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RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 07/21 

 

Tipo de auditoria: Auditoria de Gestão 

 

Entidade auditada: Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal 

 

Período da análise: Janeiro a Dezembro de 2020 
 

Para: Presidente Daniel Chaves Fernandes 
 

 

Este relatório trata de auditoria de avaliação de gestão realizada no Conselho Regional de 

Contabilidade do Distrito Federal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade foram 

criados como Entidade Fiscalizadora do Exercício Profissional, por meio do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 

27 de maio de 1946 e, de acordo com o artigo 3º: “Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal 

de Contabilidade, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais.”, e tem como funções básicas 

o registro e a fiscalização da profissão contábil em todo território nacional, conforme os artigos 6º, 10 e 

12, bem como a regulação dos Programas de Educação Continuada, instituído pela Resolução 

1.370/2011. 

 

 A auditoria deu ênfase ao aspecto legal dos atos praticados, visando avaliar, de forma 

amostral, a gestão do Conselho Regional de Contabilidade, pelos processos e resultados gerenciais 

apresentados, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com determinado critério 

técnico, operacional ou normativo. 

 

 Os trabalhos da Auditoria tiveram como delimitador o Manual de Auditoria do Sistema 

CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC nº 1.101/07; o Manual de Contabilidade do Sistema 

CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC nº 1.161/2009; Resoluções do CFC e CRCs, Instruções de 

Trabalho e demais normas atinentes que delimitaram os fatores relevantes a serem observados na 

execução dos trabalhos. 

 

2. OBJETIVOS DOS TRABALHOS DA AUDITORIA 

 

A Auditoria teve como objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles 

internos, bem como as informações contábeis, financeiras e operacionais da entidade. Foram 

analisados documentos que serviram de respaldo para a emissão deste relatório, visando à primazia da 

eficiência, eficácia e economicidade da gestão, avaliando se os recursos financeiros foram empregados 

de forma a atender o objetivo fim da entidade. 
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Em específico, a avaliação dos controles internos dos CRCs visa evitar possíveis 

procedimentos inadequados aplicados nas rotinas adotadas, quanto aos aspectos da segurança dos 

procedimentos, identificando fragilidades nos controles administrativos, de forma a avaliar o grau de 

relevância dos danos que possam provocar. 

 

Os trabalhos desenvolvidos buscam também, prestar assessoramento à alta administração 

do Conselho Regional, de forma a contemplar o desenvolvimento de ações e soluções para um melhor 

desempenho dos atos administrativos, técnicos e operacionais. 

 

3. ESCOPO DA AUDITORIA  

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna para o exercício de 2020 foi:  

 

1. Estrutura Legal e Normas 

2. Execução da Receita e Financeiro 

3. Execução da Despesa 

4. Licitações e Contratos  

5. Bens Patrimoniais 

6. Indicadores de desempenho 

7. Gestão de Pessoal  

8. Fiscalização  

9. Registro 

10. Eventos e Desenvolvimento Profissional 

11. Monitoramento / Follow-up 

 

Na execução dos trabalhos, a auditoria deu ênfase a verificação dos controles e 

procedimentos administrativos, às normas aprovadas, ao controle da receita, aos processos de 

contratação, bem como os respectivos contratos firmados, a verificação do controle de bens 

patrimoniais e seus registros contábeis, a averiguação das despesas, a conformidade da gestão de 

pessoal, e demais controles relacionados as atividades fins de Fiscalizaçao, Registro e 

Desenvolvimento Profissional.  

 

4. RESULTADOS DOS EXAMES/CONSTATAÇÕES  

 
4.1. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente à Licitações e Contratos para o exercício 

de 2020 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Especifico da Auditoria 

Interna do CFC, e relacionados aos processos de contratação/aquisição do Conselho. 

 

A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 
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a) Verificar se os processos de licitação estão de acordo com os ditames da legislação aplicada e 

jurisprudência; 

b) Verificar se os processos de dispensa e de inexigibilidade estão de acordo com os ditames da 

legislação aplicada e jurisprudência; 

c) Verificar se ocorreu ausência de licitação nos casos cabíveis; 

d) Verificar se existe indício de fuga de licitação ou a realização de processo licitatório sem 

observância do disposto na legislação federal sobre licitação, vigente à época, inclusive no que 

se refere à habilitação e ao cadastro; 

e) Verificar se ocorreu direcionamento para prestador/fornecedor nos processos licitatórios; 

f) Verificar se os editais possuem cláusulas restritivas que impeçam a igualdade de condições dos 

participantes na licitação; 

g) Verificar se os processos contêm indícios de que foram montados, feitos posteriormente à 

realização da contratação; 

h) Verificar se os processos estão acompanhados do parecer do jurídico, quanto à correta 

modalidade de licitação ou dispensa/inexigibilidade; 

i) Verificar se foram realizadas as publicações dos editais de convocação; 

j) Verificar se foram respeitados os limites de licitação; 

k) Verificar se o ato de nomeação da comissão de licitação está adequado e dentro do prazo; 

l) Verificar se nos processos constam a adequada especificação do objeto, contendo seus 

elementos característicos (sem indicação de marca), a especificação das unidades e das 

quantidades a serem adquiridas em função do consumo e a provável utilização pela entidade; 

m) Verificar se há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas; 

n) Verificar se possui justificativa e motivação para contratação (emitida pela autoridade 

competente); 

o) Verificar se estão identificados os objetos contratuais e os seus elementos característicos; 

p) Verificar se o contrato contempla o regime de execução ou o modo de fornecimento; 

q) Verificar se, no caso de alteração do valor inicialmente contratado, decorrente do incremento ou 

redução da obra, serviço ou fornecimento, o mesmo valor manteve-se dentro dos limites 

estabelecidos na legislação; 

r) Verificar se a execução do contrato foi acompanhada e fiscalizada por um representante ou 

comissão da entidade pública especialmente designada, e se há designação do gestor do 

contrato; 

s) Verificar se há publicação no Diário Oficial dos atos administrativos caracterizados como 

necessários e imprescindíveis à sua legitimação e se ocorreu dentro do prazo legal; 

t) Verificar se, quando executado o contrato, o seu objeto foi recebido; 

u) Verificar se há termo aditivo para os casos de renovação ou prorrogação; 

v) Verificar se existe contrato com cláusula indicando que este é por tempo indeterminado; 

w) Verificar se o contrato foi originado de um processo de licitação; se não, verificar qual o motivo. 
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Para a verificação foram avaliados os processos de aquisição demonstrados a seguir: 

 

 
 

4.1.1 Publicação dos extratos de contrato no Diário Oficial 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Verificou-se nos processos de Dispensas de licitação nºs 10, 66, 157 e 165/2020 a publicação 

dos extratos de contrato de baixo valor, correspondente aos incisos I e II do art. 24 da Lei de 

Licitações. 

 

Nesse sentido temos Orientação Normativa/AGU Nº 34/2011: 

 
“As hipóteses de inexigibilidade (art. 25) e dispensa de licitação (incisos III e 

seguintes do art. 24) da Lei nº 8.666, de 1993, cujos valores não ultrapassem 

aqueles fixados nos incisos I e II do art. 24 da mesma lei, dispensam a 

publicação na imprensa oficial do ato que autoriza a contratação direta, em 

virtude dos princípios da economicidade e eficiência, sem prejuízo da utilização 

de meios eletrônicos de publicidade dos atos e da observância dos demais 

requisitos do art. 26 e de seu parágrafo único, respeitando-se o fundamento 

jurídico que amparou a dispensa e a inexigibilidade”. 

 

Entretanto, para atender a transparência devem ser divulgados em outros veículos, a exemplo 
do portal da transparência. 
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Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa e se for o caso, cópia da evidência): 

A orientação que se tinha era que todo e qualquer contrato deveria ser publicado na Imprensa 

Nacional com intuito de dar eficácia ao ato administrativo, porém visando a nova orientação do 

relatório da auditoria e com base na Orientação Normativa AGU Nº 34/2011, a partir dessa data, 

qualquer contrato a ser firmado com o CRCDF cujos valores enquadrem-se nos limites dos 

incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93 terão sua publicação apenas no site do CRCDF, no Portal 

da Transparência. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 

Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da recomendação. 

 

4.1.2 Formalização dos processos 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Na análise dos processos 06, 66, 67, 125 e 163/2020, verificou-se que as páginas estão 

numeradas parcialmente ou sem nenhuma numeração, em desacordo com as orientações do 

art. 38 da Lei de Licitação, conforme a seguir: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 

para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 
Resposta do Regional (justificativa e se for o caso, cópia da evidência): 

Tendo em vista o fato atípico, nunca vivenciado entes de pandemia, iniciada em março de 2020, 

o CRCDF ainda está se adaptando a essa realidade de elaboração de processos 

virtuais/eletrônicos. Contudo, estamos tomando todas as medidas necessárias para a 

adequação e os ajustes na elaboração dos processos. Inclusive com a inclusão das numerações 

de páginas, Estamos trabalhando, estudando a melhor forma para que isso ocorra. Fato se deve 

de ter o processo de várias outras seções, as quais incluem documentação no processo, no 

decorrer de sua execução. Estamos na expectativa de que, como ocorre hoje no CFC possamos 

ingressar no SEI (Sistema Eletrônico de Informações). Muito facilitaria a elaboração dos 

processos eletrônicos, já com a devida numeração de página para cada documento evitando 

essas lacunas. Bem como, agilizaria as assinaturas dos documentos por meio das assinaturas 

eletrônicas. Além de uma redução de custos com os serviços de impressão de documentos. 

Com isso toda a inclusão está sendo feita de forma gradativa e manual. E, como dito, está sendo 

estudada uma melhor forma de inclusão da numeração de páginas para que seja atendido 

conforme normatizado. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 
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O Regional deverá proceder com a numeração e rubrica das páginas dos processos no prazo 

de 30 (trinta) dias e encaminhar a evidência à CCI/CFC. 

 

4.1.3 Renovação contratual excepcional 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Na análise da renovação contratual excepcional dos serviços terceirizados de limpeza, processo 

de Pregão Presencial nº 51/2015, consta apenas o Ofício da empresa aceitando a prorrogação, 

justificativa bem simplista para prorrogação e email de consulta realizada ao escritório Machado 

Global de advocacia referente à possibilidade da prorrogação excepcional. Dessa forma 

verificou-se ausência de vários requisitos exigidos para a prorrogação, conforme orienta o 

Parecer n. 00008/2020/CPUC/PGF/AGU, in verbis: 

“2.3. REQUISITOS DA PRORROGAÇÃO Quanto aos requisitos da prorrogação 

dos contratos, deverão ser cumpridos os delineados abaixo: 

 a) caracterização do serviço como contínuo (item 3, a, do anexo IX da IN 

SEGES/MP nº 05/2017);30/03/2020 

https://sapiens.agu.gov.br/documento/400435294 

https://sapiens.agu.gov.br/documento/400435294 4/18 

b) previsão da prorrogação no edital ou no contrato; (Parecer nº 

28/2019/DECOR/CGU/AGU, de 17/04/2019, aprovado pelo Despacho do 

Advogado-Geral da União nº 292, de 03/06/2019)  

c) manifestação do interesse da contratada na prorrogação (item 3, e, do anexo 

IX da IN SEGES/MP nº 05/2017); 

d) análise prévia da consultoria jurídica do órgão (art. 38, parágrafo único, da Lei 

nº 8.666/1993); 

e) inexistência de solução de continuidade da vigência da contratação e 

prorrogação dentro do prazo de vigência contratual (Orientação Normativa AGU 

nº 3, de 1º de abril de 2009); 

f) elaboração de relatório sobre a regularidade da execução contratual (item 3, 

b, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017); 

g) interesse motivado da Administração na continuidade da execução dos 

serviços (item 3, c, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017); 

h) manifestação sobre a vantajosidade da contratação, acompanhada da 

metodologia adotada, e compatibilidade com os preços máximos fixados pela 

SEGES/MP, quando existirem (itens 3, d, 4, 7, 8 e 11, a, do anexo IX da IN 

SEGES/MP nº 05/2017); 

i) manutenção das condições exigidas na habilitação (art. 55, XIII, da Lei nº 

8.666/1993); 

j) inexistência de suspensão/impedimento/declaração de inidoneidade da 

empresa ou proibição de contratar com a Administração Pública (item 11, b, do 

anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017); 

k) verificação da existência de custos fixos ou variáveis não renováveis já 

amortizados/pagos (item 9 do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017); 

l) juntada do mapa de riscos relativo à gestão contratual atualizado de acordo 

com o modelo do anexo IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/MP nº 05/2017); 

m) no caso de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, 

juntada do mapa de riscos relativo à gestão contratual atualizado de acordo com 

o modelo do anexo IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/MP nº 05/2017), com a 

indicação obrigatória do tratamento do risco de descumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS (art. 18, §1º, da IN 

SEGES/MP nº 05/2017); 

n) efetiva disponibilidade orçamentária (item 10 do anexo IX da IN SEGES/MP 

nº 05/2017); 

o) elaboração da minuta do termo aditivo (modelo anexo ao presente parecer); 

https://sapiens.agu.gov.br/documento/400435294%204/18
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p) renovação da garantia contratual com a atualização necessária (art. 55, VI, e 

art. 56, § 4º, da Lei nº 8.666/1993 c/c subitem 3.1 do anexo VII-F da IN 

SEGES/MP nº 05/2017); 

q) autorização da autoridade competente (art. 57, §2º, da Lei nº 8.666/1993); 

r) autorização pelo Ministro da pasta ou respectivo ato de delegação, nos termos 

do Decreto 10.193/2019; 

s) Na hipótese de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

a manutenção da circunstância que permitiu a contratação direta; 

t) Na hipótese de prorrogação excepcional com fundamento no Art. 57, §4º, da 

Lei 8.666/93, justificativa específica no sentido de que a ausência do serviço 

poderá causar prejuízos ao bom funcionamento do órgão ou entidade 

contratante, constituindo-se na única alternativa possível para evitar a solução 

de continuidade na prestação dos serviços e autorização da autoridade superior 

àquela responsável pela assinatura do termo aditivo; 

u) adequação dos valores totais da execução e da prorrogação à modalidade 

licitatória inicialmente escolhida (Acórdão TCU nº 1.705/2003 – Plenário) – essa 

hipótese só se aplica para os casos em que não foi utilizada a modalidade 

pregão;  

x) publicidade na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/1993). 

 

2.3.1. Caracterização do serviço como contínuo.Em atendimento ao item 3, a, 

do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, a autoridade deverá certificar nos 

autos a natureza contínua dos serviços contratados, cuja definição deve 

observar o Art. 15 da IN SEGES/MP nº 05/2017. Vale dizer que, para 

caracterização do serviço de natureza contínua, é imperativo considerar tanto 

as características e particularidades da demanda do órgão assessorado, como 

a efetiva necessidade do serviço para a realização de suas atividades 

essenciais. 

 

2.3.3. Previsão da prorrogação no edital ou no contrato. A prorrogação com base 

no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, depende de expressa previsão 

no ato convocatório ou no contrato.  

 

Isso porque a possibilidade de prorrogação é fator que pode influenciar no 

interesse e na decisão dos competidores quanto à participação no certame, 

entende-se que a sua previsão expressa no edital (ou no contrato que o integra 

como anexo) é requisito condicionante da prorrogação contratual, em especial 

para guardar observância ao princípio da vinculação ao edital e por 

consequência os princípios da publicidade, da competição e outros”. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa e se for o caso, cópia da evidência): 

Informamos que o Conselho iniciou estudo para nova contratação dos serviços de portaria, 

copeiragem e serviços gerais em janeiro/2020 por meio do Processo no. 037/2020 datado de 

31/01/2020, como é possível verificar com os documentos de evidencia em anexo. Toda a parte 

de levantamento e leitura de documentações, legislações, convenções coletivas, bem como o 

inicio da estruturação dos Estudos Preliminares já haviam sido iniciadas, e o processo continua 

em andamento, buscando a melhor solução para o CRCDF com relação a essa contratação. 

Ainda que os estudos sejam iniciados, ate mesmo antes da abertura dos processos, face as 

constantes alterações de legislação, a seção divulga externamente, somente depois de 

aprovado pela Presidência. Lembrando que 2020 foi ano de posse de nova diretoria. Nesse 

ínterim, o cenário alterou com a pandemia de COVID, algo nunca imaginado, e o Conselho 

prezou por seguir além das normas vigentes, bem como ter um parecer jurídico para orientação, 
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às de integridade de todos que trabalham ou freqüentam o Conselho. O CRCDF, como todos 

outros, teve que se adequar e adaptar a uma realidade nunca antes imaginada, bem como a 

realização de diversos processos para a manutenção do bem estar dos colaboradores e para 

seguir de forma rígida todas as orientações dos órgãos de saúde. Esse novo cenário vivido, 

gerou uma série de entraves no âmbito do CRCDF como um todo, principalmente na forma de 

ter que gerar e criar todos os seus processos de forma totalmente eletrônica. Informamos que 

estamos analisando as informações descritas acima e, em estudo para readequação ao 

processo, se couber. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 

O § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 dispõe: 

 

Art. 57. […] 

 

[…] 

 

§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o 

prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (Grifamos.) 

 

Desse modo, em situação excepcional é possível a prorrogação pelo prazo máximo de doze 

meses, desde que atendidas as formalidades. 

 

Além disso, se não houver a demonstração da situação extraordinária, sob pena de comprovado 

prejuízo ao interesse público, a prorrogação não é legítima. 

 

Portanto, o Regional deve providenciar um novo processo de contratação, imediatamente, e com 

prazo limite de finalização, para a regularização da situação apresentada no achado da auditoria. 

Solicita-se o encaminhamento das providências no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

 

4.2. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – BENS PATRIMONIAIS 

 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente ao Controle dos Bens Patrimoniais para o 

exercício de 2020 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico da 

Auditoria Interna do CFC. 

 

A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Verificar se os valores dos bens móveis e imóveis registrados na Contabilidade estão regulares 

com os valores do Sistema de Bens Patrimoniais; 

b) Verificar se os bens patrimoniais estão devidamente identificados; 

c) Avaliar se os termos de responsabilidade estão devidamente assinados; 

d) Verificar se os bens novos estão cadastrados no sistema patrimonial e se foi realizada a fixação 

de plaquetas; 

e) Verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não 

superiores a (1) um ano; 

f) Verificar se a alienação de bens imóveis tem a correspondente autorização do Plenário do 

Regional, observadas as normas do CFC; 
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g) Verificar se ocorreu a aquisição de bens com a correspondente autorização da Câmara e da 

Plenária, quando a legislação assim o determinar; 

h) Verificar se os imóveis dos Conselhos estão em condições legais de funcionamento. 

 

 

4.2.1 Termo de Responsabilidade 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Em análise à resposta do item “P3” do Questionário de Bens Patrimoniais, o CRC apresentou 

os Termos de Responsabilidade dos Bens Patrimoniais. No entanto, todos estão sem 

assinaturas dos responsáveis pela guarda dos bens, em desacordo com as orientações do 

Manual Administrativo e Financeiro do Sistema CFC/CRCS, in verbis: 
 

“9.1.4. Termo de Responsabilidade É responsável pela guarda e conservação 

de bem móvel o conselheiro ou o funcionário que, em razão do seu cargo ou por 

designação, responde pela área onde o mesmo for alocado, devendo assinar o 

respectivo Termo de Responsabilidade ou outro documento que o substitua”. 
 

 

Desse modo, ao término de cada inventário anual, será lavrado para cada Unidade Administrativa, 

o Termo de Responsabilidade que conterá todos bens patrimoniais nela existentes, a indicação 

de seu responsável e a respectiva assinatura. 

 

Diante do período que se passou entre a data de resposta do questionário e a data dessa Nota 

de Auditoria, solicita-se que sejam colhidas as assinaturas dos Termos de Responsabilidade e 

encaminhados a essa Auditoria. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

Serão colhidas as assinaturas em todos os Termos de Referência e serão encaminhados 

conforme solicitado. Assim que revisto, conforme sugerido no próximo item, referente aos bens 

não localizados. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 

O Regional deverá providenciar as assinaturas dos termos no prazo máximo de 30 (trinta) dias e 

encaminhar a evidência à CCI/CFC. Caso necessário, poderão ser incluídas assinaturas digitais 

nos termos. 

 

4.2.2  Bens não localizados 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Em análise à resposta do item “P5” do Questionário de Bens Patrimoniais, referente ao Plano de 

ação dos apontamentos relatados pela Comissão de Bens, verificou-se que o CRC não adotou 

procedimentos para a regularização dos 37 (trinta e sete) bens não localizados, em 

desconformidade com as orientações do Manual Administrativo e Financeiro do Sistema 

CFC/CRCS, in verbis: 
 

“9.17 Extravio ou Desaparecimento 
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Constatando-se o desaparecimento do bem, o responsável pela guarda, depois 

de efetuar a busca, comunicará o fato à administração, que determinará 

sindicância, de caráter reservado, a ser realizada por uma comissão ou por 

empregado nomeado”. 

 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

Quanto aos bens não localizados, foi assinada Portaria 25/2021 constituindo comissão para 

apuração. Serão procurados para serem colocados nas suas devidas responsabilidades. 

Inclusive, será verificado nos processos de doação/descartes já realizados. Assim que 

concluído, serão inseridos nos Termos para assinaturas dos responsáveis. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 

O Regional deve encaminhar a finalização dos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias para 

análise pela CCI/CFC. 

 

4.3. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA – GESTÃO PESSOAL 

 
O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna referente a Gestão Pessoal para o exercício de 

2020 foi com base nos critérios estabelecidos no Planejamento Geral e Específico da Auditoria Interna 

do CFC. 

 

A verificação foi realizada de acordo com os seguintes critérios: 

a) Verificar o controle dos registros de tempo e aprovação de horas extras, para avaliar a 

consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas, bem 

como, a regularidade de banco de horas e compensações; 

b) Avaliar a legalidade e a legitimidade dos gastos com folhas de pagamento; 

c) Verificar a regularidade das admissões e demissões de funcionários; 

d) Verificar a regularidade fiscal e social da entidade jurisdicionada; 

e) Verificar os controles relacionados à acumulação de cargos (formulário); 

f) Avaliar o Plano de Cargos e Salários, analisando os critérios de avaliação, os benefícios 

concedidos e se há cargos previstos sendo ocupados por terceirizados; 

g) Conciliação entre apuração e pagamento dos encargos sociais (FGTS, PIS, INSS) e tributos 

(IRRF); 

h) Conciliar o prazo de entrega das obrigações acessórias decorrente da folha de pagamento. 

i) Verificar se os conselheiros apresentaram declaração de bens e rendas. 

 

4.3.1  Ausência de Plano de Cargo e Salários 

Recorrente (Sim/Não):Sim 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? 11/17 
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Verificou-se que o Regional não possui Plano de Cargos e Salários, adotando apenas “Tabela 

Salarial” aprovada pela Portaria CRCDF n.° 074, de 19 de dezembro de 2017. 

 

Sobre o tema, temos o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, contido no Acórdão 

n.° 2.000/2020 – Plenário, proferido ao Conselho Regional de Economia de São Paulo. Segundo 

o Tribunal,a medida visa conferir transparência e impessoalidade à gestão administrativa. Segue 

trecho do acórdão: 

(...) 
 

“9.6. determinar (...), com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que: 

9.6.1. elabore e publique seu plano de cargos e salários, no prazo de 90 

(noventa) dias, com a indicação das atribuições e a fixação dos respectivos 

vencimentos básicos, além do estabelecimento dos níveis salariais de cada 

cargo, indicando também as condições para progressão de nível no cargo, assim 

como todas as vantagens diretas ou indiretas e os respectivos critérios para 

concessão, em observância ao disposto (...) nos princípios insertos no art. 37, 

caput, da Constituição Federal”. 

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

O Processo de contratação com a empresa para estudo e implantação do PCS foi iniciado em 

16/07/2018 por meio do processo 293/2018. Em 04/12/2020, por meio do 1º aditivo foi alterado o 

cronograma de execução conforme anexo ao aditivo. Tal procedimento não foi finalizado por 

basicamente 2 (dois) motivos: um deles o momento de pandemia em que o mundo vive referente 

ao COVID -19, o que impossibilitou, as reuniões, para finalização da etapa; e, o outro, o de 

readequação conforme Ofícios n.º 069/2020 – CRCDF/PRESIDÊNCIA e n.º 204/2021 , que trata 

de acompanhamento da Gestão do CRCDF – Diagnóstico e Projeto de Sustentabilidade 

Financeira pelo CFC. O CRCDF teve que reiniciar a fase já concluída, com as adequações. O que 

está prorrogado para conclusão, é que trata-se de situações que podem levar a processos 

trabalhistas, por isso, esta sendo analisado e revisto pela Presidência juntamente com o Assessor 

Jurídico do Conselho e a empresa terceirizada Machado Globo Advogados. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 

Recomenda-se que o Regional defina um prazo limite para a finalização dos trabalhos e informe 

à CCI/CFC para acompanhamento. 

 

4.3.2 Declaração de Bens e Rendas 

Recorrente (Sim/Não): Não 

Caso afirmativo, em quais Relatórios? N/A 

 

Não foram localizadas as declarações de bens e fontes de renda de 02 (dois) conselheiros, 

contrariando o disposto nos itens 7.5.3.1, 7.5.3.2 e 7.5.3.3 do Manual de Contabilidade do 

Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.161/09: 

 

“De acordo com o art. 1º da Lei n.º 8.730/93 e os arts. 1º e 2º da IN TCU 

n.º 05/1994, a apresentação da declaração de bens com indicação das 

fontes de renda é obrigatória no momento da posse ou, inexistindo esta, 

na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no 

final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou do mandato 
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e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por 

parte das autoridades e funcionários públicos”. 

 

Alerta-se que o Regional poderá adotar o modelo constante no Anexo XIV, que é uma 

apresentação resumida sobre a situação ocupacional e a declaração dos bens.  

 

Considerando as informações do achado de auditoria apresentado, o CRC deverá apresentar 

justificativa e/ou as medidas adotadas para sanar a questão ou evitar novas ocorrências. 

 

Resposta do Regional (justificativa com a evidência): 

Observamos que um dos conselheiros citados, à época da entrega estava convalescendo de 

uma cirurgia e optou por não enviar por email. E, o outro conselheiro, não explicou o motivo. De 

toda forma, já estamos preparando documento para solicitar a declaração atualizada, após prazo 

de entrega da IRPF. 

 

Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC em 13/04/2021 

Recomenda-se que o Regional oficie os conselheiros quanto à obrigatoriedade da entrega e 

encaminhe a evidência à CCI/CFC para acompanhamento. 

 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Verifica-se pelo conteúdo dos achados de auditoria, que o CRCDF apresenta algumas questões 

formais que precisam ser ajustadas internamente quanto à renovação contratual e controle dos 

bens patrimoniais. Alguns achados constantes da Nota de Auditoria n.º 20/2021 foram atendidos 

pelo Regional, e portanto, não houve a necessidade de inclusão no Relatório de Auditoria final. 

 

Submetemos o presente relatório à consideração superior da Câmara de Controle Interno do 

CFC. 

 
Brasília-DF, 13 de abril de 2021. 
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