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Em atendimento ao Ofício n.º 182/2020 Direx-CFC, de 20 de fevereiro de 
2020, apresentamos o Relatório de Auditoria referente aos meses de janeiro a dezembro 
da gestão de 2019, dos trabalhos realizados 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, de 24/08/2007; o 
Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC nº 
1.161/2009, 13/02/2009; o Manual de Cobrança do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela 
Resolução CFC n.º 1.280/2010, de 16/04/2010; instruções de trabalho; as Resoluções do 
CFC e 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. 

 
Em específico, a avaliação dos controles internos dos CRCs visa evitar 

possíveis procedimentos inadequados aplicados nas rotinas adotadas, quanto aos 
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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, 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 2019 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 dará ênfase à: verificação dos 

processos licitatórios, processos de dispensa e de inexigibilidade, bem como os 
respectivos contratos firmados, verificação do controle de bens patrimoniais e seus 
registros contábeis, averiguação das despesas, verificação da gestão de pessoal, 
informações do portal da transparência e acesso e segurança da informação e 
verificação das atividades realizadas pelo Desenvolvimento Profissional, Operacional, 
Registro e Fiscalização. 
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4 . CONSTATAÇÕES 
 
4.1 Estruturação das constatações 
 

As constatações da Auditoria serão apresentadas por assunto, em 
conformidade com o escopo dos trabalhos definidos no item 03 deste 
relatório. 
 

4.2 Constatações e Recomendações 
 
4.2.1 Execução das despesas 
 
4.2.1.1 Fiscalização contratual (Reincidente) 

 
Na análise das atividades de fiscalização dos contratos, constatou-se 
ausência de registros do plano de fiscalização, por partes dos agentes nos 
processos. Ainda, constatou-se o pagamento de fatura complementar que 
evidenciou a ausência de acompanhamento contratual, referente ao contrato 
de locação de impressora. Na fiscalização, siga as orientações constantes na 
IN MPDG nº 05/2017 c/c Portaria TCU n.º 297/2012. 
 
 

DOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

Art. 4º A fiscalização dos contratos de serviços 
terceirizados de natureza continuada será realizada por 
fiscais técnicos e gestoras de contratos. 

Parágrafo único. Para cada contrato deve ser 
designado o fiscal técnico e identificada a gestora de 
contrato. 

Art. 5º Ao fiscal técnico do contrato compete: 

I – verificar a conformidade da prestação dos 
serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo 
com o objeto do contrato; 

II – atestar as notas fiscais e as faturas 
correspondentes à prestação dos serviços; 

III – prestar informações a respeito da 
execução dos serviços e de eventuais glosas nos 
pagamentos devidos à contratada; e 

IV – quando cabível, manter o controle das 
ordens de serviço emitidas e cumpridas. 
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Art. 6º À gestora do contrato compete: 
(NR)(Portaria - TCU nº 203, de 16/6/2015, BTCU-
ESPECIAL nº 28/2015) 

I  - análise da documentação trabalhista, 
previdenciária e fiscal, bem como juntada dos documentos 
probantes, nos respectivos processos administrativos de 
liquidação e pagamento, e de acompanhamento e análise 
da documentação trabalhista e previdenciária; e 

II  - manutenção do registro atualizado dos 
empregados terceirizados vinculados ao contrato sob sua 
gestão que precisem ter acesso às dependências do 
Tribunal. (Portaria TCU n.º 297/2012). 

 
Recomendação 
Recomenda-se que os contratos sejam fiscalizados e que os procedimentos 
de fiscalização dos contratos contenham os registros das atividades em check 
list e documentos que corroborem as ações de fiscalização, com o objetivo de 
evidenciar as validações de todas as ocorrências e observações identificadas 
pelo agente responsável. A título de sugestão, recomenda-se a leitura e 
avaliação dos modelos constantes no Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
(http://www.trtsp.jus.br/NOTICIAS/20180920_manual_gestao_fiscalizacao.pdf). 
 
Manifestação do Regional 
Após a realização da Auditoria do Conselho Federal foi orientando aos fiscais 
de contrato a realizarem check list dos contratos que são responsáveis. Foi 
feito levantamento de dados com documentos emitidos a partir de 
janeiro/2020. Quanto ao contrato das impressoras, após pagamento da fatura 
complementar, as visitas técnicas para medição da leitura de cópias das 
máquinas passaram a ser acompanhadas para anotação, posteriormente 
essas informações são conferidas com os relatórios e nota fiscal emitidas 
mensalmente pela empresa.  
 
Análise da Manifestação do Regional 
Resposta acatada. 

 
4.2.2 Licitações, Contratos e Convênios 
 

Para verificar se os processos de licitação estão de acordo com os ditames 
da legislação aplicada, as jurisprudências e a finalidade do Sistema 
CFC/CRCs, foram avaliados os processos de contratação listados a seguir: 
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Nº 
GERAL

MODALIDADE
ASSUNTO VALOR

293 PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE PCCS

R$ 44.500,00

402
PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS PARA ATÉ 250 PARTICIPANTES

R$ 181.058,00

1 INEXIGIBILIDADE
INSCRIÇÕES PARA CONGRESSOS DE CAPACITAÇÃO NO ANO 
DE 2019

R$ 31.572,00

25 INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DE ESTANDE R$ 30.000,00

39 DISPENSA
MANUTENÇÃO NA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO 
TELEFÔNICA (PABX)

R$ 16.560,00

68 DISPENSA AQUISIÇÃO DE ADOBE CREATIVE CLOUD R$ 13.520,00

119 DISPENSA
CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM BACKUP EM NUVEM

R$ 14.760,00

149 DISPENSA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA EVENTOS R$ 11.200,00

171 DISPENSA FORNECIMENTO DE LANCHE R$ 13.276,90

175 DISPENSA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV R$ 16.725,84

200 DISPENSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA EXTERNA R$ 13.600,00

205 DISPENSA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIO CONTENDO PLANO DE AÇÃO DE REFORMA DAS 
INFILTRAÇÕES DE SALAS NO SUBSOLO

R$ 11.200,00

208 DISPENSA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO R$ 7.020,00

256 DISPENSA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SWITCHES R$ 16.633,10

266 INEXIGIBILIDADE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO R$ 192.000,00

613.625,84VALOR 
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4.2.2.1 Elementos insuficientes no Projeto Básico  

Na análise dos processos de dispensas, verificou-se que as especificações 
do objeto, justificativa para a contratação e quantitativos não estão claros e 
suficientes. Ademais, não está sendo adotado o Projeto Básico/Termo de 
referência na instrução dos processos, previsto no inciso IX, art. 6º da Lei n.º 
8.666/93, combinado com o art. 20 da IN MPDG n.º 5/2017, para estabelecer 
os elementos necessários e suficientes para definir e avaliar melhor a escolha 
da contratação/aquisição, bem como, a forma adequada em se estabelecer 
os quantitativos de fornecimentos ou de serviços a serem executados. 

 
Ressalta-se que a primeira etapa de qualquer procedimento licitatório é a 
requisição do objeto, acompanhada dos estudos preliminares. É sempre a 
partir da necessidade, manifestada por agente público, que a Administração 
inicia o processo com vistas à futura contratação. 
Dessa forma, considerando que o procedimento licitatório se inicia com a 
requisição do objeto, o atendimento a esse requisito se faz pela resposta às 
seguintes quatro perguntas:  
 

a) Por que precisa? – Alinhado ao Plano de Trabalho. 
b) Qual o consumo previsto? – Planejamento do consumo do bem. 
c) Que quantidade precisa? – Gestão de estoque. 
d) Como vai utilizar? – Ações que serão realizadas pelo Regional. 
 

As justificativas da necessidade da demanda devem, ainda, apresentar os 
benefícios diretos e indiretos que resultarão da aquisição ou contratação 
pretendida, ou seja, o resultado planejado. 
Vale ressaltar que o exposto neste item é expresso na Lei 9.784/1999, a qual 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, e 
determina a observância do princípio da motivação, nos termos abaixo: 
 

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre 
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de: 
... 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que 
determinarem a decisão; 
... 
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Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, 
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 
quando: 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;” 

 
Ademais, considerando que os atos administrativos que compõem o processo 
de contratação e de gestão do contrato (e.g. recebimentos definitivos e 
aplicação de sanções) afetam direitos e interesses de empresas, com base 
no art. 50, inciso I do mesmo diploma legal, verifica-se mais uma vez que a 
motivação desses atos é obrigação legal. 
 
No âmbito do Tribunal de Contas da União – TCU, a ausência de 
fundamentação adequada tem sido constantemente reprimida. Nesse sentido, 
têm-se a Súmula 177 do Tribunal de Contas da União, que determina que o 
objeto da contratação deve ser descrito no instrumento convocatório de forma 
“precisa” e “suficiente” e os Acórdãos nº 2.331/05 – 2ª Câmara, nº 1.934/06 – 
1ª Câmara e nº 2.222/06 – 1ª Câmara, e a Decisão nº 4.551/03. 
 
Recomendação 
Recomenda-se que o Regional, quando da elaboração dos seus processos, 
observe a devida motivação para a abertura da contratação, devendo constar 
nos autos a demonstração do alinhamento entre a contratação e o plano de 
trabalho do CRC, informação dos requisitos mínimos da contratação, 
justificativa para a escolha da forma de contratação e informação dos 
resultados pretendidos com a contratação. Ainda, avalie a utilização dos 
requisitos de planejamentos das contratações presente na IN MPDG nº 
05/2017 e seus anexos. 
 
Manifestação do Regional 
Informo que este Regional iniciou as mudanças expostas pela auditoria, 
buscando adequar as informações aqui passadas, visando atender e cumprir 
as exigências legais, inclusive começamos a utilizar os templates para as 
contratações de TI fornecidos pela SGD/ME com base na IN 01 de 04 de abril 
de 2019, que traz entre seus elementos justificativas e alinhamento aos 
planejamentos estratégicos da instituição, e adaptaremos esses templates 
para as demais contratações atendendo assim ao que foi pontuado pela 
auditoria. Acrescentaremos também nesses processos, desde já, a 
elaboração e a inclusão dos projetos básicos, suprimindo somente os estudos 
preliminares e mapa de riscos nos termos do art.20 § 2º da IN 05/17. 
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Análise da Manifestação do Regional 
Resposta acatada. Será verificada no próximo ciclo de auditoria a efetividade 
dessas ações. 

 
4.2.3 Bens Patrimoniais 
 
4.2.4.1 Relatório da Comissão dos Bens Patrimoniais e Inventário 

(Reincidente) 
Na verificação dos controles dos bens patrimonais, não foi apresentado para 
análise o relatório da comissão inventariante para confrontar os bens 
existentes com a respectiva classificação dos bens e de sua destinação como 
exemplo: bens ociosos, inservíveis ou recuperáveis, e demais classificações, 
de forma a suprir a administração de informações da situação patrimonial.  
 

“9.1.6. Inventário de Bens Móveis 
No final de cada exercício financeiro, poderá ser 
realizado o Inventário de Bens Móveis por Comissão de 
Inventário especialmente designada para esse encargo.  
A Comissão de Inventário promoverá o levantamento 
físico dos bens móveis e a elaboração do inventário 
anual, adotando, quando necessário, providências para: 
- a identificação completa dos bens que figuram no 
cadastro de bens; - o tombamento dos bens encontrados 
sem essa providência; - a avaliação dos bens que não 
tiverem valor de aquisição, tomando como referência 
outro bem semelhante; - a consignação em relatório da 
existência de bens julgados desnecessários, inservíveis, 
supérfluos, obsoletos, ociosos ou imprestáveis, de forma 
a permitir à autoridade competente providências a 
respeito; - o confronto com registros contábeis para fins 
de conciliação”. 
 

Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que realize o levantamento físico dos bens 
móveis com a maior brevidade e que apresente relatório com o resultado dos 
trabalhos desenvolvidos, observando as informações contidas no Manual 
Administrativo Financeiro do Sistema CFC/CRCs. 

 
Manifestação do Regional 
Informamos que o procedimento foi iniciado assim que apontado pela 
Auditoria em visita a sede do CRCDF no período de 16 a 20/03/2020 
conforme Manual. O processo foi concluído em 05/06/2020 e foi encaminhado 
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para o responsável pelos bens patrimoniais do CRCDF para providências. 
Segue a Portaria CRCDF n° 050/2020 com alteração da Comissão que iniciou 
o trabalho, mas que na mudança do processo de teletrabalho (Portarias 
CRCDF nos. 31, 32, 33, 34, 44 e 49/2020) não tinha sido atualizada. 
Finalizados os documentos conforme e encaminhados em anexo: Relatório 
de Inventário Patrimonial do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito 
Federal, realizado pela Comissão; e, o Relatório da Chefe do Departamento 
Pessoal, responsável pelos Bens Patrimoniais do CRCDF.  
 
Análise da Manifestação do Regional 
Resposta acatada. Será verificada no próximo ciclo de auditoria a efetividade 
dessas ações. 

 
4.2.4 Gestão de Pessoal 

 
4.2.4.1 Declaração de bens e rendas 

Não foram localizadas as declarações de bens e fontes de renda de 03 (três) 
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. 
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que mantenha a guarda das declarações e oficie 
aos conselheiros faltantes que efetuem a entrega ao setor competente dos 
exercícios em que ingressam no Regional e dos exercícios que finalizam o 
mandato. 
 
Manifestação do Regional 
As cópias de IRPF solicitadas, aos respectivos conselheiros, não foram 
entregues para apresentação á auditoria.  Estaremos oficiando para entrega 
com prazo assim que voltarmos as atividades presenciais. 
 
Análise da Manifestação do Regional 
Será verificada no próximo ciclo de auditoria a efetividade dessa ação. 
 

4.2.4.2 Acordo em ação judicial trabalhista 

Constatou-se no final do exercício de 2019 a ocorrência de acordo judicial 
trabalhista para indenização de funcionário, no valor de R$ 2.160.000,00, a 
ser pago em 8 parcelas anuais a partir do exercício de 2020.  
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O valor da ação atualizado montava em R$ 2.715.525,21 e foi proposto um 
valor de R$ 2.160.000,00 a ser pago de forma parcelada, como segue: 
a) 1ª parcela, no valor de 400 mil a ser paga em 07/04/2020; 

b) 2ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2021; 

c) 3ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2022; 

d) 4ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2023;  

e) 5ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2024; 

f) 6ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2025; 

g) 7ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2026; 

h) 8ª parcela, no valor de 250 mil a ser paga em 07/04/2027. 

 
Percebesse que o impacto do pagamento afetará a execução orçamentária 
do CRCDF, por 8 (oito) anos, e, ainda deverão ser recolhidas as contribuições 
previdenciárias sobre o montante até 30/04/2028. 

 
A situação foi avaliada pelo Conselho Diretor, entretanto, não foi localizado 
nos documentos disponibilizados, informação sobre as causas que levaram a 
ocorrência da ação, bem como, a abertura de processo administrativo para 
avaliar os atos da gestão à época. 
 

Recomendação 

Recomenda-se a abertura de processo administrativo que demonstre as 
causas que motivaram a ação contra o CRCDF. 

 
Manifestação do Regional 
Em atendimento à recomendação, foi confeccionada Portaria CRCDF no. 
052./2020 para acompanhamento de abertura do Processo administrativo, 
iniciado por meio do Processo CRCDF no. 148/2020, datado de 09/06/2020.  
 
Análise da Manifestação do Regional 
O Regional informou que abriu um processo administrativo para avaliar 
eventuais danos causados e encaminhou documentação que busca 
comprovar o atendimento da recomendação da auditoria. A efetividade dessa 
ação será avaliada no próximo ciclo de auditoria de gestão. 
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4.2.4.3 Certidão Unificada de Protesto 

Na análise das certidões negativas do CRCDF perante os diversos órgãos 
que atestam a regularidade, constatou-se a existência de diversas inscrições 
de protestos.  

Recomendação 

Recomenda-se que o Regional adote medidas para a regularização dos 
débitos protestados. 

Manifestação do Regional 
O Regional identificou a origem dos débitos e efetuou o pagamento que 
impedia a emissão da Certidão. Quando solicitado a certidão o cartório 
identificou que teria mais débitos em nome do Regional protestado pela 
empresa CEB, a mesma empresa oriunda dos débitos anteriores. Em contato 
com a empresa CEB informou que não tem débitos em nome do Conselho, 
mas solicitou envio de e-mail com os comprovantes de pagamento, pois estão 
trabalhando por home office para uma pesquisa mais minuciosa. Estamos 
aguardado o retorno; e, em paralelo,  acompanhando por e-mail e contato 
telefônico. O fato ocorreu por conta de falta de pagamento do comprador da 
representação de Taguatinga. A escritura foi passada corretamente no ano da 
venda; mas o que foi noticiado, é que o "dono" veio a falecer, por isso o 
aparecimento dos débitos. Observando que as salas foram vendidas em 
2012, os débitos são referentes a 2017 e somente agora, em 2020 tivemos 
ciência devido problema com a certidão. Nos anos anteriores o Conselho não 
foi notificado e nem teve a certidão com problema. Os débitos já foram pagos, 
e nova certidão deverá ser gerada em 3 (três) dias. Assim que emitida, 
encaminharemos para ciência. 

 
Análise da Manifestação do Regional 
Resposta acatada, considerando o recebimento da certidão negativa em 
16/06/2020.  

 
4.2.5 Fiscalização 
 
4.2.5.1 Processos em poder dos conselheiros 

Na análise ao “Relatório de Processos em poder de Conselheiros”, emitido 
em 07/01/2020, verificou-se que há processos que não foram julgados dentro 
prazo estabelecido na Resolução do CFC n° 1.309/2010, tais como: 
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Processo 
Data da 

Abertura 
Data da 

Distribuição 
Prazo p/ 

julgamento 

2018/000323 20/08/2018 21/11/2018 15/01/2019 

2019/000011 14/12/2018 15/10/2019 15/10/2019 

2018/000444 14/12/2018 20/10/2019 11/12/2019 

2018/000351 12/09/2018 17/09/2019 12/11/2019 

2018/000145 24/04/2018 01/10/2018 12/12/2018 

2018/000124 16/04/2018 29/10/2018 12/12/2018 

2019/000085 28/03/2019 21/05/2019 23/07/2019 

2019/000195 26/06/2019 27/08/2019 15/10/2019 

2017/000095 23/03/2017 10/06/2019 13/08/2019 

 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que adote procedimentos para regularizar a 
situação dos processos que estão fora do prazo de julgamento previstos na 
Resolução CFC nº 1309/2010.  
 
Manifestação do Regional 
➢ Processo n.º 2018/000323-U 
O processo foi julgado na Reunião da Câmara de Ética e Disciplina n.º 75, de 
10/02/2020. 
➢ Processo n.º 2019/000011-U 
O processo foi julgado na Reunião do Tribunal Regional de Ética e Disciplina 
n.º 304, de 02/04/2020. 
➢ Processo n.º 2018/000444-U 
Em 03/12/2019, o processo foi distribuído ao Conselheiro. 
Em 23/01/2020, o Conselheiro fez a devolução do processo a Subseção de 
Fiscalização sem parecer. 
A Subseção de Fiscalização realizou a redistribuição a outro Conselheiro no 
dia 30/01/2020. 
➢ Processo n.º 2018/000351-U 
O processo foi julgado na Reunião da Câmara de Ética e Disciplina n.º 074, 
de 21/01/2020. 
➢ Processo n.º 2018/000145-U 
Em 01/10/2018 o processo foi distribuído ao Conselheiro. 
Em 20/02/2020 o Conselheiro fez a devolução do processo a Subseção de 
Fiscalização sem parecer. 
A Subseção de Fiscalização realizou a redistribuição a outro Conselheiro no 
dia 10/03/2020. 
➢ Processo n.º 2018/000124 -U 
Em 29/10/2018 o processo foi distribuído ao Conselheiro. 
Em 20/02/2020 o Conselheiro fez a devolução do processo a Subseção de 
Fiscalização sem parecer. 
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A Subseção de Fiscalização realizou a redistribuição a outro Conselheiro no 
dia 10/03/2020. 
➢ Processo n.º 2019/000085-U 
O processo foi julgado na Reunião da Câmara de Ética e Disciplina n.º 068, 
de 23/07/2019. 
Por um equivoco na área administrativa da Subseção de fiscalização, no 
momento da atualização do julgamento do processo no sistema SPW, 
esqueceu-se de baixar, com a data da devolução, o campo da distribuição ao 
conselheiro. 
➢ Processo n.º 2019/000195-U 
O processo foi julgado na Reunião da Câmara de Fiscalização n.º 056, de 
10/03/2020. 
➢ Processo n.º 2017/000095-U 
Em 04/06/2019, o processo foi distribuído ao Conselheiro Revisor. 
No mês de março/2020, o processo foi devolvido da Conselheira para 
correção na numeração do processo. 
Em 16/03/2020 processo encontra-se na Subseção de Fiscalização para 
devolver ao Conselheiro. 
 
Análise da Manifestação do Regional 
Resposta acatada. Será verificada no próximo ciclo de auditoria a efetividade 
dessas ações. 

 
4.2.5.2 Processos arquivados por prescrição intercorrente 

 

Na análise do relatório “Mapa Completo de Processos”, emitido em 

14/01/2020, que controla a movimentação do estoque dos processos de 
fiscalização, constatou que houve o arquivamento de quatro processos de  
prescrição intercorrente, como segue: 

Processo Arquivamento 

2014/000075-U 08/08/2019 

2014/000073-U 08/08/2019 

2013/000342-U 08/08/2019 

2013/000109-U 08/08/2019 
 

Não foi localizado nenhum procedimento administrativo que demonstrasse a 
apuração dos fatos e medidas adotadas para que evitar novas ocorrências.  
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Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que adote medidas para fazer a apuração em 
processo administrativo dos motivos que levaram a prescrição dos processos 
de fiscalização. 

Manifestação do Regional 
➢ Processo n.º 2014/000073-U 
Arquivado em 07/08/2019, por prescrição intercorrente. 
O processo retornou o Conselho Federal de Contabilidade em 01/06/2016, 
com a decisão aprovada de negar provimento ao recurso mantendo a decisão 
do Conselho Federal de Contabilidade, suspensão do exercício profissional 
por 12 (doze) meses e censura pública. 
No entanto, a Profissional já estava em cumprimento de penalidade 
suspensão do exercício profissional, pela decisão homologada pelo CFC no 
processo 2013/000201-U, com início em 08/10/2015 e término em 
08/10/2016. 
Como seguíamos a orientação do CFC, aguardávamos o término da 
suspensão para plicar a próxima penalidade homologada. 
Informamos ainda que a Profissional possuía 17 (dezessete) processos 
instaurados no CRCDF. 
Por isso, quando tomamos conhecimento que a aplicação teria que ser 
realizada sobreposta a outra, em uma reunião da comissão do CFC, 
aplicamos todas as penalidades de suspensão homologas pelo CFC. Foi 
nesse momento que constatamos a prescrição no processo. 
Segue abaixo sequência das penalidades de suspensão aplicadas: 

 
Processo  Período da 

suspensão 
Envio ao 

CFC 
Retorno do 

CFC 
Início 

suspensão 
Término 

suspensão 
2013/000059-U 01(um) ano 13/01/2014 31/07/2014 04/09/2014 04/09/2015 

2013/000061-U 01(um) ano 06/01/2014 31/07/2014 04/09/2014 04/09/2015 

2013/000201-U 01(um) ano 07/07/2014 29/10/2014 08/10/2015 08/10/2016 

2013/000179-U 01(um) ano 09/09/2014 22/12/2014 14/12/2016 14/12/2017 

2014/000038-U 12 (doze) meses 06/05/2015 04/11/2015 28/02/2018 28/02/2019 

2013/000159-U 12 (doze) meses 09/12/2015 10/06/2016 17/04/2019 17/04/2020 

 
➢ Processo n.º 2013/000109-U 
Arquivado em 07/08/2019, por prescrição intercorrente. 
O processo retornou o Conselho Federal de Contabilidade em 01/06/2016, 
com a decisão aprovada de negar provimento ao recurso mantendo a decisão 
do Conselho Federal de Contabilidade, suspensão do exercício profissional 
por 12 (doze) meses e censura pública. 
No entanto, a Profissional já estava em cumprimento de penalidade 
suspensão do exercício profissional, pela decisão homologada pelo CFC no 
processo 2013/000201-U, com início em 08/10/2015 e término em 
08/10/2016. 
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Como seguíamos a orientação do CFC (verbalmente), aguardávamos o 
término da suspensão para plicar a próxima penalidade homologada. 
Informamos ainda que a Profissional possuía 17 (dezessete) processos 
instaurados no CRCDF. 
Por isso, quando tomamos conhecimento que a aplicação teria que ser 
realizada sobreposta a outra, em uma reunião da comissão do CFC, 
aplicamos todas as penalidades de suspensão homologas pelo CFC. Foi 
nesse momento que constatamos a prescrição no processo. 
 
Segue abaixo sequência das penalidades de suspensão aplicadas: 

 
Processo  Período da 

suspensão 
Envio ao 

CFC 
Retorno do 

CFC 
Início 

suspensão 
Término 

suspensão 
2013/000059-U 01(um) ano 13/01/2014 31/07/2014 04/09/2014 04/09/2015 

2013/000061-U 01(um) ano 06/01/2014 31/07/2014 04/09/2014 04/09/2015 

2013/000201-U 01(um) ano 07/07/2014 29/10/2014 08/10/2015 08/10/2016 

2013/000179-U 01(um) ano 09/09/2014 22/12/2014 14/12/2016 14/12/2017 

2014/000038-U 12 (doze) meses 06/05/2015 04/11/2015 28/02/2018 28/02/2019 

2013/000159-U 12 (doze) meses 09/12/2015 10/06/2016 17/04/2019 17/04/2020 

 
➢ Processo n.º 2014/000075-U 
Arquivado em 07/08/2019, por prescrição intercorrente. 
O processo retornou o Conselho Federal de Contabilidade em 06/10/2015 
com a decisão aprovada de negar provimento ao recurso mantendo a decisão 
do Conselho Federal de Contabilidade, suspensão do exercício profissional 
por 2 (dois) anos e censura pública. 
No entanto, o Profissional já estava em cumprimento de penalidade 
suspensão do exercício profissional 02 (dois) anos, pela decisão homologada 
e unificada pelo CFC nos processo s n.ºs 2012/000244-U, 2013/000016-U, 
2013/000104-U e 2013/000116-U, com início em 15/10/2014 e término em 
15/10/2016. 
Como seguíamos a orientação do CFC (verbalmente), aguardávamos o 
término da suspensão para plicar a próxima penalidade homologada. 
Informamos ainda que a Profissional possuía 13 (treze) processos 
instaurados no CRCDF. 
Por isso, quando tomamos conhecimento que a aplicação teria que ser 
realizada sobreposta a outra, em uma reunião da comissão do CFC, 
aplicamos todas as penalidades de suspensão homologas pelo CFC. Foi 
nesse momento que constatamos a prescrição no processo. 
Segue abaixo sequência das penalidades de suspensão aplicadas: 

 
Processo Período da 

suspensão 
Envio ao 

CFC 
Retorno do 

CFC 
Início 

suspensão 
Término 

suspensão 
2012/000244-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000016-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 
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2013/000104-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000116-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000172-U 01 (um) ano 12/05/2014 29/10/2014 22/06/2017 22/06/2018 

2013/000277-U 01 (um) ano 10/11/2014 12/03/2015 27/07/2018 27/07/2019 

 
➢ Processo n.º 2013/000342-U 
Arquivado em 07/08/2019, por prescrição intercorrente. 
O processo retornou o Conselho Federal de Contabilidade em 27/10/2015 
com a decisão aprovada de negar provimento ao recurso mantendo a decisão 
do Conselho Federal de Contabilidade, suspensão do exercício profissional 
por 2 (dois) anos e censura pública. 
No entanto, o Profissional já estava em cumprimento de penalidade 
suspensão do exercício profissional 02 (dois) anos, pela decisão homologada 
e unificada pelo CFC nos processo s n.ºs 2012/000244-U, 2013/000016-U, 
2013/000104-U e 2013/000116-U, com início em 15/10/2014 e término em 
15/10/2016. 
Como seguíamos a orientação do CFC (verbalmente), aguardávamos o 
término da suspensão para plicar a próxima penalidade homologada. 
Informamos ainda que a Profissional possuía 13 (treze) processos 
instaurados no CRCDF. 
Por isso, quando tomamos conhecimento que a aplicação teria que ser 
realizada sobreposta a outra, em uma reunião da comissão do CFC, 
aplicamos todas as penalidades de suspensão homologas pelo CFC. Foi 
nesse momento que constatamos a prescrição no processo. 
 
Segue abaixo sequência das penalidades de suspensão aplicadas: 

 
Processo Período da 

suspensão 
Envio ao 

CFC 
Retorno do 

CFC 
Início 

suspensão 
Término 

suspensão 
2012/000244-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000016-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000104-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000116-U 02 (dois) anos 20/02/2014 28/08/2014 15/10/2014 15/10/2016 

2013/000172-U 01 (um) ano 12/05/2014 29/10/2014 22/06/2017 22/06/2018 

2013/000277-U 01 (um) ano 10/11/2014 12/03/2015 27/07/2018 27/07/2019 

 
Análise da Manifestação do Regional 
O Regional informou que o caso da prescrição ocorreu por conta das diversas 
reincidências fiscais por parte dos profissionais. Recomenda-se a abertura de 
processo administrativo para os casos em questão e o encaminhamento ao 
CFC para comprovação. 
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4.3 Constatações Recorrentes 
 

Nos trabalhos de monitoramento das recomendações exaradas nos relatórios 
anteriores, verificaram-se apontamentos recorrentes, o que poderá ocasionar 
a ressalva das contas com base nos incisos XII e XIII do item 14.11.2 do 
Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC 
n° 1.101/07, conforme tabela abaixo:  

 

ITEM CONSTATAÇÃO 
RELATÓRIO 
ANTERIOR 

4.2.3.5 Fiscalização de contratos administrativos 25/18 

4.2.4.1 Inventário físico dos bens 25/18 

 
Análise da Manifestação do Regional 
O Regional informou que adotou medidas para a regularização, com o 
encaminhamento da documentação que comprova a efetividade da ação. 
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CONCLUSÃO 
 
5.1 Em face dos exames realizados, o Regional deverá manifestar-se quanto aos 

apontamentos listados no item 4.2 e informar o plano de ação referente às 
constatações do item 4.3, caso sejam apontadas, deste relatório. 

 
  É o que temos a relatar. 
 
 
 

Brasília-DF, 26 de maio de 2020. 
 

 
 

Contador Dirceu Martins Batista Junior 
CRCDF nº 011.845/O-3 

 
 

Contador Márcio Paulo de Mendonça Amorim 
CRC-DF n.º 014.000/O-1 

 
 
Revisado por 
 
Contador Henrique Costa de Siqueira 
CRC-DF n.º 021.983/O-3 
 
Aprovado por 
Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro 
Coordenadora CRC-DF n.º 9.773/O-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PE-001/CCI-1 

mailto:cci@cfc.org.br
http://www.cfc.org.br/


 
 

 

1 
 

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO 
 

PARECER CCI/CFC N.º 39/2020 
 
PROCESSO N.º: 2020/000022 

INTERESSADO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO 
FEDERAL 

 
ASSUNTO:  PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 

RELATOR:  CONTADOR SEBASTIÃO CÉLIO COSTA CASTRO 
 
RELATÓRIO 
 

Trata-se do processo de Prestação de Contas, referente ao exercício de 
2019, apresentado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal 
(CRCDF), recepcionado por esta Câmara de Controle Interno (CCI), para análise e 
parecer. 

 

Consta dos autos a seguinte documentação: 

a) Ofício Ofício GAB/PRES n.° 011/2020, de 21 de fevereiro de 2020.; 
b) Roteiro de verificação de peças e conteúdos; 
c) Rol de responsáveis; 
d) Relatório de Gestão do Exercício de 2019; 
e) Balanço Patrimonial do Exercício; 
f) Balanço Orçamentário analítico; 
g) Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar; 
h) Balanço Financeiro; 
i) Demonstração das Variações Patrimoniais; 
j) Demonstração do Fluxo de Caixa; 
k) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
l) Notas Explicativas; 
m) Conciliações e extratos bancários; 
n) Composição do saldo das contas; 
o) Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os 

responsáveis estão em dia com a apresentação da declaração de bens e 
rendas; 

p) Parecer da Câmara de Controle Interno; 
q) Extrato da Ata da reunião plenária que aprovou a prestação de contas; 
r) Deliberação da homologação pelo Plenário; 
s) Relatório da Auditoria. 
 
O processo foi analisado e verificado pela Coordenadoria de Controle Interno 

deste Conselho Federal de Contabilidade (CFC), conforme informação CCI n.° 42/2020, 
de 15 de junho de 2020, que retrata a situação econômico-financeira, extraída dos 
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demonstrativos constantes do processo, como também sua formalização, conforme 
transcrito nos itens a seguir: 
 

1) Orçamento e modificações: 
 

 
 

2) Resultado Orçamentário: 
 

 
 

3) Resultado Patrimonial: 
 

 
  

Orçamento inicial 7.545.176,00

Modificações no exercício 300.000,00

Orçamento final 7.845.176,00

Correntes     Capital

Receita prevista 7.845.176,00 0,00

Receita realizada 8.242.938,89 0,00

Percentual arrecadado 105,07% 0,00%

Despesa fixada 7.778.388,00 66.788,00

Despesa executada 7.608.549,88 55.508,94

Percentual realizado 97,82% 83,11%

Resultado orçamentário corrente 634.389,01

Resultado orçamentário Superávit 578.880,07

Variações quantitativas

Variações aumentativas 16.070.512,70

Variações diminutivas 18.020.698,14

Resultado patrimonial -1.950.185,44 

Variações qualitativas

Incorporação de ativos 55.508,94

Desincorporação de ativos 0,00

Incorporação de passivos 0,00

Desincorporação de passivos 0,00
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4) Resultado Financeiro: 
 

 
 

5) Composição do Saldo Patrimonial: 
 

 
 

Além das validações dos resultados acima demonstrados, foram 
estabelecidas as seguintes etapas como parâmetro para apreciação dos itens que 
compõem o processo de prestação de contas: 

 
 A análise das Demonstrações Contábeis e seus anexos, a que se refere o 

item 7 do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, foi realizada de 
acordo com as orientações da INT/VPCI/CFC n.º 23/2019; 

 
 Para a análise do Relatório de Gestão, foram observadas as orientações da 

INT/VPCI n.º 24/2019 e demais normas e instruções do TCU acerca do 
assunto, e 

 
 A análise dos atos de gestão foi consubstanciada nos achados do Relatório 

de Auditoria n.º 11/2020. 
 
Em decorrência da obrigatoriedade da apresentação do Relatório de Gestão 

das Entidades de Fiscalização Profissional ao Tribunal de Contas da União, conforme 
estabelecido pela Instrução Normativa-TCU n.º 63/2010, ressalta-se que foi dado ênfase 
no que diz respeito à base estrutural, bem como se as informações estão coerentes com 
o estabelecido no anexo II, da Decisão Normativa-TCU n.º 178/2019. Foi observado 
ainda se o detalhamento das sessões estava de acordo com o que foi relacionado no 
Anexo Único da Portaria TCU n.º 378/2019 e nas orientações constantes do sistema do 
e-contas do TCU. 

 
 
 
 

Ativo Financeiro 1.103.481,72

Passivo Financeiro 616.054,41

Resultado financeiro 487.427,31

Ativo circulante 3.629.133,80

Passivo circulante 1.762.615,32

Resultado (1 ) 1.866.518,48

Ativo não-circulante 10.461.868,85

Passivo não-circulante 1.760.000,00

Resultado (2) 8.701.868,85

= Saldo patrimonial real (1+2) 10.568.387,33
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O CRCDF foi auditado pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 
atendimento ao que determina o Regulamento Geral dos Conselhos. O escopo e alcance 
dos exames tiveram como objetivo primordial a verificação da regularidade dos atos e 
fatos administrativos realizados no exercício de 2019, quanto aos aspectos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficácia, efetividade 
e economicidade, de forma a contemplar o desenvolvimento de ações e soluções para 
um melhor desempenho das ações administrativas, técnicas e operacionais. 

 
Na execução dos trabalhos, a auditoria deu ênfase à: verificação dos 

processos licitatórios, processos de dispensa e de inexigibilidade, bem como os 
respectivos contratos firmados, verificação do controle de bens patrimoniais e seus 
registros contábeis, averiguação das despesas, verificação da gestão de pessoal, 
informações do portal da transparência e acesso e segurança da informação e 
verificação das atividades realizadas pelo Desenvolvimento Profissional, Operacional, 
Registro e Fiscalização. 

 
Os trabalhos de auditoria foram realizados no período de 16 a 20 de março de 

2020, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas na 
Requisição de Documentos e Informações n.º 11/2020, bem como, a partir da 
apresentação do processo de contas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito 
Federal, em estrita observância aos procedimentos de auditoria aplicáveis aos Conselhos 
e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 
 

É o relatório. 
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Parecer 
 

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal elaborou o 

respectivo processo em cumprimento às determinações constantes na Resolução CFC 

n.º 1.370/11, que trata do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade e, 

considerando o que dispõe a Resolução CFC n.º 1.161/09, que aprova o Manual de 

Contabilidade do Sistema CFC/CRCs. 
 

A Prestação de Contas referente ao exercício de 2019 foi elaborada de 

acordo com o item 7 do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, alinhada as 

orientações adicionais constantes da INT/VPCI/CFC n.º 023/2019 e INT/VPCI/CFC n.º 

024/2019, conforme orientações da Instrução Normativa TCU n.º 63/10 e do Anexo II da 

Decisão Normativa-TCU n.º 178/2019. Foi observado também ao que está relacionado no 

Anexo Único da Portaria TCU n.º 378/2019, cujos normativos trazem orientações quanto 

aos procedimentos para a elaboração e apresentação do Relatório de Gestão e do 

processo de Prestação de Contas. 

 

Consta ainda, no processo, o Relatório de Auditoria n.º 11/2020, referente no 

período de 16 a 20 de março de 2020, do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito 

Federal. 

 

Após a análise dos elementos acima expostos, não foram identificadas 

impropriedades, que, isolada ou conjuntamente, pudessem comprometer a regularidade 

das contas apresentadas. Desta forma, considerando ainda que não ocorreram 

circunstâncias relevantes quanto à aplicação e observância das normas e da legislação 

aplicável, pelo CRCDF, conclui-se pela Regularidade da Gestão. 

 

É o parecer. 
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Voto 
 

Ante ao exposto, no relatório e no parecer, VOTO no sentido de aprovar a 

Prestação de Contas do exercício de 2019, do Conselho Regional de Contabilidade do 

Distrito Federal, concluindo pela Regularidade da Gestão, e submeto a decisão ao 

Egrégio Plenário do Conselho Federal de Contabilidade, na forma regimental. 
 
 

Este é o voto e submeto à apreciação dos meus pares. 
 
 

Brasília (DF), 16 de junho de 2020. 
 
 
 

Contador Sebastião Célio Costa Castro  
Conselheiro Relator 

 
 

Contadora Vitória Maria da Silva  
Vice Presidente da CCI 

 
 

Contador João Gregório Júnior 
Conselheiro da CCI 
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