concurso público, nos termos previstos na Resolução CFC n.º 1062/2005.

2019 2018

76
82

5 5
16 16

1 1 1 1

Aprendizes ComissionadosTerceirizadosEstagiáriosEfetivos

(empregados efetivos + aprendizes + cargos comissionados + estagiários)

Detalhamento da Despesa de Pessoal

Comparativo do Quadro de Colaboradores

R$ 10.247.905,31
2019

R$ 9.872.383,00
2018

Com relação à evolução dos gastos de pessoal nos últimos dois anos, percebem-se pequenas 
variações entre 2018 e 2019. As variações decorrem do dissídio de 3,28% aprovado na Reunião 
Plenária do mês de setembro/2019.

18
Colaboradores 
na Fiscalização

R$ 2.214.932,81

R$ 56.959,58

R$ 880.590,08

R$ 1.180.872,79

R$ 5.914.550,05

R$ 10.247.905,31
Comparativo do  
gasto com pessoal

Salários e gratificações

Benefícios Assistenciais e Previdenciáros

Encargos

Estagiários

Férias e 13º salário
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R$ 1.979. 463,55 
Gastos na Fiscalização

em mil R$

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Valores Pagos 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

1. Despesas de Pessoal 10.191 9.811 10.191 9.811 9.999 9.557

Remuneração de Pessoal 7.095 6.872 7.095 6.872 7.095 6.872

Encargos Patronais 2.215 2.033 2.215 2.033 2.037 1.846

Benefícios a Pessoal 881 906 881 906 867 839

2. Uso de Bens e Serviços 5.152 5.391 5.152 5.391 4.595 4.984

Material de Consumo 129 223 129 223 126 185

Serviços 4.193 4.183 4.193 4.183 3.639 3.814

Diárias 427 440 427 440 427 440

Passagens 401 543 401 543 401 543

Demais Elementos Grupo 2 2 2 2 2 2

3. Financeiras 217 198 217 198 217 198

Juros e Enc. s/Empréstimos 26 0 26 0 26 0

Serviços Bancários 191 198 191 198 191 198

4. Outras Despesas Correntes 4.273 4.150 4.273 4.150 4.270 4.145

Tributárias 4.136 3.943 4.136 3.943 4.133 3.939

Demais Elementos Grupo 137 207 137 207 137 206

DESPESAS CORRENTES 19.833 19.550 19.833 19.550 19.081 18.884

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Valores Pagos 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

5. Investimentos 20.482 129 20.482 129 20.384 0

Equip. Mat. Perman. 782 129 782 129 684 0

Aquisição de Imóveis 19.700 0 19.700 0 19.700 0

6. Amortização Dívida 485 0 485 0 485 0

DESPESAS DE CAPITAL 20.967 129 20.967 129 20.869 0

TOTAL GERAL 40.800 19.679 40.800 19.679 39.950 18.884



O CRCRS possui contrato de locação de im-
pressoras (outsourcing) agilizando a deman-
da e reduzindo custos com manutenção e 
suprimentos

Principais desafios  
e ações futuras

Pode-se destacar como desafio da gestão pa-
trimonial o seguinte:

•	 redução de custos com segurança, recep-
ção, manutenção e seguro predial que, na 
nova sede, serão compartilhadas por todos 
os proprietários e inquilinos do prédio co-
mercial;

•	 o aprimoramento da infraestrutura do Con-
selho decorrente da melhoria nos proces-
sos de manutenção;

•	 adequação às normas de acessibilidade;
•	 melhoria da qualidade dos ambientes, prin-

cipalmente quanto à manutenção e clima-
tização;

•	 realizar a mudança da sede do CRCRS vi-
sando a desocupação do prédio alugado;

•	 modernização dos equipamentos de infor-
mática.

Gestão Patrimonial e Infraestrutura
Quanto à modernização e manutenção da es-
trutura física, os contratos de serviços de lim-
peza, conservação e segurança predial e pre-
ventiva totalizam R$ 717.937,86. Em relação ao 
projeto aquisição de máquinas e equipamentos, 
móveis e utensílios, destaca-se a aquisição de 
móveis para a nova sede do CRCRS no valor de 
R$ 609.630,00. Em conjunto, esses itens repre-
sentam 65,08% dos gastos em infraestrutura e 
aquisição de bens e equipamentos.

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

Objeto Valor

Modernização e manutenção da 
estrutura física

1.147.278,60

Serviços operacionais 95.630,98

Aquisição de computadores e 
software

33.778,06

Manutenção da frota de veículos 14.902,30

Aquisição de Máquinas e 
Equipamentos, Móveis e 
Utensílios 

748.358,43

Valor Total 2.039.948,37

Desfazimento de ativos

Em 2019, não foi realizado nenhum desfazimen-
to de ativos.

Gestão de Licitações e Contratos 

Modalidade de contratação 2019 2018

Pregão Eletrônico e
Adesão à ARP

1.019.916,85 696.094,56

Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade

598.175,28 
453.842,23
144.333,05 

286.726,32
152.648,54 
134.077,78

Total 1.618.092,13 982.820,88 

O CRCRS observa a Lei n.º 8.666/993, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o De-
creto 10.024/2019 e demais decretos, instruções normativas e jurisprudências que disciplinam os 
procedimentos de contratações.

Objetivo estratégico: Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 
necessidades dos CRCs
Objeto: Aquisição de móveis para a sede do CRCRS
Justificativa: Adequação do mobiliário para os setores do CRCRS, em conformidade 
ao projeto arquitetônico específico, visando a consecução das suas atividades nas 
instalações da nova sede administrativa da Entidade 

Valor contratado 
R$ 609.630,00

Objetivo estratégico: Atrair e reter talentos
Objeto: Contratação de plano de saúde para os funcionários.
Justificativa: Continuidade ao oferecimento de assistência médica aos funcionários, 
proporcionando a prevenção de doenças, diminuindo assim o absenteísmo e 
aumentando a produtividade laboral. 

Valor contratado 
R$ 200.880,00

As despesas do CRCRS com con-
tratação totalizaram R$ 1.618.092,13 
em 2019, das quais 25,36% foram 
realizadas por meio de quatro Pre-
gões Eletrônicos, 37,67% através de 
uma adesão à Ata de Registro de 
Preços (ARP) e 36,97% foram por 
Contratações Diretas, para atender 
aos programas de Gestão de Fiscalização, Gestão de Registro Profissional, Gestão de Educação 
Continuada e Suporte e Apoio a Atividades Fins.

O aumento de 64,64%, em relação à 2018, decorreu, principalmente, da contratação efetivada 
através da adesão à ARP, para aquisição de móveis destinados à sede do CRCRS. Em 2019, após 
prospecção no mercado através de um edital de chamamento público, foi concluída a compra da 
nova sede no valor de R$ 19.7000.000,00.

Contratações diretas
Dos 99 processos de contratações realizados em 2019, 94 referem-se a contratações diretas (dispensa 
ou inexigibilidade), sendo que 13 delas foram por inexigibilidade, as quais envolveram, principalmen-
te, contratações com objeto referentes ao fornecimento de vales-transporte, assinaturas de jornais, 
publicações no Diário Oficial do Estado, abastecimento de água e coleta de esgoto e cursos de 
capacitação para os funcionários. O restante, refere-se a 1 processo por dispensa de licitação em razão 
de contratação de instituição financeira oficial e; 80 por dispensa em razão do valor da contratação, as 
quais abrangem, dentre outras: serviços de manutenção predial, de equipamentos e veículos, asses-
soria de terceiros, locações de auditórios para palestras, medicina do trabalho (PCMSO), aquisição de 
equipamentos, aparelhos e acessórios, materiais de expediente e higiene, produtos de alimentação..

Contratações mais relevantes

Locações de Imóveis  
e Equipamentos
Em 2019, o CRCRS manteve suas instalações 
em prédio alugado na Avenida Praia de Belas, 
1554. No entanto, ao longo do ano, foi concluída, 
por Edital de Chamamento Público, a aquisição 
de três pavimentos e uma loja em região bas-
tante valorizada da cidade. A partir disso, foram 
iniciadas as customizações necessárias para a 
ocupação do novo espaço. A mudança para a 
nova sede do CRCRS está prevista para o pri-
meiro semestre de 2020.
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Gestão de Custos
Atualmente, o CRCRS não adota metodologia para o rateio dos custos indiretos. O Conselho utiliza 
sistema informatizado para o controle dos custos diretos, os quais foram alocados em 33 projetos 
aprovados para o Plano de Trabalho de 2019, que estão alinhados e vinculados aos objetivos estra-
tégicos para atender às necessidades dos 5 programas voltados ao atingimento das atividades-fins 
do Conselho. Os custos alocados nos programas estão demonstrados no Capítulo 2: Governança 
Estratégica e Alocação de Recursos.

Valores por Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico Executado

Fortalecer a participação sócio-político-institucional junto às instituições públicas, 
privadas, sociedade civil e entidades representativas (*)

0,00

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade 11.725,92

Firmar parcerias estratégicas (*) 0,00

Atuar como fator de proteção da sociedade 197.704,26

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

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs 4.446.539,24

Garantir a 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

696.880,61

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

94.591,18

Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs 280.690,47

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs 346.048,29

Atrair e reter talentos 10.253.499,67

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

807.091,56

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

23.665.140,34

Total 40.799.911,54

(*) Projetos realizados porém, sem custos.

Principais desafios e ações futuras

•	  Implementar uma sistemática de apuração de custos indiretos por centro de custo;
•	  Revisar as premissas estabelecidas no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, bus-

cando	estabelecer	novos	controles	que	permitam	a	alocação	eficiente	de	recursos	e	melhoria	
na qualidade dos gastos públicos.
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A Divisão de Contabilidade, de acordo com a 
Resolução CRCRS n.º 562/2015, que aprova o 
Regulamento de Pessoal, está vinculada à dire-
ção executiva, e tem como atribuições a coleta 
de dados, registro, elaboração das demonstra-
ções contábeis e produção de relatórios. 

O escopo desta declaração leva em conta as 
demonstrações contábeis do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Rio Grande do Sul. 

As demonstrações contábeis do CRCRS 
foram elaboradas em observância a Lei n.º 
4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabi-
lidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC 
TSP 16); ao Manual de Contabilidade do Sistema 
CFC/CRCs aprovado pela Resolução CFC n.º 
1.161/2009; ao Manual de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público (MCASP) e à INT/VPCI/ 
CFC n.º 023/2019 da Câmara de Controle Inter-
no do CFC, conforme orientações da Instrução 
Normativa TCU n.º 63/2010, da DN-TCU nº 
178/2019 e da Portaria TCU 378/2019, 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 a 
Resolução CRCRS n.º 412, de 29 de outubro de 
2003, alinhada aos procedimentos descritos 
nos Manuais de Auditoria e de Contabilidade 
do Sistema CFC/CRCs.

Esse é um processo que visa a assegurar a in-
tegridade, fidedignidade e a confiabilidade das 
informações apresentadas nas demonstrações, 
extraídas do Sistema Informatizado de Conta-
bilidade e demais sistemas gerenciais, que são 
utilizados pelo CRCRS.

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 patri-
monial do CRCRS.

Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP)– evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultante ou independente da 
execução orçamentária e indica o resultado 
patrimonial do exercício.

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

Balanço Orçamentário – traz a informação do 
orçamento aprovado em confronto com a exe-
cução da receita e da despesa.

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

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar 
(DRP) – retifica as despesas empenhadas e 
efetivamente executadas cuja liquidação tenha 
sido verificada no exercício.

Demonstração do Fluxo de Caixa – 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 são eviden-
ciados os critérios utilizados na elaboração das 
demonstrações contábeis.

Avanços

No exercício de 2019, o CRCRS manteve o foco 
na qualidade das informações contábeis, com 
total integração ao Sistema CFC/CRCs.

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

• Registro da depreciação de itens do Ativo 
Imobilizado;

• Reconhecimento, mensuração e eviden-
ciação das Variações Patrimoniais Ativas e 
Passivas decorrentes de créditos e ajuste 
para perdas;

• Registro contábil por meio de eventos;

• Controle orçamentário por meio de empe-
nhos;

• Reconhecimento de passivos contingentes 
e demais obrigações, a exemplo de provi-
sões trabalhistas e cíveis;

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

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 Con-
tas, considerando ainda que a documentação 
apresentada para registro está alinhada aos 
procedimentos internos de controles, declaro 
que as demonstrações contábeis (Balanços Pa-
trimonial, Financeiro e Orçamentário, Demons-
trativo de Restos a Pagar, as Demonstrações 
das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e 
das Mutações do Patrimônio Líquido) refletem 
os seus aspectos mais relevantes, quanto à 
situação orçamentária, financeira e patrimonial 
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2019.

Contador Avenir Regis Nunes de Souza
CRCRS nº 35.047/O

Declaração do Contador do CRCRS
Avenir Regis Nunes de Souza
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Balanço Patrimonial (BP)                  R$ mil  

ATIVO NE 2019 2018 PASSIVO NE 2019 2018

 Ativo Circulante 17.870 29.738  Passivo Circulante 7 5.894 5.096

 Caixa e Equivalentes de Caixa 6.952 20.090  Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 178 187

 Caixa e Equivalentes de Caixa 1 6.952 20.090  Encargos Sociais a Pagar 178 187

 Créditos de Curto Prazo 2 10.400 8.943  Obrigações de Curto Prazo 845 807

 Créditos a Receber 24.180 19.776  Obrigações Fiscais de Curto Prazo 3 12

 (-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa -13.780 -10.833  Depósitos Consignáveis 173 190

 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 3 403 573  Fornecedores 669 605

 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 107 289  Demais Obrigações de Curto Prazo 11 57

 Tributos e Contribuições a Recuperar 12 13  Transferências Legais 3 3

 Créditos por Danos ao Patrimônio/Div. Responsáveis 16 0  Depósitos de Diversas Origens 0 44

 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 218 218  Honorários de Sucumbência 8 10

 Créditos com Vinculação Orçamentária 33 42 Provisões de Curto Prazo 8 4.287 4.045

 Outros Créditos e Valores a Receber 17 11  Provisões Trabalhistas 1.450 1.373

 Estoques 4 108 123  Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis 590 757

 Almoxarifado 108 123  Provisões de Cota Parte 2.247 1.915

 Var. Diminutivas Pagas Antecipadamente 5 7 9  Empréstimos de Curto Prazo 9 573 0

 Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 7 9  Empréstimos Obtidos 573 0

 Ativo Não Circulante 31.015 10.989  Passivo Não Circulante 13.123 6.013

 Ativo Realizável a Longo Prazo 837 632  Empréstimos de Longo Prazo 9 13.123 6.013

 Créditos Realizáveis a Longo Prazo 2 9.217 9.170  Empréstimos Obtidos 13.123 6.013

 (-) Perda Estimada c/ Crédito de Liquidação Duvidosa -8.380 -8.538 Total do Passivo 19.017 11.109

 Investimentos, Imobilizado e Intangível 6 30.178 10.357  Patrimônio Líquido 10 29.868 29.618

 Investimentos 1 1  Patrimônio Social 29.868 29.618

 Bens Móveis 5.190 4.408

 (-) Depreciação Acumulada -2.621 -2.353

 Bens Imóveis 28.668 8.968

 (-) Amortização Acumulada -1.060 -667

Total do Ativo 48.885 40.727 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 48.885 40.727

    Ativo Financeiro 11 7.362 20.673 Passivo Financeiro 11 2.484 2.424

Ativo Permanente 41.523 20.054 Passivo Permanente 16.533 8.685

Saldo Patrimonial 29.868 29.618

Atos Potenciais Ativos 12 20 20 Atos Potenciais Passivos 12 1.046 1.549



36 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

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

Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2019 2018 Variações Patrimoniais Diminutivas NE 2019 2018

Contribuições 21.312 20.954 Pessoal e encargos 10.308 10.062

Exploração de bens e serviços 632 485 Uso de bens e serviços 5.750 5.608

Financeiras 5.004 6.627 Financeiras 1.049 374

Transferências 105 140 Tributárias e contributivas 4.468 3.937

Outras variações patrimoniais aumentativas 6.804 12.348 Desvalorização e perda de ativos 11.012 19.194

Outras variações patrimoniais diminutivas 1.023 1.522

Total 13 33.857 40.554 Total 33.610 40.697 

Resultado Patrimonial do Exercício 13 247 -143

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio líquido do CRCRS durante os exercícios de 2019 e 2018, bem como sua evolução no período. Os valores 
apurados compõem o patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido do CRCRS nos 
exercícios de 2019 e 2018, bem como sua evolução no período. Ressalta-se que embora os valo-
res não sejam expressivos, demonstram recuperação tendo em vista que a entidade apresentou 
um déficit no exercício anterior e no exercício de 2019 apresentou superávit.

R$ mil

Descrição
Patrimônio líquido

2019 2018

Saldo Inicial do Exercício 29.618 29.813

Ajustes de Exercício Anterior 3 -52

Resultado do Exercício 247 -143

Saldo Final do Exercício 29.868 29.618

R$ 246.863,85 
Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Qualitativas R$ mil

Descrição 2019 2018

Incorporação de Ativos 20.482 129 

Investimentos 20.482 129 

Incorporação de Passivos 7.500 6.000 

Operações de Crédito Internas 7.500 6.000 

Desincorporação de Passivos 485 0 

Amortização de Empréstimos 485 0 

Resultado Patrimonial R$ mil

Descrição 2019 2018

Variações Patrimoniais Aumentativas 33.857 40.554

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas 33.610 40.697

Superávit/Déficit 247 -143

O resultado patrimonial representa o superávit em 2019, e o déficit, em 2018, apurados com base 
no regime de competência das variações patrimoniais diminutivas e das variações patrimoniais 
aumentativas, escrituradas no subsistema patrimonial
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Balanço Orçamentário (BO)
Receitas orçamentárias R$ mil

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo
Receitas Correntes 19.535 19.535 19.940 405 

Contribuições 16.911 16.911 17.310 399
Exploração de bens e serviços 289 289 319 30
Financeiras 1.831 1.831 2.104 273
Transferências 169 169 105 -64
Outras receitas correntes 335 335 102 -233

Receitas de Capital 115 7.615 7.500 -115
Operações de créditos internos 0 7.500 7.500 0
Alienações de bens 115 115 0 -115

Total das Receitas 19.650 27.150 27.440 290
Total 19.650 27.150 27.440 290 

Despesas orçamentárias R$ mil

Despesas Orçamentárias NE Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Saldo
Despesas Correntes 19.450 1.563 21.013 19.833 19.833 19.081 1.180 

Pessoal e encargos 10.327 187 10.514 10.191 10.191 9.999 323 

Uso de bens e serviços 4.823 1.078 5.901 5.152 5.152 4.595 749 

Financeiras 225 26 251 217 217 217 34 

Tributárias e contributivas 3.895 277 4.172 4.136 4.136 4.133 36 

Outras despesas correntes 180  (5) 175 137 137 137 38 

Despesas de Capital 200 20.880 21.080 20.967 20.967 20.869 113 

Investimentos 200 20.395 20.595 20.482 20.482 20.384 113 

Amortização de empréstimos 0 485 485 485 485 485 0 

Subtotal 19.650 22.443 42.093 40.800 40.800 39.950 1.293 

Déficit 15 0 0 0 0 -13.360 0 0

Total das Despesas 19.650 22.443 42.093 40.800 27.440  1.293 

O Balanço Orçamentário 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 empe-
nhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode 
ser positivo - superávit orçamentário - ou negativo 
- déficit orçamentário. O resultado orçamentário evi-
dencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados 
para cobertura das despesas empenhadas.

Resultado Orçamentário 
O orçamento do CRCRS para o exercício de 2019 foi aprovado por meio da Resolução CRCRS nº 592/2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, DOE de 30 de novembro de 2018, no 
valor de R$ 19.649.909,00 e suplementado conforme legislação vigente, utilizando-se de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2018, mais apoio financeiro concedido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade no valor de R$ 7.500.000,00 para aquisição da nova sede do CRCRS, totalizando em R$ 42.093.109,00. 

O resultado orçamentário do exercício apresentou um deficit de R$ 13.360.141,90, situação adversa ao exercício anterior em que foi apurado superávit. O deficit orçamentário do exercício ocorreu em razão do 
pagamento da aquisição de imóvel destinado a instalação da nova sede do CRCRS em maio de 2019, no valor de R$ 19.700.000,00, bem como da compra de móveis e utensílios de escritório para o novo prédio.
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Balanço Financeiro (BF)

Ingressos NE 2019 2018

 Receita Orçamentária 14 27.440 26.058 

Receitas Correntes 19.940 20.058 

Receitas de Capital 7.500 6.000 

 Recebimentos Extraorçamentários 255 329 

Adiantamentos a Pessoal 135 0 

Adiantamentos a Terceiros 0 4 

Tributos e Contribuições a Recuperar 1 0 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 68 

Encargos Sociais a Pagar 0 3 

Obrigações de Curto Prazo 40 131 

Honorários de Sucumbência 0 4 

Provisões Trabalhistas 77 114 

Cancelamento de RP - Processados 2 5 

Disponível do exercício anterior 20.090 13.433 

Total 47.786 39.820 

R$ mil

Dispêndios NE 2019 2018

 Despesa Orçamentária 14 40.800 19.679 

Despesas Correntes 19.833 19.550 

Despesas de Capital 20.967 129 

 Pagamentos Extraorçamentários 34 51 

Adiantamentos a Pessoal 0 9 

Tributos e Contribuições a Recuperar 0 2 

Créditos por Danos ao Patrimônio 16 0 

Créditos e Valores a Receber 6 1 

Encargos Sociais a Pagar 10 0 

Transferências Legais 1 39 

Valores em Trânsito 1 0 

  

  

Disponível para o exercício seguinte 6.952 20.090 

Total 47.786 39.820 

R$ mil

Restos a Pagar Processados
Inscritos

Pagos Cancelados Saldo
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro

Despesas Correntes + Capital 795 850 793 2 850

Despesas Correntes 666 752 664 2 752

Pessoal e Encargos 187 178 187 0 178

Benefícios 67 14 67 0 14

Uso de Bens e Serviços 408 557 406 2 557

Despesas Tributárias e Contributivas 3 3 3 0 3

Outros Desembolsos 1 0 1 0 0

Despesas de Capital 129 98 129 0 98

Investimentos 129 98 129 0 98

O Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processa-
dos demonstra os valores de obrigações empenhadas e li-
quidadas inscritas em restos a pagar, as quais foram pagas ou 
canceladas. No exercício encerrado em 2019 foram inscritos 
um montante de R$ 849.542,14 em RPs. Ressalta-se que o 
Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs não faz re-
ferência a contabilização dos restos a pagar não processados, 
mas essa metodologia está sendo analisada pela Comissão 
de Revisão do Manual para ser implementada.

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados (DRPP)

O Balanço Financeiro 
apresenta os ingressos 
e os dispêndios,  evi-
denciando a receita e a 
despesa orçamentária, 
os recebimentos e os 
pagamentos de natureza 
extraorçamentária, con-
jugados com os saldos 
financeiros advindos do 
exercício anterior. Dessa 
movimentação financeira 
ocorrida no período, resul-
ta em um saldo financeiro, 
que é transferido para o 
exercício seguinte.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
R$ mil

Descrição 2019 2018

Fluxos de Caixa das atividades das Operações

Ingressos 19.940 20.058 

Receitas 19.940 20.058 

Receita de Contribuições 17.310 17.164 

Exploração de Bens e Serviços 319 249 

Receitas Financeiras 2.104 2.145 

Transferências (Subvenções) 105 140 

Outras Receitas 102 360 

Desembolsos 20.055 19.828 

Despesas 20.055 19.828 

Pessoal, Encargos e Benefícios 10.394 9.917 

Uso de Bens e Serviços 5.179 5.526 

Despesas Financeiras 217 198 

Despesas Tributárias e Contributivas 4.135 3.904 

Transferências (Subvenções + Auxílios) 0 0

Outros Despesas 130 283 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações (115) 230 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 0 0

Desembolsos 20.482 129 

Aquisição de Ativo Não Circulante 20.482 129 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (20.482) (129)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Ingressos 7.500 6.000 

Operações de Crédito 7.500 6.000 

Desembolsos 485 0

Amortização/Refinanciamento da Dívida 485 0

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 7.015 6.000 

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (13.138) 6.658 

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 20.090 13.433 

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 6.952 20.090 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as alterações no caixa 
e equivalente de caixa do CRCRS nos exercícios de 2019 e 2018, apre-
sentando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, 
nas atividades de investimentos e nas atividades de financiamento 
registradas no período.

As informações da DFC são úteis para proporcionar aos usuários das 
demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade do Re-
gional de gerar o caixa e equivalentes de caixa, bem como, as necessi-
dades da entidade de utilização desses fluxos de caixa.

2019 2018 2017

R$6.952.416,79

R$ 20.090.518,02

R$ 13.432.889,00

Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12



40 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Contexto Operacional

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul (CRCRS), localizado à Av. Praia 
de Belas, nº 1554, Porto Alegre - RS – CEP 
90110-000, foi criado pelo Decreto-Lei nº 
9.295/1946 alterado pela Lei nº 12.249/2010. 
Os Conselhos de Contabilidade, por delega-
ção, prestam serviços públicos e têm como 
principais atividades o registro, a fiscalização 
do exercício profissional, a regulamentação 
acerca dos princípios contábeis, do exame de 
suficiência, do cadastro de qualificação técnica 
e dos programas de educação continuada; e a 
edição de Normas Brasileiras de Contabilidade 
de natureza técnica e profissional.

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

Base da Preparação 
e Elaboração das 
Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis são de res-
ponsabilidade de sua Administração e foram 
elaboradas em conformidade com a Lei 
nº 4.320/1964, em observância às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBCASP); a Resolução CFC nº 
1.161/2009, que aprovou o Manual de Conta-
bilidade do Sistema CFC/CRCs e a Instrução 
de Trabalho da Câmara de Controle Interno do 

CFC – INT/VPCI nº 23/2019.

As demonstrações que compõem a Prestação 
de Contas da Gestão, exercício de 2019, são: o 
Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração das 
Variações Patrimoniais (DVP), o Demonstrativo 
de Execução de Restos a Pagar Processados, 
o Balanço Orçamentário (BO), o Balanço Finan-
ceiro (BF), a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL) a Demonstração de 
Fluxos de Caixa (DFC), e as Notas Explicativas. 

Essas notas explicativas fazem parte das de-
monstrações contábeis e nela estão eviden-
ciados os critérios utilizados na elaboração dos 
demonstrativos, especialmente as informações 
de natureza patrimonial, orçamentária, financei-
ra e de desempenho, bem como, destacar e 
interpretar detalhes 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 ati-
vos e passivos constantes nas demonstrações. 
As principais estimativas e premissas estão a 
seguir relacionadas:

• Perdas Estimadas de Créditos – A provisão para 
perda de créditos, instituída por meio da Instru-
ção de Trabalho VPCI nº 085/2012,  disponibiliza 
orientações para a adoção dos procedimentos 
contábeis relativos ao reconhecimento da per-
da estimada dos créditos de liquidação duvido-
sa e provisão da cota-parte, com base na perda 

esperada, cujo detalhamento está mencionado 
na Nota explicativa n.º 2 b.

• Ativo Imobilizado – os bens classificados no 
imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, são mensurados ou avalia-
dos com base no valor de aquisição e, em se 
tratando de ativos imobilizados obtidos a título 
gratuito, o valor é resultante da avaliação obtida 
com base em procedimento técnico ou 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 n.º 1.161/2009, 
reconhecendo o valor depreciável e o valor 
residual dos ativos imobilizados, com reconhe-
cimento do custo atribuído (deemed cost), de 
acordo com os laudos nº 238/2011,  239/2011, 
240/2011, 241/2011, 246/2011 e 471/2011 e de 
acordo com Instrução de Trabalho do CFC INT/
VPCI nº 004/2012, conforme prevê o item 11 da 
NBC T 16.9, aprovada pela Resolução CFC n° 
1.136/08. No exercício de 2019, não ocorreram 
reavaliações. A determinação da vida útil econô-
mica dos bens do imobilizado, para os bens ad-
quiridos 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 
1º/01/2011, a vida útil foi definida pela Câmara 
de Controle Interno, por meio da Instrução de 
Trabalho nº 4/2012, elaborada com base na 
IN da Secretaria 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, pode-
rão ser classificadas como passivo contingente 
ou como passivo exigível.

Moeda Funcional e de 
Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas 
em reais, que é a moeda funcional das operações 
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, cujos saldos estão assim eviden-
ciados. Alguns demonstrativos estão apresenta-
dos na base de Reais mil. 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 permanente e saldo 
patrimonial. A diferença entre os montantes de 
ativo financeiro e passivo financeiro resulta no 
valor do superávit financeiro. Nessa demostração 
é evidenciado também os atos potenciais ativos 
e passivos.

Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis utilizadas na 
preparação das demonstrações contábeis estão 
definidas e demonstradas a seguir e vêm sendo 
aplicadas de modo consistente em todos os perío-
dos apresentados, salvo disposição em contrário.

Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul |  RELATO INTEGRADO 2019 | 41

Balanço Patrimonial 
O BP evidencia a situação patrimonial do Con-
selho em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
e demonstra a posição estática dos ativos e 
passivos no final do exercício, possibilitando ao 
usuário da informação conhecer, qualitativa e 
quantitativamente, a composição dos bens e 
direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos 
resultados acumulados da gestão patrimonial ao 
longo de vários exercícios (patrimônio líquido).

Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de 
Caixa 

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

R$ mil

Descrição 2019 2018

Bancos conta movimento 568 360

Bancos aplicação financeira 6.384 10.706

Disponível p/ aplicação 
vinculada

0,00 9.024

Total 6.952 20.090

Fonte: Balanço Patrimonial

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

Nota Explicativa 2

Créditos a Receber de  
Curto Prazo e Longo Prazo

a) Créditos a Receber

Os direitos decorrentes de créditos a receber 
são mensurados ou avaliados pelo valor original 
e corrigidos pela variação do IPCA até a data do 
Balanço Patrimonial.

Os créditos foram contabilizados pelo regime de 
competência, no curto e/ou longo prazo, como 
créditos a receber e o seu reflexo foi evidenciado 
nas variações aumentativas, sendo apresentan-
do em 31/12/2019, um montante de: 

R$ mil

Descrição 2019 2018

Ativo Circulante

Créditos do exercício 4.504 4.168

Créditos de exercícios 
anteriores

17.449 13.419

Parcelamento de débitos 2.227 2.189

(-) Perda Estimada -13.780 - 10.833

Total 10.400 8.943

Ativo Não circulante

Parcelamento de débitos 2.626 2.646

Créditos de exercícios 
anteriores não executados

519 207

Dívida ativa executada 6.072 6.318

(-) Perda estimada - 8.380 - 8.539

Total 837 632

Fonte: Balanço Patrimonial

b) Ajustes para perdas de créditos.
A metodologia de cálculo tem por base a média 
percentual dos recebimentos dos três últimos 
exercícios, do qual se inferirá o percentual de 
inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final 
dos créditos a receber, de acordo com o Pro-
nunciamento 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:

R$ mil

Perdas Estimadas de Créditos

Ativo Circulante 2019

Saldo de créditos de curto 
prazo

24.180

Percentual de inadimplência 56,99%

Cálculo de ajuste de perdas - 13.780

Créditos líquidos a receber 10.400

Ativo Não Circulante 2019

Saldo de créditos realizáveis 
a longo prazo

9.217

Percentual de inadimplência 90,92%

Cálculo de ajuste de perdas - 8.380

Créditos líquidos a receber 837

Fonte: Balanço Patrimonial

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e Valores 
de Curto Prazo

Correspondem aos valores a receber de a 
adiantamentos a pessoal e valores a receber 
de entes públicos e outros valores.

R$ mil

Descrição 2019 2018

Adiantamento concedido a 
pessoal e a terceiros

107 289

Tributos e contribuições a 
recuperar

12 13

Créditos por danos ao 
patrimônio

16 0

Depósitos restituíveis e 
valores vinculados

218 218

Demais créditos com 
vinculação orçamentária

33 42

Outros créditos e valores a 
receber

17 11

Total 403 573

Fonte: Balanço Patrimonial

a) Adiantamento Concedido a Pessoal e a Ter-
ceiros

Valores relativos à participação dos funcionários 
no custeio do plano de saúde a ser descontado 
na folha de pagamento de Janeiro/2020, bem 
como a participação dos benefícios, plano de 
saúde, vale refeição, vale alimentação e vale 
transporte, custeados pelo Regional.

b) Tributos e Contribuições a Recuperar

Compreende os valores a receber do Conselho 
Federal de Contabilidade de cota-parte repas-
sada a maior e valores de imposto federal re-
colhido indevidamente e que aguarda-se resti-
tuição, conforme pedido a Secretaria da Receita 
Federal.

c) Créditos por Danos ao Patrimônio

Valores de multas impostas, pagas pelo Re-
gional, de responsabilidade de funcionários. Os 
valores serão descontados em folha de paga-
mento.



42 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

d) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

São valores consignados em juízo para anda-
mento de processos relativos a reclamatórias 
trabalhistas.

e) Demais Créditos com Vinculação Orçamen-
tária

Valores referentes a multas em processos lici-
tatórios e cheques devolvidos, com processos 
ajuizados para cobrança.

f) Outros Créditos e Valores a Receber

Refere-se a bloqueio na conta corrente do Ban-
co do Brasil, por ordem judicial, relativo a proces-
so trabalhista em tramitação

Almoxarifado R$ mil 

Descrição 2019 2018

Materiais de expediente 47 63

Publicações técnicas 8 4

Materiais de Informática 46 48

Materiais elétricos e de 
telefonia

3 4

Gêneros de alimentação 1 1

Materiais de higiene, 
limpeza e conservação

3 3

Total 108 123

Fonte: Balanço Patrimonial 

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram 
inventariados em 31/12/2019 e os ajustes ne-
cessários a sua regularização, foram realizados 
no sistema operacional de controle de esto-
ques, os quais não influenciaram no saldo das 
contas patrimoniais.

Nota Explicativa 5

Variações Patrimoniais 
Diminutivas pagas 
Antecipadamente

Compreendem pagamentos de variações pa-
trimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos 
benefícios ou prestações de serviços ocorrerão 
até o término do exercício seguinte.

VPD Antecipada R$ mil 

Descrição 2019 2018

Seguros de bens móveis 3 2

Seguros de bens imóveis 3 3

Assinaturas periódicas 1 4

Total 7 9

Fonte: Balanço Patrimonial 

Nota Explicativa 4

Estoques 

Compreende o somatório dos bens adquiridos 
pelo CRCRS, com o objetivo de utilização pró-
pria no curso normal de suas atividades ope-
racionais e administrativas, composto de ma-
teriais de expediente, gêneros de alimentação 
e materiais de higiene, limpeza e conservação, 
publicações técnicas, materiais de informática 
e materiais elétricos.

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

Nota Explicativa 6

Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Os bens que integram os investimentos e imobilizado estão assim distribuídos:

a) 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 (vinte) 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 
Balanço Patrimonial do CRCRS encerrado em 31/12/2019.

b) Imobilizado
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, no exercício de 2012. Os ativos imobilizados, com valores sujeitos a 
depreciação são controlados no Sistema de Bens Patrimoniais, cujos valores estão ajustados com 
o constante na contabilidade.

Móveis e Imóveis R$ mil

Descrição
Saldo em 

31/12/2018
Compras Desincorporações

Saldo em 
31/12/2019

Depreciação 
acumulada

Móveis e Utensílios 1.005 610 0 1.615 -684

Máquinas e Equipamentos 619 27 0 646 -427

Instalações 177 112 0 289 0

Utensílios de Copa e 
Cozinha

2 0 0 2 -2

Veículos 750 0 0 750 -519

Equip. Processamento de 
Dados

1.518 34 1 1.551 -989

Biblioteca 319 0 0 319 0

Museu e Obras de Arte 18 0 0 18 0

Sede 3.231 19.700 0 22.931 -960

Subsedes Salas Garagens 1.216 0 0 1.216 -100

Terrenos 4.521 0 0 4.521 0

Total dos Bens 13.376 20.483 1 33.858 -3.681

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019
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efetuado em rubrica do ativo.

As apropriações estão de acordo com 
a legislação vigente e alinhado a Instru-
ção de Trabalho CCI/CFC nº 023/2019

 Contas a pagar/ Transferências 
legais e outras obrigações

R$ mil 

Descrição 2019 2018

Transferências Legais 3 3

Outras Obrigações 8 54

Total 11 57

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

O saldo da conta “Transferências Le-
gais” refere-se ao FIDES devido ao 
Conselho Federal de Contabilidade, 
conforme estabelecido na Resolução 
CFC nº 968/2003.

No grupo de contas “Outras Obriga-
ções” consta o saldo de honorários de 
sucumbência a pagar, apurados em 
processos de ajuizamento de débitos, 
conforme normas em vigor.

Nota Explicativa 8

Provisões de  
Curto Prazo
No passivo circulante, são evidenciadas 
também as provisões para 13º salário, 
férias e encargos e os processos ju-
diciais. As provisões relativas aos pro-
cessos judiciais com perda classificada 
como “praticamente certa” e “provável” 
são constituídas com base em estima-
tivas confiáveis pelos prováveis valores 
de liquidação para os passivos.

Entre as aquisições mais relevantes no ano, destacam-se, na conta Sede, a aquisição de imóveis 
para instalação da nova sede do Regional visando à melhoria dos serviços prestados a classe con-
tábil, no valor de R$ 19.700.000,00, representando um aumento de 609,78% na respectiva conta.

No grupo Móveis e Utensílios, houve investimento para aquisição de todo o mobiliário visando 
se adequar as instalações da nova sede. O valor das aquisições representa 60,63% do mobiliário 
utilizado anteriormente.

Na rubrica Instalações houve um acréscimo de R$ 112.073,49, que representa 63,27% do total da 
conta. O valor foi destinado a aquisição de racks com acessórios, persianas e cortinas a serem 
instalados na nova sede do CRCRS.

c) Depreciação

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

Os bens móveis adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados pela empresa AV-TEC Avalia-
ções Técnicas SS Ltda. e depreciados a partir de 1º de janeiro de 2012, de acordo com a vida útil 
do bem, estabelecida no laudo de avaliação nº 0471/2011.

Os bens imóveis adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados pela empresa Embraval En-
genharia Consultiva SS e depreciados a partir de 1º de janeiro de 2012, de acordo com a vida útil 
do bem estabelecido nos laudos de avaliação nºs. 238/2011, 239/2011, 240/2011, 241/2011 e 
246/2011.

Os bens móveis e bens imóveis, adquiridos após essa data obedecem aos critérios para deprecia-
ção estabelecidos na Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 04/2012.

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a tabe-
la abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado: 

Depreciação

Descrição Vida útil Valor residual

Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, 
Instalações, Veículos (uso administrativo), Utensílios de Copa 
e Cozinha

10 anos 10%

Equipamentos de Processamento de Dados, Veículos (uso 
fiscalização)

5 anos 10%

Sede/ Subsede/Sala/Garagens 25 anos 10%

Fonte: INT VPCI 004/2012. Item 2.3.7

Nota Explicativa 7

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

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

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias/
Fornecedores

R$ mil 

Descrição 2019 2018

Obrigações trabalhistas e 
previdenciárias

178 187

Obrigações fiscais de curto prazo 3 12

Depósitos consignáveis 173 190

Fornecedores 669 605

Total 1.023 994

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

O saldo relativo aos depósitos consignáveis compreen-
de o fluxo de entradas e saídas de recursos, mas que 
não pertencem ao Conselho e tem caráter devolutivo. A 
avaliação é efetuada pelo valor original das transações 
e compreende o registro dos montantes relativos à 
retenção calculada sobre o pagamento de salários, 1/3 
de férias, 13º salários, dentre outros.

Os valores retidos dos fornecedores são depositados 
pelo Conselho, em conta vinculada específica, confor-
me o disposto no anexo VII da IN MPDG n.º 5/2017. A 
retenção no momento do pagamento é registrada em 
conta de passivo e o depósito em conta específica é 
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• Provisões Trabalhistas
• Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis 
• Provisão da Cota Parte

Provisões Trabalhistas

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

Provisões Trabalhistas R$ mil 

Títulos 2019 2018

Provisão de Férias 1.074 1.015

Encargos Sociais 376 358

Total 1.450 1.373

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Não ocorreram alterações significativas nos 
saldos da provisão de férias, pois não aconte-
ceram modificações expressivas no número de 
colaboradores, devido às contratações e às de-
missões. Não há férias acumuladas e vencidas.
Os saldos referentes às provisões para décimo 
terceiro salário e seus encargos patronais foram 
baixados por ocasião do pagamento da segun-
da parcela, ocorrido até o prazo estabelecido 
pela legislação

Provisão para Riscos Trabalhistas e 
Cíveis
Esta provisão tem por finalidade dar cobertura 
para as perdas ou despesas, cujo fato gerador 
já ocorreu, mas não houve ainda, o correspon-
dente desembolso ou perda. As provisões para 
riscos cíveis foram constituídas com base no 
Relatório de Passivos Contingentes da Assesso-
ria Jurídica do CRCRS, conforme estabelecido 

pela NBC TG 25 (R1), aprovada pela Resolução 
CFC n° 1.180/09.

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

Os processos trabalhistas num total de cinquen-
ta e quatro somam o montante de R$ 742.827,11, 
dos quais vinte e um estão classificados como 
praticamente certo e tem o valor atribuído de 
R$ 463.048,73, os processos classificados 
como provável são três e tem o valor atribuído 
de R$ 82.909,08, os processos classificados 
como possível são seis e tem valor atribuído 
de R$ 45.500,00 e os processos classificados 
como remota são vinte e quatro e tem valor 
atribuído de R$ 151.369,30.

O CRCRS possui cinco processos cíveis tota-
lizando o montante de R$ 44.183,63, com os 
graus de perda classificados como “pratica-
mente certo” e “provável”, reconhecidos no 
Balanço Patrimonial, sendo quatro classifica-
dos 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 reconheci-
dos contabilmente, mas, a título de informação 
demonstram-se no quadro a seguir, os pro-
cessos que estão sob a responsabilidade da 
Assessoria Jurídica:

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis R$ mil

Descrição 2019 2018

Processos Trabalhistas Quantidade Valor Quantidade Valor

Praticamente certo 21 463 19 408

Provável 03 83 02 68

Possível 06 45 06 50

Remota 24 152 08 232

Total 743 0 758

Processos Cíveis Quantidade Valor Quantidade Valor

Praticamente certo 04 42 24 281

Provável 01 2 0 0

Possível 0 0 0 0

Remota 0 0 0 0

Total 44 281 

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Provisão da Cota-Parte
Constitui cota-parte o valor correspondente a 20% sobre os créditos a receber líquidos de curto 
e longo prazo conforme orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Câmara de Controle Interno 
do CFC.

Cota-Parte R$ mil 

Descrição 2019 2018

Créditos a Receber - CP 2.080 1.789

Créditos a Receber - LP 167 126

Total da Carteira 2.247 1.915

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 9

Empréstimos
O empréstimo obtido com o Conselho Federal de Contabilidade teve a finalidade de aquisição de 
imóvel para instalação da nova sede. Está contabilizado pelo valor original e os juros evidenciados 
em contas distintas de acordo com o contrato. O valor do empréstimo será restituído no prazo de 
vinte anos, totalizando quarenta parcelas, vencíveis nos meses de junho e dezembro de cada ano.
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Os registros contábeis referentes ao empréstimo obtido com o 
Conselho Federal de Contabilidade, são:

Curto Prazo R$ mil 

Descrição 2019 2018

Empréstimo Principal 505 00

Juros sobre empréstimos 68 0

Total curto prazo 573 0

Longo Prazo R$ mil 

Descrição 2019 2018

Empréstimo Principal 12.510 6.000

Juros sobre empréstimos 9.052 3.786

(-) Encargos financeiros a apropriar -8.439 -3.773

Total longo prazo 13.123 6.013

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa  10

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

Patrimônio Líquido R$ mil

Descrição 2019 2018

Ajuste de Exercícios Anteriores 2 -52

Resultado do Exercício 247 -143

Resultados Acumulados Exercícios 
Anteriores

29.619 29.813

Total 29.868 29.618

Fonte: Balanço Patrimonial 2019

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o reco-
nhecimento de omissões e erros de registros ocorridos em anos 
anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, 
no balanço encerrado em 31/12/2019 foram evidenciados os va-
lores que pertenceram a exercícios anteriores, assim distribuídos: 

R$ mil 

Data Descrição Valor

30/12/2019
Excesso na estimativa das 
despesas com delegacias

2

Total 2

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa  11

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o 
ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformida-
de com a Lei n° 4.320/64, alinhado às orientações do Controle 
Interno do CFC. No exercício de 2019 foi apurado um superávit 
financeiro no valor de R$ 4.878.328,85.

R$ mil
Resultado Financeiro 2019 2018

Ativo Financeiro 7.362 20.673

(-) Passivo Financeiro -2.484 -2.424

Superávit Financeiro 4.878 18.249

Metodologia de cálculo R$ mil
Ativo Financeiro 2019 2018

Ativo Circulante 17.870 29.738

(-) Créditos de curto prazo -10.400 -8.942

(-) Estoques -108 -123

(=) Valor do Ativo Financeiro 7.362 20.673

Passivo Financeiro 2019 2018

Passivo Circulante 5.894 5.096

(-) Provisão para riscos trabalhistas 
e cíveis

-590 -757

(-) Provisão de cota-parte -2.247 -1.915

(-) Empréstimo de Curto Prazo -573 0

(=) Valor do Passivo Financeiro 2.484 2.424

Superávit Financeiro 4.878 18.249
Fonte: Balanço Patrimonial 2019

Contas de Compensação

Nota Explicativa 12

Atos Potenciais Ativos e Passivos

O CRCRS mantém registrados em seu balanço os contratos, con-
vênios e acordos em atos potenciais, resguardando os direitos e 
deveres estabelecidos nesses documentos, bem como o registro 
prévio de futuros reflexos patrimoniais.

No grupo dos atos potenciais passivos estão registrados os con-
tratos resultantes de processos licitatórios para a prestação de 
serviços continuados.

Demonstração das Variações 
Patrimoniais

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Con-
selho durante o exercício financeiro. Essa demonstração apura 
o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, de-
pendendo do resultado líquido entre as variações aumentativas 
e diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio líquido 
demonstrado no BP. 
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Nota Explicativa 14

Ingressos e Dispêndios extra 
orçamentários
Nos saldos dos ingressos e dispêndios extraorçamentários estão 
evidenciados, especialmente, a movimentação dos depósitos 
restituíveis e valores vinculados a processos, os valores inscritos 
em restos a pagar e os pagamentos de exercícios anteriores, 
bem como o cancelamento de restos a pagar, decorrentes de 
erros, dentre outros.

Balanço Orçamentário

O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas e reflete as mudanças do orçamento anual 
devido a elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o 
total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera 
o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo - superávit 
orçamentário – ou negativo – déficit orçamentário. O resultado 
orçamentário evidencia a sobra ou falta dos recursos arrecada-
dos para cobertura das despesas empenhadas.

Nota Explicativa 15

Resultado Orçamentário

O orçamento do CRCRS para o exercício de 2019 foi aprovado por 
meio da Resolução CRCRS nº 592/2018, devidamente homologa-
do pelo CFC, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande 
do Sul, DOE de 30/11/2018, e tem o valor de R$ 42.093.109,00, 
incluídas as alterações de acordo com os créditos adicionais 
aprovados.
 
O resultado orçamentário do exercício apresentou um déficit de 
R$ 13.360.141,90, situação adversa ao exercício anterior, visto que 
em 2018 foi apurado superávit orçamentário. O déficit, em 2019, 
ocorreu em razão do aumento das despesas de capital, utilizadas 
para aquisição de imóvel para instalação da nova sede do CRCRS,  
bem como  da aquisição de móveis e utensílios de escritório e 

instalações para utilização no novo prédio.

Resultado Orçamentário R$ mil 
Descrição 2019 2018

Receitas (corrente + capital) 27.440 26.058

Despesas (corrente + capital) 40.800 19.679

Déficit/Superávit -13.360 6.379

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues 
Presidente do CRCRS – 049978/O

Contador Avenir Regis Nunes de Souza
CRCRS – 035047 /O

Nota Explicativa 13

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

R$ mil 

Resultado Patrimonial 2019 2018

Variações Patrimoniais 
Aumentativas

33.857 40.554

(-) Variações Patrimoniais 
Diminutivas

33.610 40.697

Superávit/ Déficit 247 -143

Ativos e Passivos 
Financeiros e 
Permanentes 

2019 2018

Ativo Financeiro 7.362 20.673

Ativo Permanente 41.523 20.054

ATIVO (I) 48.885 40.727

Passivo Financeiro 2.484 2.424

Passivo Permanente 16.533 8.685

PASSIVO (II) 19.017 11.109

Saldo patrimonial 
acumulado (I-II)

29.868 29.618

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2019

Balanço Financeiro
O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a re-
ceita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamen-
tos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos 
financeiros advindos do exercício anterior. Dessa movimentação 
financeira, resulta o saldo financeiro, que é transferido para o exer-
cício seguinte. Em 2019 o saldo financeiro foi de R$ 6.952.416,79. 
 
Os valores apresentados no BF de 2019, referentes aos números 
de 2018, estão diferentes dos valores apresentados no BF de 
2018, devido a mudança de estruturação determinada pelo CFC.
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