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Sobre este Relato

O ano 2021 ainda foi um ano atípico. Estávamos
buscamos restabelecer as atividades e renovar a
esperança para trazer do Conselho o mais perto da
normalidade possível. Após um ano muito difícil para
todos, o CRCDF veio se recuperando da crise causada
pela pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19).
Foram sentidos grandes impactos em nossas vidas, social
e tambémnaeconômica.

Porém, também pudemos perceber as necessidades do
“novo normal” e inovar com as mudanças impostas pelo
momento. Dentre essas inovações a maior de todas, foi
a modalidade remota de cursos, reuniões, não utilizadas
anteriormente. Sem perder a qualidade dos conteúdos e
daquelesque ministraram commaestria.

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito
Federal (CRCDF) continuou primando pelos seus
objetivos, metas, e também pela Classe, seus membros e
colaboradores.

Os meios de comunicação interno e externo foram se
ajustando a cada necessidade, observando sempre os
planos de governança.segurançaeproteçãode dados.

“O objetivo deste Relato é apresentar as principais práticas,
atividades, inovações e investimentos que realizamos ao
longo do ano de 2021 para viabilizar o pleno
funcionamento do Sistema CFC/CRCs”. É importante
ressaltar que o Relato Integrado é instrumento fundamental
para o acompanhamento e mensuração de nossas ações e
resultados.

Agradecemos o empenho e a dedicação de todos os
nossos Conselheiros, colaboradores e parceiros
fundamentaisparaas realizações deste Conselho.

Desejoatodosumaboa leitura!

Patrícia Mattar Mestre
Diretora Executiva
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O mundo passa por um momento muito
delicado. A Covid-19 trouxe perdas
humanas, sociais e econômicas. A
pandemia causada pelo novo
coronavírus alterou os relacionamentos
e nos obrigou a viver em um “novo
normal” em meio a uma crise sanitária
que, até o momento, não se recuperou. No
Brasil, as incertezas quanto ao cenário
econômico e a grande quantidade de
normas publicadas pelo Governo
Federal para diminuir os impactos da
pandemia obrigaram as empresas e a
sociedade a se adaptarem em um curto
espaço de tempo. Diante dessa
realidade, mais uma vez, o profissional da
contabilidade se mostrou essencial para o
desenvolvimento econômico sustentável
do país.

Buscando assegurar o reconhecimento
do Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal
como entidade partícipe desse
processo e que contribui para o pleno
exercício da profissão contábil, não
medimos esforços para lidar com a crise
econômicado país.

De fato, a meta principal se resumiu em
mitigar as consequências da Covid-19 e
trabalhar para auxiliar o profissional da
contabilidade na transformação e
adaptação nos âmbitos tecnológico,
regulatório, mercadológico e
humanístico.

O Conselho Regional de Contabilidade
do Distrito Federal - CRCDF, embora
organizado nos moldes determinados
pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, ao qual se subordina, é
autônomo no que se refere à

administração de seus serviços, gestão
de seus recursos, regime de trabalho e
relação empregatícia.
Nesse sentido, a atuação do CRCDF tem
sido conduzida de forma integradacom o
Sistema CFC/CRCs.
Dessa forma, é possível perceber neste
relatório as adaptações que foram
realizadas para o gerenciamento da crise
resultante da pandemia. No âmbito da
Fiscalização, uma das áreas mais
importantes para o Sistema CFC/CRCs,
foi implementada uma série de medidas,
como a suspensão dos prazos pro-
cessuais e do envio de notificações e autos
de infração aos fiscalizados, a fim de
preservar a saúde dos profissionais e
usuários. Portanto, o percentual de
diligências realizadas pelos CRCDF foi
menor do que o previsto.
Na área de Registro, a obrigatoriedade
da aprovação em Exame de Suficiência
para a obtenção de registro profissional
e a flexibilização das orientações
nacionais e internacionais das
autoridades de saúde acerca do
distanciamento social possibilitaram ao
CFC retomar, neste período, o formato
de aplicação da prova, retornando à
modalidade presencial. No exercício de
2021, o CFC também pôde voltar a realizar
as duas edições do exame, como é de
costume,e contamos com a participação
de mais de 78 mil candidatos ao todo e
um índice de aprovação médio de 21%.
Outro importante fator relacionado ao
registro de profissionais, foi a publicação
da Resolução CFC nº 1.645/2021, que
aprova a

No entanto, nesse período, a Subseção
de Fiscalização do CRCDF direcionou os
esforços nas diligências possíveis de se
realizar no teletrabalho.
Tivemos sucesso nas análises das
Demonstrações Contábeis publicadas
pelos órgãos públicos e a conferência da
regularizada do registro profissional
dos servidores lotados na área de
contabilidade, assim, os dados
apresentados neste relatório mostram
que o fato de não ter ocorrido
fiscalização “in loco” durante o período
pandêmico não significou

Na área de Registro, a obrigatoriedade
da aprovação em Exame de Suficiência
para a obtenção de registro profissional
e a flexibilização das orientações
nacionais e internacionais das
autoridades de saúde acerca do
distanciamento social possibilitaram a
realização da aplicação da prova do
Exame de Suficiência no formato
presencial. Portanto, em 2021, o CFC
pôde realizar as duas edições do Exame
de Suficiência, como é de costume, e
contou com a participação de mais de
63.913 mil candidatos ao todo, sendo
1.987 candidatos no Distrito Federal e
um índice de aprovação médio de
21,35%. Outro importante fator
relacionado ao registro de profissionais,
foi a publicação da Resolução CFC nº
1.645/2021, que aprova a concessão do
registro profissional na categoria de
Técnico em Contabilidade aos que
concluíram o curso Técnico em
Contabilidade até 14.06.2010. A referida
Resolução foi publicada em 07/12/2021
e estará em vigor a partir de
03/01/2022.
Devido à pandemia, houve redução da
pontuação anual mínima exigida para o
cumprimento do Programa de Educação
Profissional Continuada (PEPC), de 40
para 20 pontos. O CRCDF intensificou a
realização de eventos virtuais para as
capacitações, com temas de interesse da
classe contábil.
Durante o ano de 2021, mesmo com a
pandemia que se instaurou no País, o
CRCDF manteve as reuniões
institucionais previstas no Regimento
Interno, como as Reuniões do Conselho
Diretor, TRED, Plenária e das Câmaras de
Controle Interno, Desenvolvimento
Profissional, Fiscalização Ética e
Disciplina e Registro.

Mensagem do Presidente

Contador Daniel Fernandes
Presidente do CRCDF
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readequação das metas previstas do
plano de trabalho da fiscalização
referente ao exercício de 2020.

o adiamento dos trabalhos internos,
tampouco fez com que a Subseção de
Fiscalização deixasse de honrar seu
compromisso quanto ao cumprimento
das metas do plano de trabalho 2020.



Quem somos
Números do  
CRCDF

A Classe 
Contábil do

Distrito Federal

10.383
Contadores

2.425
Organizações

Contábeis

3.984
Técnicos em

Contabilidade

15

32

04

18

Representantes

Conselheiros
Suplentes

Funcionários

Fiscais

Conselheiros
Supllentes

12

03 Representantes  
Adjuntos

Para que o profissional não deixasse de
ter suas demandas atendidas, as reuniões
citadas foram realizadas à distância, por
meio de sistema de videoconferência,
onde todos
os quesitos foram atendidos, tanto
pelas normas internas quanto pelas
determinadas pelo Governo face ao
COVID-19.

As principais normas que
regulamentam o funcionamento do
CRCDF são:
•Decreto-Lei n.º 9.295, de 27/05/1946,
alterado pela Lei n°. 12.249 de 11/06/2010,
que cria o Conselho Federal de
Contabilidade, define as atribuições do
Contador e do Guarda-livros, e dá outras
providências.

•Decreto-Lei n.º 1.040, de 21/10/1969,
alterado pela Lei nº. 11.160/05 de
02/08/2005, que dispõe sobre os
Conselhos Federal e Regionais de
Contabilidade, regula a eleição de seus
membros, e dá outras providências.

•Resolução CFC nº 131, de 30/03/1960,
cria o Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal.

•Resolução CFC nº 827, de 25/11/1998,
que  aprova o Manual de Fiscalização.

•Lei nº 12.527, 18/11/2011e suas alterações,  
que aprova a Lei de Acesso à Informação.

•Resolução CFC nº. 1.370, de 08/12/2011,
que dispõe sobre Regulamento Geral
dos Conselhos.

•Resolução CRCDF n.º 203 de
28/02/2018,

que aprova o Regimento do
CRCDF.

•Resolução CRCDF n. º1.554, de
06/12/2018, que trata do Registro
Profissional dos Contadores.

•Resolução CFC nº.1.555,de 06/12/2018,
que  tratado registrodasorganizações
contábeis.

Com objetivo de fortalecer a
participação sociopolítico-institucional
perante as instituições públicas,
privadas, sociedade civil e entidades
representativas da classe contábil, mesmo
com a pandemia, o CRCDF se adaptou
aos protocolos epidemiológicos, realizou
reuniões com autoridades e participou
de eventos importantes para a área
contábil.

Por fim, ressalto que o objetivo do
Relatório Integrado 2021, além de
apresentar a execução das atividades
do CRCDF durante o ano, é o resultado
do gerenciamento de uma pandemia
que trouxe grandes desafios. É
importante também dizer que o CRCDF
não poupou e não poupará esforços
para ajudar o Distrito Federal a vencer a
Covid-19 e continuará ampliando o seu
trabalho em prol da recuperação
econômica e social do estado.

A todos, o meu respeito,meu carinho e
meu  muito obrigado!

Boa leitura!

Contador Daniel Fernandes
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade
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Visão Geral
Organizacional e  

Ambiente Externo



Visão

Ser reconhecidocomo 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
e Transparência.

Missão

Inovar para o desenvolvimento da 
profissão contábil, zelar pela ética e  
qualidade na prestação dos serviços,  
atuandocom transparênciana
proteção  do interesse público.

São funções do Conselho
Regional de Contabilidade do 

Distrito Federal

• Registrar,fiscalizar,orientare  
disciplinar,técnicae eticamente,  
oexercíciodaprofissãocontábil 
em todo oterritório doDistrito  
Federal.

Vice-Presidênciade  
Registro

Câmara de
Registro
Profissional

Vice-Presidênciade  
Controle Interno

Câmara de
Controle

Interno

Vice-Presidência 
de 

Desenvolvimento

Profissional

Câmara de  
Desenvolviment
o  Profissional

Vice-Presidência  
Administrativa

Vice-Presidência  
de Fiscalização,

ÉticaeDisciplina

Câmara de  
Fiscalização,Ética

e  DisciplinaDiretoria
Executiva

Presidência
Conselho

DiretorPlenário

O CRCDF
O Conselho Regional de Contabilidade do
Distrito Federal (CRCDF) é uma Autarquia
Especial Corporativa dotada de
personalidade jurídicade direito público.

Foi criado por meio do Decreto-Lei n°
9.295, de 27 de maio de 1946 e da
Resolução CFC nº 131/60. Seu Regimento
Interno é regulamentado através da
Resolução CRCDF nº 203/2018. Sua
estrutura, organização e funcionamento
são regulamentados pela Resolução CFC
nº 1.370, de 8 de dezembro de 2011, que
aprova o Regulamento Geral dos
Conselhos de Contabilidade.

Nos termos da legislação de regência,
constitui competência do CRCDF o
registro dos profissionais e o
cadastramento das organizações
contábeis, além de orientar, disciplinar e
fiscalizar, legal, técnica e eticamente o
exercício da profissão contábil em toda a
área de sua jurisdição, executar projetos de
interesse social e profissional, de maneira a
melhor encaminhar as soluções de
problemas referentes à profissão contábil
e alcançar objetivos relacionados com o
aprimoramento técnico, educacional e
cultural da classe contábil.

Dotado de personalidade jurídica de
direito público e forma federativa é
composto de 18 (dezoito) membros
titulares e igual número de suplentes,
eleitos na forma da legislação vigente,
observada a proporção de 2/3 (dois terços)
de Contadores e 1/3 (um terço) de Técnicos
em Contabilidade.

Órgão Deliberativo Superior
• Plenário

Órgãos Deliberativos Específicos
• CâmaradeFiscalização, Ética eDisciplina
• CâmaradeRegistro
• CâmaradeControle Interno
• Câmara deDesenvovimento Profissional

Órgãos Consultivos ou de Apoios
• ConselhoDiretor
• GATEC–Grupo deapoio técnico
• Assessorias Especiais
• Representações Administrativas
• Por deliberação daPresidência,poderão ser

constituídos outros Órgãos Consultivos e/ou deApoio

Órgãos Executivos
• Presidente–Contador ALBERTO MILHOMEMBARBOSA
• Vice-Presidente de Administração –Contadora

DARLENE PAULINODELFINOLUNELLI
• Vice-Presidente de Registro Profissional –Contador

ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA (2/3)
• Vice-Presidente de Fiscalização, Ética eDisciplina –

Contador ARILSON BRITO DONASCIMENTO
• Vice-Presidente de DesenvolvimentoProfissional –

Contador LEONARDO SOARES COSTA
• Vice-Presidente de Controle Interno–Contador JOSÉ

LUIZ MARQUESBARRETO

Organograma
O CRCDF apresenta a seguinte estrutura organizacional:
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Ambiente Externo

Considerando o cenário nacional, difícil
mencionar o nome de algum órgão,
instituição ou empreendimento que não
tenha sentido, de alguma maneira, os
reflexos de uma das maiores crises
econômicas da história do Brasil. Nesse
período conturbado, iniciado em meados
de 2014, o Produto Interno Bruto (PIB)
recuou mais de 3% por dois anos
consecutivos, 2015 e 2016, e só começou a
apresentar sinais de recuperação em 2017,
quando cresceu 1 % . Essa recuperação
parece caminhar a passos lentos, já que
em 2020 e 2021 vivemos um cenário
atípicopor causado novocoronavírus.

Esse contexto recessivo trouxe ao CRCDF
uma redução de 0,42% no número de
registros profissionais, considerando o
acumulado dos anos de 2020 a 2021.
Além disso, o grau de inadimplência das
anuidades seguiu a trajetória de 34,6% em
2019,41,5%em 2020 E 38,4%
em 2021. Esses valores se referem ao índice
de inadimplência dos registros
profissionais do CRCDF.

Continua em curso no Supremo Tribunal
Federal (STF) a Ação Direta de
Constitucionalidade (ADC 36), a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5367)
e a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF367) que,
em síntese, buscam definir qual o regime
de trabalho que deverá ser aplicado aos
funcio- nários de Conselhos de
Fiscalização Profissional,. Celetista ou
Estatutário.
A matéria ainda não foi definida pelo
STF e poderá acarretar enormes
reflexos de ordem econômica e
consequências estruturais gravíssimas
para os Conselhos Profissionais,
especialmente, no que se refere ao regime
de aposentadoriados funcionários.

No cenário internacional, é impossível não
se deparar com os rápidos avanços
tecnológicos que vêm ocorrendo a cada
dia. É um caminho sem volta e os impactos
dessas transformações se disseminam de
várias formas. Nos últimos anos, a mídia
vem trazendo uma visão negativa e
ameaçadora dos impactos da tecnologia
sobre a profissão contábil. Buscando
reverter esse quadro, o CRCDF
implementou várias ações no decorrer de
2021, colocando os avanços tecnológicos
como aliado do profissional da
contabilidade, além de constituírem uma
oportunidade de aperfeiçoamento e
atualização contínua. Dentre essas ações,
destacamos a realização de vários cursos
online em atendimento a Programa de
EducaçãoProfissional Continuada–PEPC.
Ademais, se analisarmos o papel do
profissional da contabilidade hoje,
percebemos que ele se desprendeu muito
do nível operacional e se aproximou de um
perfil mais estratégico, sendo peça
fundamental na gestão de qualquer em-
preendimento. O diferencial está em
ressaltar esse novo papel de gestor, as
habilidades, a capacidade analítica,
características essas que são, certamente,
insubstituíveis.

Ainda no cenário internacional por causa
do novo coronavírus, vale mencionar que,
além da própria sociedade estar mais
exigente quanto à padrões de excelência, os
preceitos mundiais estão cada vez mais
voltados para valores como ética e
integridade, trazendo transformações
relevantes para o cenário contábil
brasileiro. Assim, o profissional da
contabilidade deve renovar seu
comprometimento com a verdade e a
justiça social a cada dia, tendo em vista que
sua responsabilidade é, acima de tudo e
sempre, para com a sociedade, usuária das
informaçõesproduzidas.



Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o CRCDF para receber
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias referentes aos diversos
serviços prestados. A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação rápido e
eficiente, estreitando a relação e aproximando a sociedade e o CRCDF e pode ser
acessada pelo portal.

Principais canais de comunicação com a sociedade

Ser transparente em suas ações é um dever que o CRCDF tem para com os
profissionais da con- tabilidade e com a sociedade em geral. De forma organizada e
conjunta, o trabalho desenvolvido pelo Sistema possibilita um efetivo controle
social por parte dos profissionais e cidadãos que utilizam os serviços contábeis.
Este trabalho inclui a Ouvidoria, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao
Cidadão (e-SIC)e o Portal da Transparência e Prestação de Contas.

Área com maior  
demanda

45%
Cobrança

133
Manisfestações em2021

3 dias
Tempo médio  
de resposta

2.302

OBS.: Em 2021,não houve manifestações de Elogio.

Reclamação

Denúncia Anônima

Denúncia

55,64% 33,83%

1,50%

Solicitação

Reclamação

Denúncia Anônima

5.572 seguidores
Denúncia

60.0 0 0

Portal da Transparência e 
Prestação de Contas

Modalidade de transparência ativa
Desde 2014, o CRCDF mantém disponível o
Portal da Transparência, que possibilita ao ci-
dadão conhecer, entre outras informações, a
estrutura organizacional, os atos normativos, o
quadro de pessoal, as licitações, os contratos,
as demonstrações contábeis e o processo de
prestação de contas do Conselho. As in-
formações são atualizadas de forma periódica e
a estrutura do sistema é constantemente
avaliada para atendimento do interesse do

público.

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

Modalidade de transparência passiva
Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCDF para
atendimento dos pedidos de informação relacionados à Lei de
Acesso aInformação,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 oprazopelo 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
acessoàs informaçõespúblicas

ASSUNTOS MAIS ACESSADOS EM 2021

Quadro de Pessoal

Atos Normativos

Demonstrações Contábeis e  
Prestação de Contas

Contratos, Convênios e Atas de  
Registro de Preços

34%

19%

12%

11%

Comunicação Institucional

Acessos ao portal do CRCDF

5.216 seguidores

218 seguidores

1 Pedidos

0 Recursos

2021

acessos 
em 2021

714 seguidores

5.572 seguidores

Simplifique

Sugestão

Solicitação

3,0 1%

2,26%

3,76%
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Governança,Gestão de
Riscoseo cmpliance

Gestão de Registro

Gestão dos Controles Internos

Gestão de Arrecadação de Recursos

Solução de Tecnologia da Informação
do Sistema CFC/CRCs

Gestão Orçamentáriados Conselhos
de Contabilidade

Relacionamento Institucional

Gestão da Educação Continuada

Gestão Ética e Disciplinar da  
Profissão Contábil

Sustentabilidade

Presidência do Conselho Regional de  
Contabilidade do Distrito Federal

Vice-Presidência de Registro

Vice-Presidências de Controle Interno

Presidência e Vice-Presidências de  
Controle Interno e Seção Financeira

Vice-Presidência de Administração

Presidência e Vice-Presidência
de Administração

Presidência e Vice-Presidência
de  Administração

Vice-Presidências de
Desenvolvimento Profissional

Vice-Presidências de Fiscalização,  Ética
e Disciplina

Vice-Presidência de Administração

Assegurar uma gestão de excelência

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

Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência

Maximizar a arrecadaçãodas anuidades e multas

Garantir a inovação, a segurançae a qualidade da informação

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

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

contribui para o pleno exercício da profissão contábil

Assegurar a excelência do Programa de Educação Continuadano
desenvolvimento de competências e de

habilidades dos profissionais da contabilidade

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

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas

E
n

tr
e

g
a

d
e

V
al

o
r

Contabilidade  
como fator de  
proteção do  

interesse 
público

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

Cadeia de Valor Finalístico Áreas que atuam na Cadeia de Valor Valor Agregado

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | RELATO INTEGRADO | 9



Riscos, Opor
unidades ePerspectivas

Riscos, 
Oportunidades 
e Perspectivas



Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | RELATO INTEGRADO | 11

Monitoramento  
e análise
crítica

Comunicação  
e consulta

Fluxo de Operacionalização

Identificaçãode riscos

Estabelecimento do contexto

Análisede riscos

Avaliação de riscos

Tratamento de riscos

Processo de avaliação de riscos

IN

h

Gestores 
de riscos e

gestores de áreas.
Possuem, entre  

outras atribuições, a
responsabilidade de executar

as atividades referentesao  
processode identificação, análise,

avaliação e tratamento dos  
riscos da atividade/projeto  
sob sua responsabilidade
e monitorar a operação  
e execução dos planos

de ação definidos para 
tratamento dos riscos
identificados pelos
gestores dos riscos de sua
área.

Diretoria Executiva;Controle  
Interno,Comitê de Gestão de  

Riscos;Comissão de Integridade;
Gestão da Governançae Compliance;  

Ouvidoria e Sistemade Gestão Integrado.
A segunda linha é implementada para  respaldar

e viabilizar excelência aos forma a garantir a
eficácia no gerenciamento dos processos, bem

como monitorar a gestão, de
forma a garantir a eficácia no gerenciamento

riscos e controles

Auditoria  
Interna.

Constitui-se na  linha
de reporte ativa e

eficaz à Alta Administração.  
Possui a função de avaliação  
independente da atuação das

demais linhas de defesa,  
quanto às ações relativas ao  
alcance dos objetivos.

Quanto aos Principais Riscos e Respostas, o Plano de Gestão de Riscos tem
como objetivo definir quais os Riscos, Probabilidade, Impac- to, Nível do Risco,
Categoria, Resposta e Plano de Ação, assim como também definirá quais as
Oportunidades e ações de fomento.

de riscos do CRCDF. Com a finalidade de
orientare subsidiara implantação da gestão 
de riscos nos principais processos e ativida-
des desenvolvidas pelas Seções. O Plano de
Gestão de Riscos foi aprovado através da
Resolução CRCDF nº 224/2020, detalhando
metodologia,osconceitos, ospapéiseas

Riscos, Oportunidades e Perspectivas

A implantaçãodaPolíticade GestãodeRiscos
e do Plano de Gestão de Riscos do CRCDF
foi iniciada em 2018 com a contratação de
empresa privada que vai auxiliar a preparação
de princípios, diretrizes, metodologia e
detalhamento dos procedimentos de
gerenciamento

responsabilidades dos envolvidos, assim
como estabelecendo procedimentos de
classificação, avaliação, adoção de
respostas e monitoramento aos eventos de
riscos identificados.

A fim de garantir qualidade e excelência
nos serviços prestados o Plano de Gestão

de Riscos do CRCDF tem define a
natureza e a categoria do risco, e, ainda
estabelece as responsabilidades específicas
do Plenário, do Conselho Diretor, da
Presidência, da Diretoria Executiva, e dos
demais gestores.
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Eventos  
de Risco

Categoria  
do Risco

Risco 
Residual Resposta

Plano de
Ação

Contágio e propagação do 
Corona vírus no ambiente 
de trabalho e nos eventos 
promovidos pelo CRCDF 

Estratégico Risco Alto Mitigar

Emissão de Deliberações sobre medidas de combate ao contagio e
a p̀ropagação do Corona viŕus no CRCDF; Cancelamento de 
eventos presenciais e de representações em eventos da classe 
contábil; Adoção
de reuniões por videoconferência; Campanhas de conscientização 
de combate ao vírus; Manter o trabalho presencial em regime de 
rodizio com a manutenção do grupo de risco em home office. 

Número insuficiente de 
funcionários e 
colaboradores devido a 
contenção de despesa 

Estratégico Risco Alto Mitigar
Abertura de processo para realização de contratação de 
colaboradores de forma que não gere altos custos com 
pagamentos a serem realizados pelo CRCDF. 

Pedidos de esclarecimentos 
e/ou impugnação de edital Integridade Risco Alto Mitigar Assim que recebido pela seção requisitante, revisar documentos 

antes da fase externa da licitação 

Ausência do Plano de 
Prevenção de Combate a 
Incêndio (PPCI) e do 
sistema de alarme de 
detecção de incêndio 

Integridade Risco Alto Mitigar Realização de processos licitatórios de contratações 

Principais riscos e oportunidades

Oportunidades 
Fortalecer a par�cipação sociopolítico-institucional perante as 
ins�tuições públicas, privadas, sociedade civil e entidades 
representativas da classe contábil. 

Ação de fomento 
Reuniões com autoridades como Secretário de Estado da Secretária de 
Empreendedorismo do DF, Juiz titular da 1a Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais de São Paulo, Secretário Executivo de Fazenda, 
Senador, Secretária de Estado de Turismo, entre outros e par�cipação
em eventos como lançamento do Programa Acreditar Microcrédito BRB, 
Cerimônia de posse da ASCOP-DF, Seminário o MPDFT e o Terceiro 
Setor: Capacitar par fortalecer, entre outros. 

Oportunidades Relacionamento 
com outros Conselhos Regionais 

Ação de fomento Par�cipação
de representante do CRCDF nas 
reuniões de comunicação do CRCDF

Oportunidades
Oferecimento de capacitação à
distância

Ação de fomento
Acompanhamento das 
capacitações oferecidas. 

Oportunidades
Inovações tecnológicas oferecidas 

pelo mercado 

Ação de fomento
Acompanhamento das tendências mundiais 
que sejam aplicáveis aos processos 
desenvolvidos pelas unidades organizacionais 
do CRCDF. 

Oportunidades
Acórdãos e recomendações dos órgãos de 
Controle Externo. 

Ação de  fomento Monitoramento das 
decisões judiciais e dos órgãos de controle 
externo para verificar a necessidade de 
adequação dos normativos internos. P

ri
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Conformidade

Fiscal

Integridade

ReputaçãoOperacional

2
Estratégico

018 3 0 3 0
Orçamentário

Riscos por
categoria

Painel de Riscos

Riscos  
altos

Riscos 
extremos

Riscos  
baixos

2020
25 riscos

0

6 19

1

2021
26riscos

Riscos 
médios

0

6 18

1



Governança, 
Estratégia e 

Desempenho



Estratégia

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para o decênio 2018/2027 foi
aprovado pela Resolução CFC n.º 1.543, de 16 de agosto de 2018, o qual encontra-se
representado em seu mapa estratégico e cujo monitoramento é realizado por meio do
Sistema de Gestão por Indicadores (SGI). Por meio dos 35 indicadores estabelecidos no
manual SGI, são realizados o acompanhamento das ações planejadas para os
projetos/atividades eamensuração dos resultadosobtidos.

Investimento total:
R$ 3.936.808,22
Projetos em destaque:

1.GestãodeFiscalização

Fiscalização das Organizações Contábeis
e dos Profissionais de Contabilidade 

Fiscalização das Empresas Não 
Contábeis 9

9

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

Infraestrutura

Pe
ss

oa
se

Or
ga

ni
za

çã
o 14. Influenciar aformaçãodas  competências e

das habilidades dos  profissionais, fomentar
programas de

educação continuada e fortalecer 
conhecimentos técnicos e habilidades 

pessoais dos conselheiros e  funcionários do
Sistema CFC/CRCs

Gestão do Conhecimento

13.Atrair e reter talentos

Gestão de Pessoas

Pessoas Organização

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

com transparênciana proteçãodo interessepúblico

Ser reconhecido como uma entidade profissional partícipe no 
desenvolvimentosustentável do país e que contribui para o pleno 

exercícioda profissãocontábil no interesse público

Re
su

lta
do

Ec
on

ôm
ico

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

Financeira

Re
su

lta
do

sI
ns

tit
uc

io
na

is

1. Fortaleceroambiente regulatório egarantir asprerrogativas profissionais

Política /
Legal

Tecnologia e Inovação

11.Inovar, integrar e otimizara gestão do 
Sistema CFC/CRCs

12.Ampliare integrar ousoda  
TecnologiadaInformaçãono

Sistema CFC/CRCs
Te

cn
olo

gia
eP

ro
ce

sso
s

8.Garantir qualidade e confiabilidade  
nos processos e nos procedimentos

Governança Eficiência Operacional

9.Aperfeiçoar, ampliar edifundir 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 profissãoe da Ciência Contábil

5.Atuar como fator de proteção  
da sociedade

Pú
bl

ico
e

So
cie

da
de

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 apercepção dovalorda  
profissão contábil perante a sociedade

6.Promover a satisfação da  
classe contábil em relação

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs
MISSÃO VISÃO

4. Suporte e Apoio a Atividades Fins

Investimento total:
R$ 2.296.234,04
Projetos em destaque:

Contribuição Regimental 7

Modernização e Manutenção da 
Estrutura Física

15

Investimento total:
R$ 219.849,27
Projetos em
destaque:

3. Gestão de Educação Continuada

Promover a Educação Continuada -
Cursos  e Palestras

Comunicação Institucional

9

3

Investimento total:
R$ 189.815,70
Projetos em destaque:

2. Gestão de Registro Profissional

Registro de Profissionais
e  Organizações
Contábeis

9

7

65,80% 3 projetos

92,52% 5 projetos

57,12% 11 projetos

83,19% 18
projetos

1

2

3

4

Cobrança Administrativa e Judicial -
Profissionais e Organizações Contábeis
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Governança

Gestão

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

Sociedade

Cidadãos Outras
partes  
interessadas

Instâncias Externas

TCU CGUCongresso  
Nacional

Controle Social e 
Auditoria Interna 
CFC

Instâncias
Externas
de apoio

Instâncias Internas

Controle
Interno,  Auditoria, 

Ouvidoria e  
Comissões 
Internas

InstânciasInternas  
de apoio

Plenário

ConselhoDiretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de  
Controle Interno

Al
ta

Ad
m

in
ist

ra
çã

o

Governança
A Governança do Sistema CFC/CRCs está normatizada pela
Resolução CFC n.º 1.549, de 20 de setembro de 2018, que definiu a estrutura de
organização da Governança do CFC e a estrutura mínima a ser seguida pelos
CRCs.
No CRCDF, a Governança compreende a seguinte estrutura:

O CRCDF, criou o Comitê de Integridade através da Portaria 018/19 e instituiu
o Plano de Integridade através da Resolução nº 220, de 20/11/2019 . No ano de
2021, a Comissão de Integridade, Gestão da Governança e Compliance do CRCDF,
executou diversas ações em desenvolvimento às atividades de governança no
CRCDF:

Ações

· Participação das reuniões remotas organizadas pelo CFC, com a finalidade de conferir o
desenvolvimento e os resultadosdas ações de governançapromovidas nos Conselhos 
Regionais;

· Realização de pesquisa aos funcionários e colaboradores do CRCDF, com a
finalidade de verificar as lacunas presentes no processo de execução e o nível de
maturidade das práticas de Governançae traçarestratégiasde melhoria;

· Acompanhamento dos debates sobre a Lei n.º 14.129, de 29 de março de 2021 e Portaria
SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e
instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei
nº7.116,de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527,de 18de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012,e a Lei nº 13.460, de 26 de junhode 2017;

· Acompanhamento e leitura da Portaria SEGES/ME n.º8.678/2021,que dispõe sobrea
governançadas contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal
direta,autárquicae fundacional;

· Acompanhamento do Perfil de Governança e Gestão Públicas – Ciclo 2021 – do Tribunal
de Contas da União;

· Acompanhamento e leitura de informativos enviados pelo CFC ao Sistema CFC/CRCs
com esclarecimentos sobre Governança, Gestão de Riscos, Conduta, Integridade e
Transparência;

· Monitoramentodas medidas de combate e controle do coronavírusna sede do CRCDF;

· Verificação da necessidade de atualização do Plano de Integridade do CRCDF;

· Atualizaçãodos normativosaprovadosem 2021;

· Manutençãodas informaçõesatualizadasno menu Governançado portal do CRCDF,e

· Realização de capacitaçãopelos integrantes da Comissão e demaiscolaboradores do
CRCDF.
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Além das ações citadas, a comissão também promoveu a atualização das ações do CRCDFreferentes aos componentes dos mecanismos de governança – liderança,
estratégia e controle –de acordo com a 3ªedição do Referencial Básico de Governança Pública Organizacional (RBG), publicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

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

M
ec

an
is

m
o

Li
de

ra
nç

a

Prática Ato normativo RGB 2.0 (2014)

Estabelecer o  
modelo de governança

· Resolução CFC nº 1543/18 L3.2

· Decreto-Lei nº 1.040/69
· Portaria CRCDF nº 066/18

L3.3

· Resolução CRCDF  nº 221/19
· Portaria CRCDF nº 067/18 L3.4

Promover a  
integridade

· Resolução CFC n.º 1.523/17 L2.1

· ResoluçãoCRCDF nº 220//19
· Portaria CRCDF nº 018/19

L2.3

Promover a capacidade  
da liderança

· Resolução CFC nº 1.612/21 L1.4

M
ec

an
is

m
o

Es
tr

at
ég

ia

Prática Ato normativo RGB 2.0 (2014)

Gerir riscos

· Resolução CRCDF nº 203/18
· Sistema de Gestão da Qualidade;
· Resolução CRCDF  nº 221/19
· Portaria CRCDF nº 067/18

C1.1

· Resolução CRCDF  nº 221/19
· Portaria CRCDF nº 067/18 C1.2

Estabelecer  
a estratégia

· Plano de Trabalho do CRCDF
· Relatório de Gestão E1.4

· Resolução CFC n.º 1.543/18 E2.1
· Resolução CFC n.º 1.543/18
· Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do 

Sistema CFC/CRCs E2.2

Promover a gestão estratégica · Resolução CFC nº 1.543/18
L3.1

· Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do
Sistema CFC/CRCs

· Resolução que aprova a proposta orçamentária e E2.3
Plano de Trabalho para o exercício

Monitorar o alcance dos  
resultados organizacionais

Monitorar o desempenho das  
funções de gestão

M
ec

an
is

m
o

Co
nt

ro
le

Prática Ato normativo RGB 2.0 (2014)

Promover
a transparência

· Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 
1.439/13 E1.2

· Plano de Trabalho do CRCDF
· Relatório de Gestão E1.4

· Resolução CFC nº 1.439/13
· Carta de Serviço ao Usuário do CRCDF
· Lei nº 13.460/17

C3.1

Garantir a  
accountability

· Resolução CFC nº 1.612/21
· Indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 do Sistema de Gestão

por Indicadores do Sistema CFC/CRCs
E1.3

· Plano de Trabalho do CRCDF
· Relatório de Gestão E1.4

· Resolução CFC nº 1.439/13 C3.2

· Portaria CRCDF n.º 32/19
· Resolução CFC n.º 1.523/17 C3.4

Avaliar a satisfação  
das partes
interessadas

· Resolução CFC nº 1.612/21
· Indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 do Sistema de Gestão

por  Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
E1.3

· Plano de Trabalho do CRCDF
· Relatório de Gestão E1.4

· Resolução CFC nº 1.543/18 C3.3

Avaliar a efetividade  
da auditoria interna

· Resolução CFC nº 1.101/07
· Resolução CFC nº 1.612/21 L3.5

· Resolução CRCDF nº 203/18 C2.1

· Resolução CFC n.º 1.549/18
· Indicadores da Qualidade. C2.3
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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Com o advento da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de
2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que
dispões obre o tratamento de dados pessoais, em meios
físicos e digitais, por pessoas naturais ou jurídicas de
direito público privado, com o objetivo de proteger os
direitos à liberdade e à privacidade da pessoa natural, o
CRCDF desde 2020 Instituiu a comissão de implantação
da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no âmbito do
CRCDF. Como resultado, foi realizada a previsão
orçamentária para realização de ações relacionadas à
LGPD.

No ano de 2021, a Comissão da LeiGreral deProteção de Dados
do CRCDF – Portarias CRCDF nº 007/2021 e 037/21 -
desenvolveu um trabalho diligente na identificação do fluxo
dos dados pessoais nos projetos desenvolvidos pelo CRCDF
e na adequação à Lei n.º 13.709, de 14de agosto de 2018 – Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para auxiliar
esse trabalho, foi aberto processo (ainda não finalizado) para
estudos e posterior contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de consultoria em LGPD para quepossa
fazer o levantamento e identificação dos dados pessoais
tratados em cada área, com o objetivo de construir um
inventário completo dos dados pessoais armazenados nas
bases do CRCDF. Além disso, também foram ofertadas
capacitações aos funcionários e colaboradores do CRCDF.O
CFC promoveu para o Sistema CFC/CRCs o curso: “LGPD e a
Comunicação”, o qual totalizou 8h de curso para cada
participante e 176h de treinamento promovido pela
encarregada pelo tratamento de dados pessoais (DPO) do
CFC. Além desse treinamento também foram realizadas
mais 9,5 horas de demais treinamentos referentes à LGPDCFC

· Elaboração e aprovação das Portarias para por em
prática as políticas, planos e termos, em adequação à
LGPD;

· D i v u l g a ç ã o e i n c e n t i v o a o s funcionários e
colaboradores do CRCDF para participação de
treinamentos para o desenvolvimento de proteção de
dados, totalizando 176h de treinamento promovido pela
encarregada pelo tratamento de dados pessoais (DPO)
do CFC e mais 9,5horas de outros treinamentos
referentes à LGPD em 2021;

· Participação da palestra organizada pelo CFC “LGPD e a
Comunicação”, por videoconferência, com 22
participantes, entre funcionários e colabora dores do
CRCDF;

· Divulgação do Plano de Comunicação para a LGPD,
com campanha de orientação interna e externa sobre a
definição de logomarca, paleta de cores, tipografia e
aplicação, relacionadas à aplicação da lei no Sistema
CFC/CRCs;

· Le i tu ra  e  d i vu l ga çã o  da campanha de
comunicaçãoe sensibilização da LGPD elaborado pelo 
CFC para oSistema CFC/CRCs;

·   Resposta à auditoria sobre a LGPD promovida pelo
Tribunal de  Contas da União;

· Adaptações no Sistema de Ouvidoria e no Sistema
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-
SIC), para atendimento à LGPD;

· Inclusão de projeto no Plano de Trabalho para 
contratação de empresa especializada para consultoria e  
aquisição de software para gerenciar e conduzir a 
aplicação da LGPD no âmbito do CRCDF.

Demais atividades desempenhadas, relacionadas à
estrutura- ção interna em atendimento à LGPD:

Sistema de Gestão da Qualidade
É o conjunto de atividades e tarefas que devem ser 
executadas para garantir a conformidade de acordo com os 
requisitos estabelecidos.

Benefícios do Sistema de Gestão da Qualidade
Capacidade de prover consistentemente produtos e serviços 
que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos 
estatutários e regulamentares aplicáveis;
Facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente;
Abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto 
e objetivos;
Capacidade de demonstrar conformidade com requisitos 
especificados de sistemas de gestão da qualidade.

Certificação ISO 9001 no CRCDF

O CRCDF foi certificado em julho de 2019 com o seu Sistema
de Gestão da Qualidade, conforme requisitos estabelecidos
na ABNT NBR ISO 9001, sendo o seu primeiro certificado
emitido em 30/07/2019, pela Baluarte Certificações e
Avaliações.

Política da Qualidade

Estabelecer padrões de normatização, orientação e controle
das ações relacionadas ao registro e à fiscalização do
exercício da profissão contábil, bem como à regulamentação
da Educação Continuada, visando à melhoria e à eficácia do
Sistema Contábil Brasileiro, garantindo o comprometimento
com os requisitos aplicáveis. (R003) para visualizar a Política
de Qualidade do CRCDF

Por meio do comprometimento da alta direção e seus
colaboradores, o CRCDF busca:
a. Orientar, disciplinar e fiscalizar técnica e eticamente o 
exercício da profissão contábil; 
b. Promover o registro dos Profissionais de Contabilidade e o 
cadastramento das organizações contábeis; 
c. Executar projetos de interesse social e profissional; 
d. Oferecer soluções referentes à profissão contábil, bem como 
alcançar objetivos relacionados com o aprimoramento técnico, 
educacional e cultural da classe contábil; 
e. Estabelecer o cumprimento dos requisitos legais e 
regimentais; 
f. Preservar um bom ambiente de trabalho aos colaboradores;
g. Realizar rígidos controles e melhoria contínua do Sistema de 
Gestão da Qualidade
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Plano Anual de Contratações
O Plano Anual de Contratações (PAC) é um documento
que consolida todas as contratações e renovações
que o CRCDF pretende realizar ou prorrogar no
exercício subsequente, de modo a obter melhorias no
planejamento dos itens e na governança,
proporcionando maior transparência e controle neste
processo, uma vez que sua divulgação integral é reali
zada no portaldo CRCDF.

Desde 2018, o CRCDF utiliza o PAC como ferramenta de
planejamento de suas contratações e renovações,
realizandoo acompanhamentoperiódico de suaexecução
emantendoatuantea governança das aquisições.

95 47
Quantidade prevista Quantidade executada

0% de Ajustes realizados

Atividade de correição e
apuração de ilícitos
administrativos

De acordo com o Regulamento Geral dos Conselhos de
Conta- bilidade, compete ao CRCDF aplicar penalidade
aos conselheiros, decorrente de infração ao Código de
Conduta, e instaurar processo para apurar
irregularidade praticada, que tenham ocasionado
eventual dano ao Conselho, assegurando-se o
contraditório e o amplo direito de defesa.
Assim, o CRCDF desempenha a atividade correcional de
abertura de processo de sindicância e de inquérito
administrativo para apurar penalidade a ser aplicada a
dirigentes, funcionários e colaboradores que pratiquem
ações em descumprimento de norma legal ou
regimental ou referente a processos de conduta para
apuração de infração cometida por conselheiros,
funcionáriosecolaboradoresdo CRCDF.

Legislação Aplicada

Resolução CFC n.º 1.612/2021 – Regulamento Geral dos Conselhos
de Contabilidade, art. 17,incisos XXXVI e XXXIX e art. 21,§§1ºe 4º;

Resolução CFC n.º 1.523/2017 – Código de Conduta
para os conselheiros, colaboradores e funcionários dos
Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade.

Portaria CRCDF nº18/19 –Institui Comitê de Integridade do CRCDF

Resolução CRCDF n.º 220/2019 – InstituiIo Programa de
Integridade do CRCDF e o formaliza por meio do Plano de
Integridade, disponível no sítio www.crcdf.org.br

Como resultado da atuação convencional do CRCDF,
no ano de 2021 foram desenvolvidas as seguintes
atividades:

1 Processo Administrativo Disciplinar Instaurado

Comissão de Conduta para apuração de infração cometida 
por conselheiros do CRCDF 

0 Denúncias recebidas

0 encerradas com arquivamento

0 comaberturadePAC(emanálisepelaComissão)

Comissão de Conduta para apuração de infração
cometida por funcionários e colaboradores do
CRCDF

0 Denúncia contra funcionários  ou colaboradores
do CRCDF em 2021

PAC –Processo de Apuração de Conduta

Alocação de Recursos
Após a avaliação da situação organizacional e
financeira do CRCDF e a identificação dos pontos
fracos, fortes, oportunidades e desafios, foi priorizada a
execução dos seguintes projetos em 2021:

A Investimentos em tecnologia da informação , tais como Firewall, antivirus
, backup em nuvem,  para cumprimento da segurança da informação

B Contratação de ferramentas de tecnologia da informação que  
proporcionem melhor comunicação e agilidade para a realização 
de cursos, reuniões etc.

C Ações de cobrança e novas metodologias que gerem resultados  
financeiros melhores e reduza a inadimplência

D A elaboração anual do “Plano Anual de Contratações” em 
consonância com os projetos do Plano de Trabalho e Orçamento  
para consolidar as contratações que o Conselho pretende  realizar
ou prorrogar, no exercício subsequente

E Dar publicidade das ações desenvolvidas na mídia social e em
outros meios de comunicação como forma de prestar contas e
cientificar um maior número de profissionais.

Já a alocação de recursos nos programas foi realizada de
acor- do com as perspectivas de atuação e atribuições
legais do CRCDF:

R$ 1.220.060,24
Valor total efetivamente gasto com

a função de fiscalização do exercício profissional

R$ 0,00
Valores Gastos com as demais atividades finalísticas 
(registro, normatização, julgamento e orientação)

R$ 21.985,29
Valores Gastos com indenizações a conselheiros

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E
DESEMPENHO
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683
Diligências 

(fiscalizações proativas)

1013
procedimentos  fiscalizatórios 
(agendamentos abertos)

255
Organizações Contábeis

33
Órgãos Públicos

158
Profissional

169
PJ não Contábeis

TOTAL

91 Denúncias
(protocoladas)

71,43% denúncias analisada

120
Autos de infração

303 notificações

15 Denúncias convertidas em processos

76 Denúncia analisadas em 2021 referente a anos 
anteriores.

Com o objetivo de ampliar e fortalecer a fiscalização do
exer- cício ilegal da profissão contábil no Brasil, o CFC e a
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT),
do Ministério da Economia, firmaram um acordo de
cooperação técnica. Por meio dessa ação, o CFC passou
a ter acesso à base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), que são
mantidas pela SEPRT. Assim, a partir de um cruzamento
de dados com os cadastros de registro profissional
contábil do Conselho, é possível identificar contadores e
técnicos em con- tabilidade que atuam sem o registro
profissional, bem como o trabalho de leigos (as pessoas
físicas que atuam sem formação em Ciências Contábeis e
sem registro). Tanto os trabalhadores nessa situação
quanto as empresas que os contratam, serão notificados
visando à sua regularização.

Desempenho
Para implementar o Planejamento Estratégico, o CRCDF
organiza suas atividades de forma a potencializar a
geração de resultados que são mensurados regularmente
e comparados com as expectativas fixadas, visando
identificar e corrigir tempestivamente possíveis
distorções, de maneira a subsidiar a Alta Administração
com informações importantes para a tomada de
decisões.
Nesse contexto, os objetivos estratégicos, os
indicadores de gestão e os projetos do Plano de Trabalho
são os balizadores das ações do CRCDF. Os indicadores
de gestão são mensurados periodicamente e
acompanhados, também, por meio do Sistema de
Gestão por Indicadores, software criado pelo CFC para
esse controle. Os objetivos estratégicos direcionam a
elaboração do Plano de Trabalho anual, o qual
concretiza o nível operacional do planejamento. Com a
execução do Plano de Trabalho, há a transformação da
estratégia em ação, ordenando os recursos disponíveis e
estabelecendo os planos de ação para a execução das
atividades e dos projetos previstos.

Os resultados de todos os indicadores mensurados pelo
CRCDF e a execução das metas previstas no Plano de
Trabalho ficam disponíveis em nosso Portal da
Transparência e Prestação de Contas, no módulo
“Programas, Projetos, MetaseResultados”.

A seguir, para cada área finalística do CRCDF –
Fiscalização, Registro, Educação Continuada , Será
apresentada uma análise detalhada dos indicadores de
destaque relacio- nados, dos principais projetos eações e
o investimento total.

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização atua como fator de proteção da sociedade,
desenvolvendo ações e procedimentos fiscalizatórios pre-
ventivos e ostensivos. Compete à Vice-Presidência de Fis-
calização, Ética e Disciplina fiscalizar, orientar e disciplinar,
técnica e eticamente, o exercício da profissão contábil em
todo o território nacional.

R$ 3.936.808,22
Investimento total

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

40%

Resultado 113,83%

Meta 40%

20
21

Resultado 125,85%

Resultado 201,21%

20
20

20
19

Meta 90%

O exercício da Contabilidade é supervisionado, de forma qua-
litativa, técnica e ética, pelos Conselhos de Contabilidade para
combater irregularidades na profissão contábil e atuar como
fatorde proteção aos usuários das informaçõescontábeis.

Os resultados de 2021 demonstram a retomada dos traba-
lhos da fiscalização, como notificação e autuação dos pro-
fissionais, após a suspensão dos prazos em 2020, devido à
pandemia de Covid-19.

Meta

Denúncias analisadas total em 2021123
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Penalidades aplicadas

34 Censura Reservada 09Suspensão
do exercício profissional

21 Censura pública 135 Multas pecuniárias

102 Advertência reservada

1505

R$ 121.434,28
Valor das multas

de infração aplicada

127 multas 133 multas

Gestão das multas de fiscalização

2021 2020

R$ 43.167,88
Valor das multas

de infração aplicada

50 multas

As ações de cobrança das multas aplicadas são essenciais
para garantir a efetividade das ações fiscalizatórias como
resultado de todos os procedimentos realizados pelos
CRCs. Em 2021, observa-se o empenho do Sistema
CFC/CRCs de garantir o correto exercício profissional e
em cumprir seu papel institu- cional de atuar como fator
de proteção da sociedade.

Tempo médio de julgamento de processos 
de fiscalização

Meta 
atingida

Meta não
atingida

Meta 
atingida

Meta 60%

Resultado 63,04%

Meta 70%

20
21

Resultado 40,20%

Resultado 64,45%

20
20

20
19

Meta 60%

A Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCDF
realizou no exercício de 2021: Câmara de Ética e
Disciplina: 07 (sete) reuniões sendo todas por vídeo
conferência e Câmara de Fiscalização: 05 (cinco)
reuniões sendo todas por vídeo conferência. O Tribunal
Regional de Ética e Disciplina – TRED realizou 11 (onze)
reuniões ordinárias no exercício de 2021

Prazo de julgamento Defesa  (contados
da data de juntada de AR de defesa ou 
data de abertura do processo180 dias

105  processos
julgados no CRCDF

66 processos
julgados dentro do prazo

32processos

julgados em grau de recurso
O Regulamento de Procedimentos Processuais, aprovado
pela Resolução CFC n.º 1.603/2020, passou a vigorar em
2021. Uma das principais mudanças foi a abertura das
sessões das Câma- ras de Ética e Disciplina e das reuniões
dos Tribunais Regionais e Superior de Ética e Disciplina,
que antes eram reservadas. Agora essas reuniões
também podem ser realizadas de forma presencial ou
virtual. Além disso, ocorreram alterações nos tipos e
prazos dos recursos, bem como, no cálculo de penali-
dades aplicáveis a autuadosreincidentes.

Ética na profissão

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta

Resultado

60%

205,43%

Meta 70%

20
21

Resultado 77,23%

Resultado

20
20

20
19

Meta
50%

101,75%

O cuidado e o zelo no julgamento dos processos são
primordiais para o CRCDF de modo a não causar
prejuízos ao profissional e à sociedade. O resultado
positivo demonstra o empenho do CRCDF em
proporcionar celeridade no julgamento dos processos
de fiscalização, dando retorno à sociedade das
interposições de demandas de fiscalização reativas
(denúncias) e principalmente atuando como fator de
proteção do interesse público.

Com foco na proteção à sociedade e no combate ao
exercício ilegal da profissão, por meio da efetividade dos
procedimentos fiscalizatórios, o CRCDF alcançou os
seguintesresultados:

73 processos
julgados em grau de defesa

2 Processos
reformaram a penalidade  
aplicada na fase de Defesa

6 média de processos
analisados por conselheiro

40

37   Processos arquivados na fase de Defesa e Recurso

30 Processos
mantiveram a penalidade
aplicada na fase de Defesa

90 dias
Prazo de julgamento Recurso  (contados da
data de juntada de AR da fase de recurso ou 
data de abertura do processo processos que tiveram

decisões de aplicação
de penalidades na
fase de Defesa

Ofícios encaminhados às empresas
com CNAE de atividade Contábil sem
registro no CRCDF

As multas aplicadas aos profissionais, organizações
contábeis, empresas e leigos penalizados são cobradas
no âmbito administrativo pelo Conselhos Regionais de
Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, sendo que,
não havendo a regularização, são encaminhadas
notificações aos profissionais e, posteriormente, se for
necessário, será impetrado o processo de execução
fiscal. Com isso, a sociedade tem garantida a efetividade
das ações de fiscalização.
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Reuniões Regimentais

7
Processos de  

fiscalização julgados

105 Processos julgados

66 Processos
éticos disciplinares

102 Deliberações expedidas

Em 2021, as Reuniões Regimentais do CRCDF
continuaram na forma remota, sempre com empenho à
continuidade ao cumprimento das prerrogativas
institucionais do Sistema CFC/CRCs, por meio de
reuniões Plenárias, do Conselho Diretor e das Câmaras.
Nas reuniões Plenárias do CRCDF foram
homologadas as decisões das reuniões de
Câmaras, bem como foram discutidos os projetos, a
gestão e a aplicação dos recursos, com vistas ao
aprimoramento e defesa da profissão contábil em prol
do interesse público.

Apoio ao Atendimento à Lei de
Prevenção a Crimes de Lavagem de
Dinheiro

Os profissionais da contabilidade e organizações
contábeis devem comunicar, até o dia 31de janeiro de
cada exercício, ao Conselho de Atividades
Financeiras (Coaf), a declaração de não ocorrência
de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou
financiamento ao terrorismo de seus clientes. Para
auxi- liar neste processo, o CFC desenvolveu
sistema específico, permitindo aos profissionais e
organizações que se protejam da utilização indevida
de seus serviços para atos ilícitos que lhes possam
gerar sanções penais previstas em lei, além dos riscos
de imagem pela associação do seu nome a
organiza- ções criminosas.

Declarações ao Coaf

Exercício Declaração de Não 
Ocorrências

2019 2.896

2020 2.240

2021 2.831
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REGISTRO

A área de Registro orienta e acompanha os programas e as
ati- vidades dos CRCs, coordenando e supervisionando
o registro e o cadastro dos profissionais e das
organizações contábeis em todo o País. Além disso,
compete à Vice-Presidência de Registro julgar e
examinar os recursos das decisões dos CRCs, analisar os
processos referentesaos Cadastros de Peritos Con- tábeis
e Auditores Independentes e coordenar os Exames de
Suficiência e Qualificação Técnica.

R$ 189.815,70
Investimento total

Indicadores

Índice de evolução de registros 
profissionais ativos

Meta 0,01%

Resultado -0,42%

Meta 0,01%

20
21

20
20

20
19

Meta 0,01%
Metanão  
atingidaResultado - 2,17%

Resultado -1,93%
Metanão  
atingida

A recorrente redução no número de registros profissionais é
influenciada diretamente pela crise econômica dos últimos anos, que
dificulta o acesso ao mercado de trabalho. O número de Baixas de
Registros tem sido bem superior ao número de solicitação de novos
registros, ocasionado também pela revogação do prazo de 2 anos
para os aprovados no Exame de Suficiência requererem o registro no
CRC, neste caso, possibilitando a requisição do registro originário a
qualquer tempo, determinado pela Resolução CFC nº 1.518/2016,
(publicada no DOU do dia 14/12/2016). O CRDF com auxílio do
Conselho Federal, têm realizado ações de incentivo para que os
candidatos aprovados em exame de Suficiência solicitem seus
registros profissionais, uma vez que a obtenção do registro é
essencial ao exercício regular da profissão contábil. Especialmente
em 2021, houve um acréscimo maior no número de Baixas de registro
profissional em decorrência da pandemia do COVID-19, como o
aumento das dispensas no mercado de trabalho.

Novos registros em 2021

442 01

234
organizações contábeis

XX%

contadores

XX%
Técnicos em contabilidade

XX%

Tempo médio de julgamento 
de processos de registro

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 90%

Resultado 83,66%

Meta 90%

20
21

Resultado 93,78%

Resultado 96,95%

20
20

20
19 Meta 90%

60 dias
Prazo para julgamento

1.505
Processosjulgados no prazo

A Câmara de Registro do CRCDF tem julgado, a maioria
processos dentro do prazo. Contudo a meta não foi
possível em razão adaptação dos procedimentos face a
suspensão das atividades presenciais em 2021, em
decorrência da pandemia do COVID-19.

Principais projetos e ações

Exame de Suficiência
O CRDF têm realizado ações para que os candidatos
aprovados em Exame de Suficiência solicitem seus
registros profissionais, através de e- mail enviado aos
aprovados no Exame, esse contato também é realizado
por telefone, e campanhas com inserções em mídias
sociais do CRCDF uma vez que a obtenção do registro
é essencial ao exercício regular da profissão contábil.

Metanão  
atingida

Atualização e Manutenção      
Cadastral

O CRDF têm realizado campanhas nas redes sociais e
site para sobre atualização cadastral do registrados,
mantendo nossa base da dados atualizada e tendo
maior possibilidade de comunicação com todos os
registrados. Também realizando a coleta de dados de
atualização por e-mail.
Assim, foi possível a atualização do cadastro de 2.636
profissionais.

Registro de Profissionais e
Organizações Contábeis

Registros Ativos

14.353
profissionais registrados no CRCDF

10.370 3.983
contadores técnicos em contabilidade
72,25% 27,75%

Metanão  
atingida

2.421
organizações contábeis

Registros Ativos por Gênero
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Registro de Profissionais e Organizações Contábeis
Registros Ativos

366.307
contadores

70%

154.895
técnicos em contabilidade

30%

79.506
organizações contábeis

521.202
profissionais registrados nos 27CRCs

Registros Ativos por Gênero e Região

224.184 43%
Mulheres Homens
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

A Educação Continuada oportuniza o aprimoramento
profissional a todos os profissionais da contabilidade e
define estratégias de fiscalização preventiva, com a
realização de cursos, treinamentos e palestras na busca
constante da excelência no exercício profissional.
Compete à Vice-Presidência de Desenvolvimento
Profissional promover o desenvolvimento da educação
continuada, coordenar o Programa de Educação
Profissional Continuada e fomentar o desenvolvimento
do EnsinoSuperior de CiênciasContábeis.

R$ 129.828,84
Investimento total

Indicadores

Investimentos em desenvolvimento 
profissional – per capita

Meta 
atingida

Meta não atingida

Meta não atingida

Meta

Resultado

R$ 2 8 , 0 0

R$ 2 9 , 0 020
21

Resultado R$ 19,53

Resultado R$ 73,50

20
20

20
19

Meta R$ 100,00

Meta R$ 30,00

A pandemia de Covid-19 causou grandes impactos
sociais e econômicos, transformando hábitos de toda a
população mundial. A educação foi uma das áreas
mais afetadas com a chegada da pandemia, sendo
necessária a revisão dos métodos de ensino e a
adaptação de aulas e cursos para a modalidade a
distância.

Nesse contexto pandêmico, em que a classe contábil se
torna ainda mais essencial aos negócios e à retomada
socioeconômica do país, o CRCDF investiu na realização
de eventos on–line que reduziu as despesas.

380
Carga horária total

dos  eventos
realizados pelo

CRCDF

1.659
Participantes capacitados nos 

eventos CRCDF

52
Eventos realizados pelo CRCDF

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

Meta 
atingida

Meta não atingida

Meta 
atingida

Meta

Resultado

20%

35%

20
21

Resultado 11%

Resultado 24%

20
20

20
19 Meta 15%

Meta 15%

No ano de 2021 o CRCDF conseguiu atingir a
meta da participação dos profissionais nos
eventos de capacitação, interessados na
atualização dos assuntos relacionados a classe
Contábil.

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

Meta 
atingida

Meta não atingida

Meta 
atingida

Meta 50%

Resultado 91%

Meta 75%

20
21

Resultado 47%

Resultado 90%

20
20

20
19

Meta 70%

O resultado apresentado demonstra o cumprimento da
meta e a responsabilidade institucional com os
profissionais contábeis, capacitando-os para um
desenvolvimento multiplicador responsável. Mesmo com
a pandemia, o CRCDF buscou se reinventar com as
realizaçõesde eventos virtuais/híbridos.

Promover a educação continuada – encontros/ 
seminários/ fóruns/ jornadas
Em 2021, ficou consolidada a importância e a
magnitude da  profissão contábil. A capacidade de
organização do Sistema CFC/CRCs pôde ser
evidenciada nos encontros realizados para a classe.
Destacam-seos principais eventos:

· Workshop com elas:

· XII Forum da Mulher Contabilista;

· XII Convenção de Contabilidade do Distrito
Federal

· Cursos e Palestras on-line

O CRCDF trabalha em busca de um constante
aprimoramento e da qualificação dos
profissionais da contabilidade, visando o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento da
profissão e o fortalecimento da imagem do
Sistema CFC/CRCs e do profissional da
contabilidade perante a sociedade.
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Gestão de pessoas

Um dos principais objetivos estratégicos do
CRCDF é “Atrair e Reter talentos”. Para isso, a
entidade oferece aos seus empregados
auxílios como: vale alimentação e auxílio
saúde.

O CRCDF finalizou o ano de 2021 com um
total de 47 colaboradores, sendo 10
trabalhando diretamente na atividade fim de
fiscalização da profissão contábil.

Colaboradores 2020 2021

Empregados efetivos 28 29

Comissionados 6 5

Aprendizes 2 2

Estagiários 1 4

Terceirizados 9 7

Total 46 47

Taxa de Desligamento

20
21

20
20

20
19

Meta até 1 0%

Resultado 11,11%

Meta até 1 0%

Resultado 5 , 5 6 %

Meta até 7 %

Resultado 1 5 , 7 9%

Meta não  
atingida

Meta não  
atingida

Meta 
atingida

Considerando que durante o ano de 2021 houve o
desligamento de 04 (quatro) empregados e que
desde 2015 não há admissão de empregados por
concurso público, não foi possível o
cumprimento da meta. Os desligamentos
ocorreram devido a: i) término de contrato de
aprendiz, sendo a vaga reposta para
cumprimento da legislação (01); ii) desligamento
de aprendiz por usa iniciativa, sendo a vaga
resposta para cumprimento da legislação (01) e iii)
demissão de assessorias por iniciativa do CRCDF
(02).
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Índice de Despesas com Pessoal

Metanão  
atingida

Meta 60 %

Resultado

Meta

20
21

Resultado

60%

85,20%

Resultado 63,24%

20
20

20
19

Meta 60 %

Quanto ao detalhamento da despesa com pessoal,
percebe-se uma expressiva redução no ano de 2021,em
relação ao ano de 2020. Isso se deve a redução de
cargos em comissão fazendo com que o resultado
obtido ficasse bem próximo da meta estabelecida.

Treinamento e desenvolvimento

Para atender às diretrizes estratégicas “Influenciar a
formação das competências e das habilidades dos
profissionais, fomentar programasdeeducaçãocontinuada
e fortalecer conhecimentos técnicos ehabilidadespessoais
dos conselheiros e funcionários do Sistema CFC/CRCs” e
“Atrair e reter talentos” o Conselho investe
sistematicamentena capacitaçãodo corpo funcional.
O CRCDF elabora o Plano Anual de Treinamentos (PAT)
com a finalidade de capacitar e desenvolver os
funcionários para melhor execução de suas atividades.
O PAT proporciona a ampliação do nível de
conhecimento dos funcionários por meio da realização de
cursos e treinamentos, individuais e coletivos,
preparando-os para o exercício de novas funções, bem
como adaptando-os a novas tecnologias, de modo a
garantir a competência necessária à condução das
atividades.

Índice de Percentual de
Treinamento

O PAT de 2021 buscou promover a capacitação dos
empregados do CRCDF nas competências necessárias ao
desempenho de suas diversas atribuições funcionais e à
capacitação gerencial, observando-se a otimização dos
recursos disponíveis. Alinhado as disposições da Portaria
CRCDF nº35/2021,ao Planejamento Estratégico do Sistema
CFC/CRCs e às recomendações do TCU para
aprimoramento institucional de governança, o PAT 2021
abarcou as mais diversas ações de desenvolvimento ou
capacitação.

Detalhamento da Despesa de Pessoal

R$ 4.119.583,32
2020

R$ 3.813.077,74
2021

Despesa de Pessoal

63,55%
Metanão  
atingida

Meta não  
atingida

(Cargos efetivos + aprendizes + cargos comissionados + estagiários)

2021 2020 Fiscalização

R$ 769.311,84

R$ 164.370,17

R$ 109.116,52

R$ 122.037,00

R$ 18.106,84

R$ 1.445.812,70

R$ 537.063,31

R$ 303.133,58

R$ 362.232,62

R$ 30.464,84

R$ 2.467.196,09

R$ 753.496,04

R$ 439.538,60

R$ 459.352,59

R$ 70.527,04

Salários e 
Gratificações

Encargos

Férias e 
13º salário

Benefícios 
assistenciais e 

previdenciários

Estagiário
s

R$ 9.038,01

R$ 16.811,59

R$ 13.754,84Aprendizes
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Foi prevista no PAT 2021 a realização de 55 eventos de
capacitação, sendo a meta fixada em apenas 50% do total
planejado, considerando se tratar de um ano atípico,
marcado, não só pela pandemia da Covid-19,mas também
pelo isolamento social e por uma crise econômica. No
entanto, em virtude da crescente oferta de eventos de
capacitação realizados de forma online, o CFC cumpriu
integralmente o seu planejamento e, ainda, realizou a
contrataçãode outros treinamentos não previstos.
Entre os treinamentos realizados, destacam-se: a nova lei
de licitações (14.133/2021); compliance, governança e
gestão de riscos; trabalho remoto; gestão e fiscalização
de contratos; competência digital; transformação
digital; práticas de sustentabilidade; ética e serviço
público; liderança em tempos de crise; proteção de dados
no setor públicoe LGPD.

Em cumprimento ao PAT e ao Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI), foi oportunizada aos
empregados do CFC a participação em cursos
relacionados à área de tecnologia da informação,
especificamente nos sistemas internos (diárias e
passagens), eSocial, segurança cibernética, internet,
armazenamentodedadosemnuvem,entreoutrosrecursos
tecnológicos que contribuem para o aprimoramento e
desenvolvimento das atividades executadas.

A quantidade de eventos ofertados em 2021
possibilitou a participação de 30% do total de
empregados, com 2,92 horas de treinamento, que
consideramos como a meta prevista para o indicador,que
foi de 3 horas.

Pesquisa de satisfação dos empregados

Com o objetivo de aferir o nível de satisfação dos
empregados com relação à infraestrutura e às ações
desenvolvidas pelo CRCDF em benefício ao corpo
funcional,anualmente,éaplicadapesquisaparaquetodosos
colaboradores possam responder, de forma voluntária e
anônima,àsquestõesquecompõemapesquisa.

A pesquisa aborda a disponibilidade de recursos
operacionais (hardware, software,equipamentos, mobiliário
e materiais de expediente); estrutura predial, incluindo
segurança e limpeza; relacionamento interpessoal;
comunicação interna; pertencimento e orgulho de
trabalhar na empresa;benefícios e treinamentos;e asações
desenvolvidas pelo CRCDF para prevenção da Covid-19
no ambientede trabalho.

Grau de satisfação de funcionários em relação à  
infraestruturae ações desenvolvidas pelo Conselho
Regional em prol do corpo funcional

O resultado da pesquisa aplicada em 2021 teve a
participação de 15 colaboradores, entre empregados e
estagiários, que pon- tuaram satisfação em relação às
ações desenvolvidas pelo CRCDF.

Maisuma vez, os resultados foram positivos e acima da meta
estabelecida pelo Sistema de Gestão de Indicadores. A
pesquisa demonstrou que 66,93% dos colaboradores estão
satisfeitos com a infraestrutura e as ações desenvolvidas pelo
CRCDF.

Gestão de licitações e
contratos, incluindo de TI
As contratações do CRCDF são regidas pelos princípios da
Constituição Federal de 1988e possuem conformidade com
osnormativos legaisqueregemamatéria,emespecial:

·   Leinº8.666/1993;
·   Leinº10.520/2002;
· Lei Complementar 123/2005;
·   Decreto nº7.892/2013;
·   Decreto nº10.024/2019;
· InstruçãoNormativa MPDG nº5/2017.

Além disso, o CRCDF conta com instâncias de controle,
entre elas:CâmaradeControleInternoe aAuditoriadoCFC.

Vale destacar, também, a vinculação das contratações e
prorrogações contratuaisao Plano Anual de Contratações
(PAC) de 2021,queestádisponívelnositedoCRCDF.

As despesas do CRCDF com contratação totalizaram R$
396.556,55 em 2021, das quais 100% foram realizadas por
meio de por formalização de processos de Dispensas de
Licitação e Inexigibilidades, para atender aos programas
de gestão de Fiscalização, Gestão de Registro
Profissional, Gestão de Educação Continuada e Suporte
e Apoio a Atividades Fins. Houve o Pregão Eletrônico nº
001/2021, porém o mesmo não chegou a ser concluído
por motivos de pedido de impugnação julgado
parcialmente procedente. As contratações efetuadas
no exercício de 2021 estão discriminadas no diagrama a
seguir:

Índice de Capacitação de Usuários em Tecnologia
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Comparação de contratações 2020-2021:

R$ 0,00
Pregão Eletrônico

R$ 0,00
Concorrência

R$ 396.556,55
Contratações Diretas

R$ 308.751,55
Dispensa

R$ 87.805,00
Inexigibilidade

R$ 396.556,55
Total

R$ 73.368,70
Pregão Eletrônico

R$ 0,00
Concorrência

R$ 330.364,31
Contratações Diretas

R$ 321.389,31
Dispensa

R$ 225.558,00
Inexigibilidade

R$ 403.733,01
Total

Modalidade de contratação

20202021

Houve uma redução de aproximadamente 2,02%, em
relação à 2020, o que representa estabilidade em relação
ao ano anterior, visto que, em virtude da manutenção das
atividades semi-presenciais, diversas aquisições/
contratações foram adiadas, em especial aquelas que
seriam realizadas por meio de pregão eletrônico.

por dispensa em razão do valor para contratação de
serviços de manutenção de bens móveis e imóveis,
aquisição de materiais de consumo, serviços de
segurança patrimonial e contratações de itens de
segurança e higienização do CRCDF buscando o
enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 e 2
por dispensa em caráter emergencial.

34
Contratações em
razão do valor

1
Contratação em caráter emergencia

de empresa para prestação de 
serviços terceirizados

R$ 82.734,84R$ 308.751,55 Total

Dispensa

R$ 66.000,00

1 Locação de estande para o 
X Encontro da Amazônia Legal

R$ 5.000,00

R$ 43.020,00
R$ 370.500,00 R$ 50.000,00

R$ 24.057,85

04 contratações com base no art. 25

2 palestrantes para XIII 
Convenção de Contabilidade 
do DF

1 contratação para a XIII 
Convenção de 

Contabilidade do DF

R$ 16.805,00

Inexigibilidade

40
Contratações

R$ 
396.556,55

R$
0,00

R$
87.805,00

4
Inexibilidades

0
Procedimentos

de licitação

34
Dispensas de
licitação em

razão de valor

R$
0,00

0
Concorrência

0
Pregões

eletrônicos

R$
0,00

R$
0,00

R$ 
221.891,71

Contratações diretas

Dos 40 processos de contratações realizados em 2021,
40 referem-se a contratações diretas (dispensa ou
inexigibilidade), sendo que 4 delas foi por inexigibilidade
e envolveu, a Contratação empresa para realização da
XIII Convenção de Contabilidade do DF; Dois palestrantes
para XIII Convenção e locação de Estande para o X ECAL
e 34
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Contratações mais relevantes

Gestão de Educação Continuada

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar,ampliar edifundiraçõesdeeducaçãocontinuada,registroe fiscalizaçãocomo fatordeproteçãoda sociedade.
Objeto: Contratação de empresa para organização a XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO DF.
Justificativa: Cumprimento a uma das finalidades institucionais, o da educação continuada (desenvolvimento profissional). O CRCDF promove
diversos eventos voltados à atualização do conhecimento profissional e fortalecimento da imagem do Conselho perante a sociedade, cujo
objetivo é manter, atualizar e expandir os conhecimentos técnicos e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do
comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade como características indispensáveis a qualidade dos serviços prestados e
ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil.

Valor contratado
R$ 16.805,00

Dispensa em Razão do 
Valor

Processo nº
165/2021

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar,ampliar edifundiraçõesdeeducaçãocontinuada,registroe fiscalizaçãocomofatordeproteçãodasociedade.
Objeto: Contratação de Palestrante para a XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO DF.
Justificativa: Contratação dos palestrantes é essencial para viabilizar a realização da Convenção, que tem como objetivo dar
continuidade às ações de fiscalização preventiva, de forma que, no contexto do Programa de Educação Continuada, seja
proporcionada aos profissionais da contabilidade, além da capacitação técnica na área contábil, a expansão de suas habilidades
multidisciplinares relacionadas à tecnologia, ao mercado, à comunicação, ao empreendedorismo, à sustentabilidade dos negócios, a
conteúdo motivacional, ao comportamento social ético.

Valor contratado
R$ 48.000,00
Inexigibilidade
Processo nº
189/2021

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar,ampliar edifundiraçõesdeeducaçãocontinuada,registroe fiscalizaçãocomofatordeproteçãodasociedade.
Objeto: Contratação de Palestrante para a XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO DF.
Justificativa: Contratação dos palestrantes é essencial para viabilizar a realização da Convenção, que tem como objetivo dar
continuidade às ações de fiscalização preventiva, de forma que, no contexto do Programa de Educação Continuada, seja
proporcionada aos profissionais da contabilidade, além da capacitação técnica na área contábil, a expansão de suas habilidades
multidisciplinares relacionadas à tecnologia, ao mercado, à comunicação, ao empreendedorismo, à sustentabilidade dos negócios, a
conteúdo motivacional, ao comportamento social ético.

Valor contratado
R$ 18.000,00
Inexigibilidade
Processo nº
190/2021

Suporte e Apoio a Atividades Fins

Objetivo Estratégico: Assegurar Adequada Infraestrutura e Suporte Logístico às Necessidades dos CRCS.
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, copeiragem
e portaria, em caráter emergencial, para atender as necessidades do Edifício Sede do CRCDF e Arquivos.
Justificativa: A presente contratação visa a prestação de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, para que o CRCDF não fique
desguarnecido dos serviços, devido sua extrema importância para o CRCDF principalmente nesse período ainda de pandemia e de
protocolos de segurança face ao COVID19, bem como da manutenção da limpeza e conservação, copeiragem e portaria, este ultimo
principalmente visando a segurança do CRCDF, pois o local onde se encontra a Sede é bastante perigoso, principalmente no período
noturno.

Valor contratado
R$ 82.734,84

Dispensa de licitação
nº 126/2021

Objetivo Estratégico: Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs.
Objeto: Serviço diário de sanitização de ambientes para o CRCDF.
Justificativa: Garantir a redução de contaminação do COVID-19, prezando pela saúde dos colaboradores do CRCDF bem como do
público externo e demais membros da sociedade em geral, prezando a necessidade da continuidade das atividades presenciais e o
atendimento ao público externo.

Valor contratado
R$ 15.600,00

Pregão eletrônico
nº 72/2021

Objetivo Estratégico: Ampliar e Integrar o Uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCS.
Objeto: Contratação de solução de backup em nuvem para o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF.
Justificativa: Cumprir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e contratar sistema de backup em nuvem dos dados do
CRCDF, para recuperação de dados em situações de emergência, evitando sua perda ou dano a algum tipo de arquivo ou sistema
digital.

Valor contratado
R$ 12.960,00

Pregão eletrônico
nº 66/2021

Objetivo Estratégico: Ampliar e Integrar o Uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCS.
Objeto: Aquisição de licença de firewall e suporte mensal, pelo período de 12 (doze) meses.
Justificativa: Cumprir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e adquirir dispositivo de segurança de rede para controlar o 
fluxo de entrada e saída de informações.

Valor contratado
R$ 17.200,00

Pregão eletrônico
nº 175/2021

Objetivo Estratégico: Ampliar e Integrar o Uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCS.
Objeto: Aquisição de licenças de antivírus.
Justificativa: Cumprir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e contratar licenças de antivírus visando a proteção do
sistema de Tecnologia da Informação do CRCDF contra as mais variadas ameaças tais como: vírus, worms, ramsomware, etc.

Valor contratado
R$ 17.200,00

Pregão eletrônico
nº 174/2021

Índice de renovação do parque de informática

Metanão  
atingida

Meta não
atingida

Meta não
atingida

20
21

20
20

20
19

Meta 25%

Meta 25%

Resultado

Meta 25%

Resultado 5,39%

Em 2021,o CRCDF investiu naslicenças de softwaresdoAntivíruse
também na renovação do Firewall e considerando o estado de
calamidade pública, decretado em decorrência à pandemia de
COVID-19 e que continuou em 2021 e por continuarmos em
home-office não realizarmos nenhuma aquisição de
equipamento de informática para atualizarmos o parque
tecnológico do CRCDF.

Atualizamos o PDTI para o biênio (2022-2023) junto com o
PAC-2022 para compras de equipamentos de informática e
renovação de licenças de software essenciais para o
funcionamento do CRCDF.

Resultado 0%

Resultado 0%
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Informações 
Orçamentárias 

Financeiras e
Contábeis



•Registro da depreciação de itens do
Ativo Imobilizado;
•Registro do Ativo Intangível e
respectiva amortização de seus itens;
•Reconhecimento, mensuração e
evidenciação das Variações Patrimoniais
Ativas e Passivas decorrentes de
créditos e ajuste para perdas;
•Controle orçamentário por empenho e
por projeto;
•Reconhecimento de passivos
contingentes e demais obrigações, a
exemplo de provisões trabalhistas e cíveis;
•Controle dos contratos nas contas de
compensação, designados como atos
potenciais ativos e passivos.

Declaração da Contadora do CRCDF 
Fabiana Maria Coêlhode Sousa Desafios

Primando pela aplicação das boas
técnicas e na busca pela qualidade das
nossas informações, temos ainda
desafios a serem superados. A ausência
de parametrização no sistema
informatizado, em decorrência da
complexidade, diversidade e amplitude
de implantação de processos,
provocou a elaboração de alguns
relatórios em planilhas eletrônicas, a
partir de dados extraídos do Sistema
de Contabilidade, conforme
destacamos a seguir:
•Demonstração do Fluxo de Caixa – O
demonstrativo foi elaborado pelo método
direto, com base em dados extraídos do
balanço orçamentário e financeiro,
segregando-se as atividades de operação,
de investimentos e de financiamento.
•Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido - Elaborada a partir de
dados extraídos do Balanço Patrimonial e
da Demonstração das Variações
Patrimoniais.
•Gestão de Custos – Atualmente é
adotado sistema informatizado para
controle dos custos diretos por
projeto/programa, no módulo Plano de
Trabalho, cujas informações são geradas a
partir dos registros contábeis. Com base
nessas informações, o Conselho tem
desenvolvido relatórios internos com o
propósito de fomentar a gestão de custos
e a avaliação da qualidade do gasto no
exercício, sendo uma importante
ferramenta de apoio à tomada de decisão
dos gestores. Está em fase de estudo, a
definição da metodologia para a alocação
dos custos indiretos aos centros de
custos.

A Seção de Contabilidade e Orçamento
– SECONT, está vinculada a Diretoria
Executiva e exerce a competência de
órgão setorial de contabilidade do
CRCDF. O escopo desta declaração
tem por base as demonstrações
contábeis do Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal.
As demonstrações contábeis do CRCDF
fo- ram elaboradas em observância à
Lei n.º 4.320/1964, às Normas
Brasileiras de Contabilidade 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 Aplicada ao
Setor Público (MCASP) e à INT/VPCI/
CFC n.º 029/2021 da Vice-presidência
de Controle Interno do CFC. Também
foram observadas aos orientações da
Instrução Normativa TCU n.º 84/2020
de 22/04/2020 e das DN-TCU n.º
187/2020 e 188/2020.

As demonstrações apresentadas são:
Balanço Patrimonial – apresenta a
situação patrimonial; Balanço
Orçamentário – evidencia informações
da situação orçamentária inicial em
comparação à sua execução; Balanço
Financeiro e a Demonstração do Fluxo
de Caixa – visam demonstrar o fluxo
financeiro no período, ou seja, as
entradas de recursos em confronto
com as saídas; Demonstração das
Variações Patrimoniais – demonstra o
resultado patrimonial do período; e a
Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido (DMPL) – apresenta
as variações ocorridas no patrimônio
líquido.

A conformidade contábil das
Demonstrações Contábeis e dos atos da
Gestão é realizada pela Câmara de
Controle Interno, de acordo com os
itens I, III, IV, VII e X do artigo 25 da
Resolução CRCDF n.º 203, de 28 de
fevereiro de 2018, que aprova o
Regimento do Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal e dá
outras providências, alinhado aos
procedimentos descritos no Manual de
Auditoria e no Manual de Contabilidade,
ambos do Sistema CFC/CRCs.

Esse é um processo que visa assegurar a
integridade, fidedignidade e a
confiabilidade das informações
apresentadas nas demonstrações,
extraídas de sistema informatizado de
Contabilidade e demais sistemas
gerenciais, utilizados pelos Conselhos de
Contabilidade, onde são registrados os
atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.

Avanços

Os Conselhos de Contabilidade vêm
adotando há vários exercícios, os
procedimentos citados abaixo, em
atendimento às Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, objetivando a qualidade das
informações contábeis, de maneira a
subsidiar a tomada de decisão e a
prestação de contas perante a
sociedade:

•Adoção do princípio da competência
para receitas e despesas com reflexo
nas Variações Patrimoniais;
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Declaração

Desta forma, considerando que as
demonstrações contábeis foram
elaboradas observando as normas
contábeis vigentes e a adoção de
procedimentos internos de controles,
declaro que os demonstrativos
contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço
Financeiro, Balanço Orçamentário,
Demonstração das Variações
Patrimoniais, Demonstração do Fluxo
de Caixa e Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, refletem os seus
aspectos mais relevantes, quanto à
situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal.

Fabiana Maria Coelho de Sousa
CRC PR 46579/O-5-T-DF

Período de atuação 01/01/2021 a 31/12/2021
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As despesas fixadas e as receitas estimadas para o orçamento de 2021, remontaram
em R$ 6...386.370,00 (seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil e trezentos e setenta reais)
conforme a determinação contida na Resolução CRCDF n.º 226/2020. Não obstante aos
fatos ocorridos no exercício, foram necessários ajustes ao orçamento, utilizando-se de
provávelexcessodearrecadaçãono valor de R$ 1.302.640,00 (um milhão, trezentos e dois mil e
seiscentos e quarenta reais) totalizando em R$ 7.689.010,00 (sete milhões, seiscentos e
oitenta e nove mil e dez reais), com a finalidade de suprir projetos e subprojetos em sua
execução,conformedemonstradoa seguir:

RECEITAS
(Correntes e Capital)

DESPESAS
(Correntes e Capital)

*Suplementado conforme legislação vigente, utilizando-se de provável excesso 
de arrecadação 

Corrente Capital Total

202
1

R$7.689.010

R$7.689.010
R$0,00Prevista*

R$7.689.010

R$7.634.530
R$ 54.480Fixada

R$7.521.498

R$7.521.498
R$0,00Realizada

R$6.643.750

R$ 6.643.750
R$0,00Executada

A principal fonte de receita corrente do Conselho Regional de Contabilidade DF são as
Receitas de Contribuições (anuidades de profissionais e organizações contábeis)
constituída por 4/5 (quatro quinto) da receita bruta, os legados, as doações, as
subvenções, as receitas patrimoniais, as restituições e outras, quando justificadas. A
Resolução CFC n n.º 863/99 disciplina a cobrança compartilhada e o recolhimento da
cota pertencente ao CFC, onde os Conselhos Regionais são responsáveis pela
arrecadação e recebimento. No compartilhamento são destinados 80% (oitenta por
cento) para o próprio CRC e 20% (vinte por cento) para o Conselho Federal de
Contabilidade, com repasse automático pelo banco arrecadador.

2021 R$877.747,71

2020 R$-38.544,00

2019 R$578.880,00

Resultado Orçamentário

R$8.242.939

R$7.521.498
R$6.596.383Receitas 

Arrecadadas

R$7.664.059

R$6.643.750
R$6.634.927Despesas 

Executadas
2021 2020 2019

Gestão Orçamentária e Financeira
O avançoda pandemiadeCovid-19temimpactadodiretamentenaeconomiamundial, tanto
econômica quanto patrimonialmente, e não há previsão de melhoria em um curto espaço
de tempo. As inseguranças no cenário econômico brasileiro e as legislações
divulgadas pelos Governos Federal e Estaduais, com a finalidade de aliviar as
consequências do flagelo decorrente da enfermidade que abateu o mundo nessesúltimos
dois anos, compeliram os governos, as empresas e a sociedade civil a envidarem esforços
em moldar-seànova realidade impostapela Covid-19
No Sistema CFC/CRCs, a repercussão da pandemia gerou impactos diretos na
arrecadação de recursos, oriundos principalmente das anuidades. No CRCDF a
consequência foi a diminuição de seus recebimentos, quando comparados com o
exercício de 2019, mas já em relação a 2020 podemos notar um pequeno aumento de
18% na arrecadação, porem não foi suficiente para superar o arrecadado no exercício
de2019.

2021

2020

2019

Anuidades
R$ 6.390.842

18 %

No entanto, levando-se em conta a manutenção na receita e a elevação dos custos
financeiros e patrimoniais, o CRCDF permaneceu com suas contas em estabilidade, haja
visto que foram adotadas medidas para mitigar o impacto que a falta de
proporcionalidade entre as receitas e as despesas poderiam acarretar. Tais ações
vislumbram, em um futuro não muito distante, a reconquista da alavancagem econômica
que a sociedade civil tanto almeja e necessita para o crescimento do Brasil e que o
Sistema CFC/CRCs espera, aspira e deseja.

2021

2020

2019

R$ 1.225.127
R$-345.777

R$- 1.950.185

Resultado 
Patrimonial

R$487.427

R$1.331.158

R$ 440.812Superávit 
Financeiro

R$578.880

R$877.748
R$-38.544Resultado 

Orçamentário

ResultadoPatrimonial

R$ 6.613.215

R$ 5.419.045
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Execução orçamentária

A incorporação dos recursos financeiros, que são arrecadados no
decorrer do exercício orçamentário,constitui título financeiroparaa
delineação da execução orçamentária. Tal ação é apoiada na
Proposta Orçamentária e aprovada no exercício financeiro anterior,
que delimita as atividades a serem executadas, buscando o
implementodasexigênciasregulatórias paraaprofissãocontábilem
defesadasociedadecomo umtodo.

Nos quadros seguintes, pode-se observar o comportamento das
receitas e despesas do CRCDF, comparativamente entre 2020 e
2021. Com a adoção de uma política conservadora, o CRCDF
optou por subestimar as receitas que poderiam ser arrecadadas
em 2021, culminando em uma superação substancial, resultando
em 14% (catorze por cento), quando comparadas ao exercício
de 2020.

No seguimento das despesas, o modelo observado foi do
aumento, perfazendo o percentual de 2%(dois por cento), em sua
maioria pelo retorno dos empregados às atividades presenciais
que, mesmo de forma escalonada, culminaram no acréscimo do
desembolso.

Em 2021, 57% das despesas correntes foram destinadas para
despesas de pessoal, abrangendo gastos com programa de
alimentação ao trabalhador, plano de saúde, provisões de
férias e os encargos patronais.

No item “Uso de bens e serviços” foram registrados serviços
prestados para atender as atividades do CRCDF, no valor
total de R$ 1.187.832,51 (um milhão, cento e oitenta e sete e
oitocentos e trinta e dois mil e cinquenta e um reais). Ademais,
está registrada a aquisição de materiais de consumo para o
almoxarifado e para as atividades finalísticas das Unidades
Organizacionais.
No grupo das despesas de capital não houve investimentos no
exercíciode 2021.

Despesas por grupo e elemento
R$

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada R$ Liquidada R$ Valores Pagos R$
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Despesas de Pessoal 3.813.078 4.119.583 3.813.078 4.119.583 3.755.360 3.918.577
Uso de Bens e Serviços 1.187.832 1.162.441 1.187.832 1.162.441 1.144.184 1.129.617
Financeiras 146.675 128.479 146.675 128.749 146.675 128.749
Tributárias e Contributivas 1.473.049 1.214.508 1.473.049 1.214.508 1.473.049 1.214.508
Outras Despesas Correntes 23.116 9.645 23.116 9.645 23.116 9.645
Despesas Correntes 6.643.750 6.634.927 6.643.750 6.634.927 6.542.384 6.401.097

Receitas por grupo e elemento
R$

RECEITAS CORRENTES

Grupos de Receita
2021 2020
Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Contribuições 6.555.169 6.390.842 97% 6.261.574 5.419.045 87%
Exploração de Bens e Serviços 353.767 202.333 57% 314.135 119.220 38%
Receitas Financeiras 532.069 669.561 126 % 710.931 424.898 60%
Transferências 108.955 71.362 65% 141.521 576.191 407%
Outras Receitas Correntes 139.050 187.400 135% 126.059 57.028 45%
Receitas Correntes 7.689.010 7.521.498 98 % 7.954.220 6.596.383 83%

Total das Despesas 6.643.750 6.634.927 6.643.750 6.634.927 6.542.384 6.401.097

R$ 3.969.932

R$ 3.813.078
R$4.119.583Pessoal e  

encargos

R$1.945.063

R$1.187.833
R$1.162.441Uso de Bens  

e Serviços

R$1.495.316

R$ 1.450.226
R$1.185.064Contributivas

(Cota Parte)

R$36.454

R$23.116
R$9.645

Demais 
Despesas  
Correntes

Total das Receitas 7.689.010 7.521.498 98% 7.954.220 6.596.383 83%
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GestãoPatrimoniale Infraestrutura
A Seção de Pessoal é a unidade responsável pelo
levantamento patrimonial de cada unidade
organizacional doCRCDF,asquaissãoresponsáveispelaguarda e
seu uso racional.

As atividades desenvolvidas são fundamentadas
nos seguintesnormativos:

·   Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967;

·   Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

· Instrução Normativa SEDAP/PR Nº205,de 08 de abril de 1988;

·   Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 e alterações;

· Instrução Normativa CGU Nº04, de 21de fevereiro de 2020;

·   Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
· Normas Brasileira de Contabilidade NBC TSP 07, Ativo Imobili-

zado e NBC TSP 08 Ativo Intangível.

Principais investimentos de capital

Para atendimento aos objetivos estratégicos nº 12
(ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação
no Sistema CFC/CRCs) e 15 (assegurar adequação da
infraestrutura e suporte logístico às necessidades do
Sistema CFC/CRCs ) da Resolução CFC n.º 1.543/2018,
em 2021 houveram diversas manutenções nos
computadores, em virtude do trabalho em home office,
contratação de firewall e antivírus visando a segurança
parque tecnológico do CRCDF, além do backup em
nuvem para manutenção e recuperação dos dados
gerados por este Regional.

Investimentos

Firewall e Antivírus 16.399

Backup em nuvem 12.420

TOTAL 28.819

ÍndicedeRenovaçãodoParquedeInformática

Foi atualizado o PDTI para o biênio (2022-2023) junto
com o PAC-2022 para compras de equipamentos de
informática e renovação de licenças de software
essenciais para o funcionamento do CRCDF.

Manutenção preventivae corretiva

Em 2021 o CRCDF manteve a manutenção preventiva e
corretiva dos bens móveis e imóveis, tais como
computadores, aparelhos de ar-condicionado, central
telefônica, elevadores, visando assegurar a continuidade
e qualidade da prestação de serviços operacionais e
administrativos, bem como o atendimento ao público
externo.

Abaixo estão listados os principais contratos e os
respectivos valores investidosem2021,comparativamente
aoanoanterior:

2021 2020 Diferença %
Serviços de segurança , limpeza, copa
e portaria

420.369 396.425 6%

Outros gastos (água, energia, seguros, 
telefone)

112.593 100.385 12%

Outros gastos 532.962 496.810 7%

O serviço de limpeza, copa e portaria teve um aumento
percentual de 6% em relação a 2021 em razão de uma
nova contração, havendo o reajustamento de preços
tendo em vista as novas convenções coletivas.

Desfazimento de Ativos
Não houve desfazimento de ativos em 2021 com doações
de bens móveis inservíveis, mas ocorreu a
desincorporação de alguns bens de acordo com o
Processo CRCDF nº 188/2021.

Locações de equipamentos

O CRCDF possui contrato de serviço de impressão
com fornecimento de equipamentos e suprimentos
agilizando a demanda e reduzindo custos com
manutenção e suprimentos.

R$12.054,85
2020

R$9.735,91
2021

Metanão  
atingida

Meta não
atingida

Meta não
atingida

20
21

20
20

20
19

Meta 25%

Meta 25%

Resultado

Meta 25%

Resultado 5,39%

Resultado 0%

Resultado 0%

Não realizarmos nenhuma aquisição de equipamento de
informática para atualizarmos o parque tecnológico do
CRCDF .
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Principaisdesafiose açõesfuturas Gestão de Custos
O Sistema CFC/CRCs realiza o
monitoramento e controle da
execução orçamentária com o auxílio
do Sistema Plano de trabalho, que é
uma ferramenta gerencial de
direcionamento para a melhor forma
de cumprir a missão e alcançar os
objetivos definidos para o Sistema.
A execução está alinhada com os
instrumentos de programação e
controle de planejamento,
possibilitando uma sincronia para que
os objetivos sejam alcançados, à luz das
normas e dos regulamentos pertinentes
à gestão orçamentária e financeira.

O CRCDF não adota metodologia
para o rateio dos custos indiretos, mas
o controle parcial é realizado por meio
de 37 (trinta e sete) projetos, alinhados
e vinculados a 11 (onze) objetivos
estratégicos e 4 (quatro) programas
de gestão. A distribuição por
programa está evidenciado no
Capítulo 03.

ValoresporObjetivos Estratégicos
R$

Objetivo Estratégico Liquidado
Fortalecer a participação sócio-político-institucional junto às instituições 
públicas, privadas, sociedade  civil e entidades representativas

0

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade 48.919

Atuar como fator de proteção da sociedade 0

Promover a satisfação da classe contábil com o Sistema CFC/CRCs 120

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema 
CFC/CRCs 1.647.043

Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimento 21.870

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

185.412

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs 133.358

Atrair e reter talentos
3.881.584

Influenciar na formação das competências e das habilidades do 
profissional, formar programas de  educação continuada e fortalecer 
conhecimentos técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e  
funcionários do Sistema CFC/CRCs. 40.666

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logísticos às necessidades do 
Sistema CFC/CRCs. 683.735

Total 6.642.707

Implantação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS).

Manutenção da certificação de 
qualidade em observância à norma 
ISO 9001:2015

2

Mapeamento e gerenciamento de 
riscos das áreas administrativas.3

Manutenção do Plano Anual de 
Contratações.4

1

Ampliação do projeto de treinamento 
e capacitação de empregados. 5

Realizar alocação mais eficiente de 
recursos e melhoria dos gastos6
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Balanço Patrimonial (BP)
R$

ATIVO NE 2021 2020

Ativo Circulante 4.973.555 3.501.556

Caixa e Equivalentes de Caixa 1 1.735.705 1.099.326

Créditos de Curto Prazo 2 2.926.891 2.139.592

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 3 203.948 137.513

Estoques 4 101.812 112.766

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 5 5.199 12.359

Ativo Não Circulante 9.577.494 10.145.066

Ativo Realizável a Longo Prazo 2 626.437 652.364

Investimentos, Imobilizado e Intangível 6 8.951.057 9.492.702

Total do Ativo 14.551.049 13.646.622

PASSIVO NE 2021 2020

Passivo Circulante 7 1.861.289 1.928.947

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 307.718 461.006

Obrigações de Curto Prazo 112.254 107.336

Demais Obrigações de Curto Prazo 144.377 133.947

Provisões de Curto Prazo 8 1.296.940 1.226.658

Valores de Terceiros e/ou Restituíveis 0 0

Passivo Não Circulante 1.250.000 1.500.000

Obrigações Trabalhistas 9 1.250.000 1.500.000

Total do Passivo 3.111.289 3.428.947

Patrimônio Líquido 10 11.439.761 10.217.675

Total do Passivo + Patrimônio Líquido 14.551.049 13.646.622

Quadro dos Ativos e dos Passivos Financeiros e Permanentes (Lei n.º 4.320/1964)

Ativo 12 14.551.049 13.646.622 Passivo 12 3.111.289 3.428.947

Ativo Financeiro 1.944.852 1.249.199 Passivo Financeiro 613.694 808.387

Ativo Permanente 12.606.197 12.397.423 Passivo Permanente 2.497.595 2.620.560

Saldo Patrimonial 11.439.761 10.217.675

Quadro das Contas de Compensação (Lei n.º 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos 13 0 0 Atos Potenciais Passivos 13 152.437 487.670
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Demonstração das VariaçõesPatrimoniais (DVP)

Variações Patrimoniais Quantitativas R$

Demonstração das Mutações do  Patrimônio Líquido (DMPL)

R$

Balanço Financeiro (BF)
R$

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as
variações do patrimônio líquido do CRCDF nos
exercícios de 2021 e 2020, bem como, sua evolução
no período.

2021 R$1.225.127

2020 R$-345.777

Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2021 2020

Contribuições 8.073.147 8.089.850

Exploração de bens e serviços 391.741 244.825

Financeiras 5.308.570 3.207.521

Contribuições 71.362 576.191

Outras variações patrimoniais aumentativas 2.853.226 2.162.722

Total 16.698.045 14.281.109

Variações Patrimoniais Diminutivas 2021 2020

Pessoal e encargos 3.578.627 3.773.636

Uso de bens e serviços 1.730.412 1.693.502

Financeiras 497.233 326.630

Tributárias e contributivas 1.625.324 1.202.194

Desvalorização e perda de ativos 7.702.295 6.912.591

Outras variações patrimoniais diminutivas 339.028 718.333

Total 15.472.918 14.626.886

Resultado Patrimonial do Exercício 12 1.225.127 -345.777

Descriçao Patrimônio líquido
2021 2020

Saldo Inicial do Exercício 10.217.675 10.568.387

Ajustes de Exercício Anterior -3.041 -4.935

Resultado do Exercício 1.225.127 -345.777

Saldo Final do Exercício 11.439.761 10.217.675

Ingressos NE 2021 2020
Receita Orçamentária 7.521.498 6.596.383

Receitas Correntes 7.521.498 6.596.383

Recebimentos Extraorçamentários 14 5.047 188.665

Disponível do exercício anterior 1.099.326 961.364

Total 8.625.871 7.746.413

Dispêndios NE 2021 2020
Despesa Orçamentária 6.643.750 6.634.927

Despesas Correntes 6.643.750 6.634.927

Pagamentos Extraorçamentários 14 246.416 12.159

Disponível para o exercício seguinte 1.735.705 1.099.326

Total 8.625.871 7.746.413
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Balanço Orçamentário (BO)

Receitas orçamentárias R$

Despesas orçamentárias R$

As receitas de contribuição do CRCDF
são constituídas por 4/5 (quatro quinto)
da receita bruta, os legados, as doações,
as subvenções, as receitas patrimoniais,
as restituições e outras, quando
justificadas

Superávit Orçamentário
2021 R$877.748

2020 R$-38.544 

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo
Receitas Correntes 6.386.370 7.689.010 7.521.498 (167.512)

Contribuições 5.292.529 6.555.169 6.390.842 (164.327)

Exploração de bens e serviços 353.767 353.767 202.333 (151.434)

Financeiras 532.069 532.069 669.561 137.492

Transferências 108.955 108.955 71.362 (37.593)

Outras receitas correntes 99.050 139.050 187.400 48.350

Total das Receitas 6.386.370 7.689.010 7.521.498 -167.512

Total 6.386.370 7.689.010 7.521.498 -167.512

Saldos de Exercícios Anteriores – Superávit Financeiro 0

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

Despesas Correntes 6.377.890 1.256.640 7.634.530 6.643.750 6.643.750 6.542.384 990.780

Pessoal e encargos 3.854.028 200.000 4.054.028 3.813.078 3.813.078 3.755.360 240.951

Uso de bens e serviços 1.192.944 569.910 1.762.854 1.187.833 1.187.833 1.144.184 575.021

Financeiras 37.200 142.500 179.700 146.675 146.675 146.675 33.025

Tributárias e contributivas 1.253.518 327.630 1.581.148 1.473.049 1.473.049 1.473.049 108.099

Outras despesas correntes 40.200 16.600 56.800 23.116 23.116 23.116 33.684

Despesas de Capital 8.480 46.000 54.480 0 0 0 54.480

Investimentos 8.480 46.000 54.480 0 0 0 54.480

Subtotal 6.386.370 1.302.640 7.689.010 6.643.750 6.643.750 6.542.384 1.045.260

Superávit 15 877.748

Total das Despesas 6.386.370 1.302.640 7.689.010 6.643.750 7.521.498 1.045.260
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações
no caixa e equivalentes de caixa do Conselho Regional de Contabilidade do DF
em um determinado período, evidenciando separadamente os fluxos nas
atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de
financiamento.

As informações são úteis para proporcionar aos usuários uma base para avaliar a
capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as
necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa.

Restos aPagar Processados(RPP)
R$

2021

2020

2019R$961.364

R$1.735.705
R$1.099.326

Caixae  
Equivalente de  
Caixaem 31/12

Descrição 2021 2020

Fluxos de Caixa das Operações

Ingressos 7.521.498 6.596.383

Receitas 7.521.498 6.596.383

Receita de Contribuições 6.390.842 5.419.045

Exploração de Bens e Serviços 202.333 119.220

Receitas Financeiras 669.561 424.898

Transferências (Subvenções) 71.362 576.191

Outras Receitas 187.400 57.028

Desembolsos 6.885.119 6.458.421

Despesas 6.885.119 6.458.421

Pessoal, Encargos e Benefícios 4.045.027 3.964.681

Uso de Bens e Serviços 1.344.056 1.265.240

Despesas Tributárias e Contributivas 1.473.049 1.214.508

Outras Despesas 22.988 13.992

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 636.379 137.962

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 636.379 137.962

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 1.099.326 961.364

Caixa e Equivalente de Caixa Final 1.735.705 1.099.326

Restos a Pagar 
Processados

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo
Em Exercícios 

Anteriores
Em 31 de 

Dezembro
Despesas correntes 233.830,23 101.366,07 233.830,23 0 101.366,07

Despesas capital 0 0 0 0 0

Total 233.830,23 101.366,07 233.830,23 0 101.366,07

R$
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Notas Explicativas (NE) às DemonstraçõesContábeis em31/12/2021

Contexto Operacional

O Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal
(CRCDF), localizado na SHCS CR QD
505, Bl. C, Loja 45 – Brasília/DF – Cep:
70350-530 criado pelo Decreto-Lei nº
9.295/46, alterado pela Lei nº
12.249/10. Os Conselhos de
Contabilidade, por delegação,
prestam serviços públicos e tem
como principais atividades o registro
e expedição da carteira profissional, 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 editar
Normas Brasileiras de Contabilidade
de natureza técnica e profissional.

Dotado de personalidade jurídica e
forma federativa, o CRCDF funciona
como Autarquia Federal Especial,
tendo sua estrutura e organização,
estabelecidas no Regulamento Geral
dos Conselhos de Contabilidade,
aprovada por meio da Resolução CFC
nº 1.616/2021 e tem sua constituição,
sede e foro regulamentados no seu
Regimento Interno, aprovado pela
Resolução CRCDF nº 203/2018 e
alterações.

Base da Preparação e Elaboração  das 
DemonstraçõesContábeis
As Demonstrações Contábeis são de
responsabilidade de sua Administração
e foram elaboradas em conformidade
com a Lei n.º 4.320/64, em observância
às Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); a
Resolução CFC n.º 1.161/09, que aprovou
o Manual de Contabilidade do Sistema
CFC/CRCs e a Instrução de Trabalho da
Câmara de Controle Interno do CFC –
INT/VPCI n.º 29/2021.

As demonstrações que compõem o
processo de Prestação de Contas do
exercício de 2021 são: o Balanço
Patrimonial (BP), a Demonstração das
Variações Patrimoniais (DVP), o Balanço
Financeiro (BF), o Balanço
Orçamentário (BO), o Demonstrativo de
Execução de Restos a Pagar
Processados (RPP), o Demonstrativo do
Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL) e as Notas Explicativas (NE). Os
demonstrativos foram extraídos do
Sistema de Contabilidade.

Essas notas explicativas fazem parte
das demonstrações contábeis e nela
estão evidenciados os critérios
utilizados na elaboração dos
demonstrativos, especialmente as
informações de natureza patrimonial,
orçamentária, financeira e de
desempenho. Através delas, é possível
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 ativos e passivos
constantes nas demonstrações. As
principais estimativas e premissas estão a
seguir relacionadas:

a) Perdas Estimadas de Créditos – A
provisão para perda de créditos foi
instituída por meio da Instrução de
Trabalho VPCI n.º 085/2012, a qual
disponibiliza orientações para a adoção
dos procedimentos contábeis relativos ao
reconhecimento da perda estimada dos
créditos de liquidação duvidosa 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, é
mensurado inicialmente com base no valor
de aquisição e, em se tratando de ativos
imobilizados obtidos a título gratuito (se
for o caso), o valor é o resultante da
avaliação obtida com base em
procedimento técnico ou o valor
patrimonial definido nos termos da
doação.

No exercício de 2012 foram efetuados os
ajustes decorrentes da avaliação dos bens,
conforme previsto no Manual de
Contabilidade do Sistema CFC/CRCs,
reconhecendo o valor depreciável e o valor
residual dos ativos imobilizados, com
reconhecimento do custo atribuído
(deemed cost).

Conforme determina a Resolução CFC n.º
1.161/2009, reconhecendo o valor
depreciável e o valor residual dos ativos
imobilizados, foram realizados os ajustes
pela Empresa Roberto Luceny, através do
Processo CRCDF nº 027/2016 sendo
depreciados a partir de 1º de dezembro de
2016 utilizando os critérios da Instrução
Normativa CCI/CFC nº 004/2012, com o
Laudo de Avaliação CRCDF nº 001/2016.
Os bens imóveis foram reavaliados pelo
Engenheiro Flávio Roberto Cavallos
Rebelo, Processo CRCDF nº 304/2017 e
depreciados a partir de 1º de dezembro de
2017 utilizando os critérios da Instrução
Normativa CCI/CFC nº 004/2012. Os
Laudos das avaliações encontram-se
arquivados na Seção de Pessoal.

No exercício de 2021, não ocorreram
reavaliações. Em dezembro de 2021 foi
realizado o inventário com emissão dos
Termos de Responsabilidade.

A determinação da vida útil econômica
dos bens do imobilizado, para os bens
adquiridos e postos em operação até
31/12/2010, foi definida com base em laudo
de avaliação. Para os bens adquiridos e
postos em operação a partir de 1º/1/2011, a
vida útil foi definida pela Câmara de
Controle Interno, por meio da Instrução de
Trabalho n° 4/2012 elaborada com base na
IN da Secretaria da Receita Federal (SRF)
n° 162/1998.

c)As provisões para riscos cíveis e
trabalhistas são reconhecidas de acordo
com a análise jurídica de cada ação e,
dependendo da análise, poderão ser
classificadas como passivo contingente ou
como passivo exigível.
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MoedaFuncionale deApresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais,
que é a moeda funcional das operações do Conselho
Regional. Também se optou por suprimir os centavos e
arredondar os valores, simplificando a apresentação dos
dados.

Além disso, a fim de atender à Lei nº 4.320/1964, apresentam-se
no BP os valores dos grupos: ativo financeiro, ativo permanente,
passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. Cabe
ressaltar que a diferença entre os montantes de ativo financeiro e
passivo financeiro resultano valordo superávit financeiro.

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

BalançoPatrimonial(BP)

O BP evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31
de dezembro de 2021 e de 2020 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 Regional de Contabilidade do
Distrito Federal, em consonância ao que dispõe o § 3º do art.
164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no Banco Central; as dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou
entidades do Poder Público e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais,
ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição
da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, §
3°).

Quadro 1: Caixa e Equivalente de Caixa

Descrição 2021 2020
Bancos Conta Arrecadação 49.235 46.699

Bancos Aplicação Financeira 1.685.464 1.041.807

Disponível para Aplicação Vinculada 1.006 10.820

Total 1.735.705 1.099.326

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os recursos não utilizados na operacionalização das
atividades foram depositados em contas separadas
das demais disponibilidades, em observância 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 créditos a receber são valores previstos em função
do regulamentado no Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de
Maio de 1946:

“Art.11. – A renda dos Conselhos Regionais será 
constituída do seguinte:
a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais 
estabelecidas no art. 17 e seu parágrafo único;
b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea "b," 
do artigo anterior,
c) 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no 
art. 21 e seus parágrafos.
d) doações e legados;
e) subvenções dos Governos.”

Os direitos e os títulos de créditos são mensurados ou
avaliados pelo valor original na 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 apresentado em 31/12/2021, um
montante de:

Quadro 2: Créditos a Receber
Descrição  2021 2020 

                                                     Ativo Circulante 

Créditos do Exercício 2.991.327 3.087.456 

Créditos de Exercícios Anteriores 7.384.951 4.335.656 

Parcelamento Débitos 2.349.333 1.770.139 

(-) Perda Estimada de Créditos -9.798.721 -7.053.659 

Total 2.926.891 2.139.592 

                                                 Ativo Não Circulante 

Parcelamento Débitos 3.202.201 2.400.131 

Créditos de Exercícios Anteriores não 
Executados 4.069.618 3.976.803 

Dívida Ativa Executada 13.609.418 12.101.994 

(-) Perda Estimada de Créditos -20.254.799 -17.826.564 

Total 626.437 652.364 

 Fonte: Balanço Patrimonial de 2021
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		Descrição 

		2021

		2020



		                                                     Ativo Circulante



		Créditos do Exercício

		2.991.327

		3.087.456



		Créditos de Exercícios Anteriores

		7.384.951

		4.335.656



		Parcelamento Débitos

		2.349.333

		1.770.139



		(-) Perda Estimada de Créditos

		-9.798.721

		-7.053.659



		Total

		2.926.891

		2.139.592



		                                                 Ativo Não Circulante



		Parcelamento Débitos

		3.202.201

		2.400.131



		Créditos de Exercícios Anteriores não Executados

		4.069.618

		3.976.803



		Dívida Ativa Executada

		13.609.418

		12.101.994



		(-) Perda Estimada de Créditos

		-20.254.799

		-17.826.564



		Total

		626.437

		652.364









b) Ajustes para Perda Estimada de Créditos 

Nota Explicativa 1

Nota Explicativa 3

DemaisCréditos e Valoresde Curto Prazo
Corresponde a valores a receber relativo a 
adiantamento a pessoal e valores a receber de entes 
públicos. 

Nota Explicativa 4

A metodologia de cálculo para o ajuste das perdas
estimadas de créditos tem por base uma 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
Pronunciamento VPCI/CFC n° 85/2012.

Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre
o total dos créditos a receber de curto prazo e
longo prazo, obteve-se a provisão de perda
estimada conforme segue:
Quadro 3: Perdas Estimadas de Créditos

Descrição 2021 2020
Ativo Circulante

Saldo Créditos de Curto Prazo 12.725.611 9.193.251

Percentual de Inadimplência 77% 77%

Cálculo de ajuste de perdas -9.798.721 -7.053.659

Créditos líquidos a receber 2.926.891 2.139.592
Ativo Não Circulante

Saldo Créditos Realizáveis a Longo 
Prazo 20.881.236 18.478.928

Percentual de Inadimplência 97% 96%

Cálculo de ajuste de perdas -20.254.799 -17.826.564

Créditos líquidos a receber 626.437 652.364

Quadro 4: Demais Créditos e Valores 

Descrição 2021 2020

AdiantamentoConcedidoaPessoaleaTerceiros 52.291 0

Tributos e Contribuições a Recuperar 37.326 23.560

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 109.509 109.509

Demais Créditos c/ Vinculação 4.821 4.316

Outros Créditos e Valores a Receber 0 128

Total 203.948 137.513
Fonte:Balanço Patrimonial de2021

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros
Valores relativos a adiantamento de férias concedidas
aos funcionários em 29/12/2021 e vale refeição a ser
descontado na folha de pagamento de janeiro de
2022;

Tributos e Contribuições a Recuperar 
Compreende valores a receber do Conselho Federal de
Contabilidade referente ao repasse a maior de Cota
Parte e recolhimento indevido de impostos federais que
aguardam a análise de crédito no órgão competente.

Depósitos Restituíveis e ValoresVinculados
Decorrem de depósitos recursais de processos cíveis
e trabalhistas que são efetuados em conta judicial
controlada pelo Tribunal.

Demais Créditos com Vinculação Orçamentária e Outros
CréditoseValoresaReceber
Decorrem de ações da Subseção de Cobrança para a
recuperação dos créditos.

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

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

Quadro 5: Materiais de Consumo

Descrição 2021 2020

Materiais de Consumo 101.812 112.766

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram
inventariados em 31/12/2021 e os ajustes
necessários para sua regularização, foram realizados
no sistema operacional de controle de estoques, os
quais não influenciaram nos saldo das contas
patrimoniais.

Nota Explicativa 5

Variações Patrimoniais Diminutivas 
pagas  Antecipadamente

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

Quadro 6: VPD Antecipada

Descrição 2021 2020
Seguros de Bens Móveis 3.476 4.583

Seguros de Bens Imóveis 231 297

Assinaturas Periódicas 0 7.479

Outras Variações Diminutivas Pagas 1.493 0

Total 5.199 12.359

Fonte:Balanço Patrimonial de2021
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Nota Explicativa 6

Nota Explicativa 7
No exercício de 2021, o CRCDF contratou apólices de seguros com
a empresa Gente Seguradora S.A para o seguro predial anual e da
frota de veículos, em valores considerados pela Administração
como suficientes para cobrir eventuais perdas dos ativos
registrados contabilmente, no valor total de R$ 5.175,16. O valor
de R$ 1.493,28 refere-se ao “Condomínio” do Edifício Venâncio da
competência 01/2022.

Investimentos, Imobilizado e Intangível

Os bens que integram os investimentos, imobilizado e intangíveis 
estão distribuídos:

a) Investimentos
São compostos pelas participações permanentes que
representam os investimentos realizados em empresas. O
CRCDF possui investimento em ações da Empresa de
Telecomunicações, no valor de R$ 2.597,10, referente a linhas
telefônicas adquiridas há mais de 20 (vinte) anos.

b) Imobilizado
b.1) Bens Móveis e Imóveis

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou
complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de
aquisição com exceção dos bens que foram reavaliados a valor de
mercado e reconhecido contabilmente, no exercício de 2016.

Os ativos imobilizados obtidos a título gratuito (se for o caso) o
valor é o resultante da avaliação obtida com base em
procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos
da doação.

Por meio da Portaria nº 066/2021, foi nomeada a comissão para o
levantamento de bens móveis, a qual apresentou relatório
conclusivo à administração apontando em relatório específico o
resultado dos bens inventariados.
Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2021, são:

Quadro 7: Bens Móveis e Imóveis

Descrição Saldo em 
31/12/2020 Compras Desincorpo-

rações
Saldo em 

31/12/2021
Depreciação 
Acumulada

Móveis e Utensílios 320.435 0 3.884 316.551 -145.766
Máquinas e Equipamentos 224.858 0 3.228 221.630 -101.817
Instalações 7.700 0 0 7.700 -2.772
Utensílios de Copa e Cozinha 8.586 0 0 8.586 -4.633
Veículos 138.420 0 0 138.420 -112.056
Equipamentos de 
Processamento de 
Dados

279.907 0 4.860 275.047 -231.295

Museu e Obras de Arte 13.980 0 13.980 0 0,00
Sede 9.311.000 0 0 9.311.000 -1.396.650
Terrenos 771.000 0 0 771.000 -115.650
Total dos Bens 11.075.886 0 25.952 11.049.934 -2.110.641

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021
Em 2021, não foram realizadas aquisições e/ou doações de bens móveis
inservíveis, mas ocorreu a desincorporação de alguns bens de acordo com o
Processo nº 188/2021.

b.2) Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o
método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa
CCI/CFC n.º 04/2012.

Os bens móveis adquiridos após esta data estão sendo depreciados com base na
Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 04/2012, conforme a seguir: Móveis e
Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, Utensílios de
Copa e Cozinha e Veículos (uso administrativo), tempo de vida útil de 10 anos e
valor residual de 10%; Equipamentos Processamento de Dados tempo de vida útil
de 5 anos e valor residual de 10%, resultando nos saldos demonstrados no
quadro aposto no item anterior.

Ocorreu uma reavaliação dos bens móveis que foi realizada pela Empresa Roberto
Luceny, Processo CRCDF nº 027/2016 e depreciados a partir de 1º de dezembro de
2016 utilizando os critérios da Instrução Normativa CCI/CFC nº 004/2012, com o
Laudo de Avaliação CRCDF nº 001/2016.

A última reavaliação dos bens imóveis foi realizada pelo Engenheiro Flávio Roberto
Cavallos Rebelo, Processo CRCDF nº 304/2017 e depreciados a partir de 1º de
dezembro de 2017 utilizando os critérios da Instrução Normativa CCI/CFC nº
004/2012. Os Laudos das avaliações encontram-se arquivados na Seção de Pessoal.
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c) Intangível

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública, ou exercidos com
essa finalidade, e é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de
aquisição ou de produção.

Nota Explicativa 7Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a
tabela abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do
imobilizado:

Quadro 8: Tabela de referência para vida útil e valor residual

Título Vida Útil (Anos) Valor Residual
Móveis e Utensílios de Escritório/Máquinas e 
Equipamentos/ Instalações/ Utensílios de Copa e 
Cozinha e Veículos (uso administrativo) 10 10%

Veículos (uso fiscalização) 5 10%

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

SistemasdeProcessamentodeDados–Softwares(amortização) 5 10%

Sede (Edifícios)/Subsedes/Salas/Garagens 25 10%

Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7

Foi registrado o valor de R$ 5.370,52 (cinco mil, trezentos e setenta reais e cinquenta
e dois centavos) para a concessão de direito ao uso com divulgação do símbolo do
CRCDF não tendo representação física imediata.

c.1) Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil definida.

Quadro 9: Amortização

Descrição Saldo em 
31/12/2020 Aquisição Saldoem31/12/2021 Amortização acumulada

Softwares 123.583 0 123.583 -119.788

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021

Passivo Circulante

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

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

Descrição 2021 2020
Pessoal a Pagar 250.000 401.486

Encargos Sociais a Pagar 57.718 59.520

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 13.492 14.641

Depósitos Consignáveis 55.113 60.570

Fornecedores 43.648 32.124

Total 419.972 568.342

Quadro 10: Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias/ Obrigações de Curto Prazo

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021

As obrigações fiscais decorrem de retenções efetuadas de contratações
realizadas junto aos fornecedores pela aquisição de bens e/ ou serviços.

No saldo relativo aos depósitos consignáveis compreende os valores retidos de
funcionários (INSS, IRRF, Mensalidade Sindical, entre outros), e que devem ser
recolhidos ou pagos às respectivas entidades responsáveis.

Os valores retidos dos fornecedores decorrem de obrigações de fornecimento de
materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade e prestação de
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, postagem de
correspondência institucional e todas as outras contas a pagar, com vencimentos
no curto prazo.

As apropriações estão de acordo com a legislação vigente e alinhado a Instrução
de Trabalho CCI/CFC nº 029/2021.
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Nota Explicativa 8

Quadro 11: Contas a Pagar e Outras Obrigações

Descrição 2021 2020
Contas a Pagar Crédito de 
Terceiros 0 700

Outras Obrigações 144.377 133.247

Total 144.377 133.947

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021

No grupo de contas “Outras Obrigações” constam o
saldo de “créditos não identificados”, de boletos
recebidos em duplicidade ou recebidos a maior os
quais serão objeto de análise detalhada para correta
identificação financeira.

Provisõesde Curto Prazo

No passivo circulante são evidenciadas também as
provisões para 13º, férias e encargos e os processos
judiciais com perda classificada como “praticamente
certa”. As provisões relativas aos processos judiciais
com perda classificada como “provável”, são
constituídas com base em estimativas confiáveis
pelos prováveis valores de liquidação para os
passivos.

I. ProvisõesTrabalhistas
II. Provisãopara Riscos Trabalhistase Cíveis
III. Provisão da CotaParte

I. ProvisõesTrabalhistas

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

Quadro 12: Provisões de Férias

Títulos 2021 2020

Provisão de Férias 219.534 275.111

Encargos Sociais 79.811 90.987

Total 299.345 366.098

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021

Não ocorreram alterações significativas nos saldos da
provisão de férias, relativo à redução ou contratação de
funcionário no exercício de 2021. Também 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 segunda parcela, ocorrido no
dia 20/12/2021 conforme a legislação.

II. Provisãopara RiscosTrabalhistase Cíveis

Esta provisão tem por finalidade dar cobertura as
perdas ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas
não tendo havido ainda, o correspondente desembolso
ou perda.

As provisões para riscos cíveis foram constituídas com
base no Relatório de Passivos Contingentes da
Assessoria Jurídica. O Conselho possui processos
avaliados como “praticamente certo”, “provável”,
“possível” e “remota”, podendo ser para ganho ou perda.
As situações de “praticamente certo” e “provável” estão
representadas no Balanço Patrimonial e a situação
“possível” está destacado nesta nota explicativa,
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.

Patrimonial, sendo 7 (sete) classificados como
“praticamente certo” e 15 (quinze) como “provável”.

Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação
do grau de perda foi classificada como “possível” e
“remota” não são reconhecidos contabilmente, mas, a
título de informação demonstram-se no quadro, os
processos que estão sob a responsabilidade da
Assessoria Jurídica:
Quadro 13:  Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Descrição 2021 2020
Processos Trabalhistas QTD Valor QTD Valor

Praticamente certo 1 25.000 0 0

Provável 3 107.000 4 132.000

Possível 2 87.792 2 87.792

Remota 1 623.906 1 623.906

Total 7 843.698 7 843.698

Processos Cíveis QTD Valor QTD Valor

Praticamente certo 7 115.145 5 114.588

Provável 15 39.784 19 55.581

Possível 19 3.091.844 15 223.797

Remota 4 33.000 26 3.102.906

Total 45 3.279.773 65 3.496.872

Fonte: Relatório da Assessoria Jurídica do CRCDF - 2021

III. Provisão da Cota Parte

Constitui cota parte 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.

Descrição

2021 2020

Créditos 
Líquidos

Cálculo 
Provisão da 

Cota

Créditos 
Líquidos

Cálculo 
Provisão 
da Cota

Créditos a Receber -
CP 2.926.891 585.378 2.139.592 427.918

Créditos a Receber -
LP 626.437 125.287 652.364 130.473

Total 3.553.328 710.666 2.791.956 558.391

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021
O Conselho possui processos cíveis totalizando o
montante de R$ 154.929,05, com os graus de perda
classificados como “praticamente certo” e “provável”,
reconhecidos no Balanço

Quadro 14:  Provisão da Cota Parte
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Passivo Não Circulante

O Passivo não Circulante corresponde às
obrigações que devem ser pagas após o término
do próximo exercício, contando a partir do
encerramento do Balanço Patrimonial, com prazo
superior a 12 meses, dessa forma foi evidenciado
um passivo de natureza judicial trabalhista.

Nota Explicativa 10

Patrimônio Líquido

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

Descrição 2021 2020

Ajuste de Exercícios Anteriores -3.041 -4.935

Resultado Patrim. do Exercício 1.225.127 -345.777
Resultados Acum. Exerc. 
Anteriores 10.217.674 10.568.387

Patrimônio Líquido 11.439.761 10.217.675

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021

São considerados como Ajustes de Exercícios
Anteriores o reconhecimento de valores decorrentes
de omissões e erros de registros ocorridos em anos
anteriores, ou os decorrentes de mudanças de
critérios contábeis. Desta forma, no balanço
encerrado em 31/12/2021, foram evidenciados os
valores de ajustes correspondentes a exercícios
anteriores, assim distribuídos:

Data Descrição Valor

08/02/2021

Valor ref. à despesa de exercício
anterior conforme justificativa do
Memorando 031/SAA, com as
Faturas da VIVO de competência
dos meses 09/2020 no valor de R$
607,57 - Fatura 6401078367,
10/2020 no valor de R$ 668,63 -
Fatura 6401078368, 11/2020 no valor
de R$ 666,71 - Fatura 6401078369 e
12/2020 no valor de R$ 626,58 -
Fatura 6401078319 – VIVO S.A.

-2.569

19/05/2021

Valor ref. à despesa de exercício
anterior conforme justificativa do
Memorando 141/SAA, com a Fatura
nº 894538 do Diário Oficial da União
de competência do mês 10/2020 -
referentes ás publicações do Extrato
de Aviso de Credenciamento - Nº
001/2020, Extrato de Contrato
Angelo Marcio Leandro da Costa - nº
012/2020 e Extrato de Contrato
Lucio Carlos de Pinho Filho - nº
013/2020 – Diário Oficial da União

-471,58

Total -3.041,07

Nota Explicativa 11

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é representado pela
diferença entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, apurado em conformidade com a Lei n°
4.320/64, alinhado as orientações do Controle
Interno do CFC. No exercício de 2021 foi apurado
um superávit financeiro no valor de R$ 1.331.158,29,
decorrente principalmente das ações de cobrança
tais como: envio de boletos, e-mails de cobrança,
execução fiscal e notificações de Dívida Ativa.

Quadro 16: Resultado Financeiro

Descrição 2021 2020
Ativo Financeiro 1.944.852 1.249.199

(-) Passivo Financeiro 613.694 808.387

Superávit Financeiro 1.331.158 440.812

Metodologia de cálculo:

Ativo Financeiro 2021 2020
Ativo Circulante 4.973.555 3.501.556

(-) Créditos de curto prazo -2.926.891 -2.139.592

(-) Estoques -101.812 -112.765

(=) Valor do Ativo Financeiro 1.944.852 1.249.199

Ativo Financeiro 2021 2020

Passivo Circulante 1.861.289 1.802.632

(-) Ação trabalhista -250.000 -260.000
(-) Provisão para riscos 
trabalhistas e cíveis -286.929 -175.854

(-) Provisão de cota parte -710.666 -558.391

(=) Valor do Passivo Financeiro 613.694 808.387

SUPERÁVIT FINANCEIRO 1.331.158 440.812

Fonte:Balanço Patrimonial de 2021

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP evidencia as alterações ocorridas no
patrimônio do Conselho durante o exercício
financeiro. Essa demonstração apura o resultado
patrimonial, que pode ser positivo ou negativo,
dependendo do resultado líquido entre as variações
aumentativas e diminutivas. O valor apurado
compõe o patrimônio líquido demonstrado no BP.

Quadro 15: Patrimônio Líquido
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Explicativa 10

ResultadoPatrimonial

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

Quadro 17: Resultado Patrimonial

Descrição 2021 2020
Var. Patrimoniais 
Aumentativas 16.698.045 14.281.109

(-) Var. Patrimoniais 
Diminutivas 15.472.918 14.626.886

Superávit/Déficit  
Patrimonial 1.225.127 -345.777

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2021

Ativos e Passivos Financeiros 
e Permanentes 2021 2020

Ativo Financeiro 1.944.852 1.249.199

Ativo Permanente 12.606.197 12.397.423

ATIVO (I) 14.551.049 13.646.622

Passivo Financeiro 613.694 808.387

Passivo Permanente 2.497.595 2.620.560

PASSIVO (II) 3.111.289 3.428.947
Saldo patrimonial acumulado 
(I-II) 11.439.761 10.217.675

Foi reconhecida a perda estimada de créditos de
liquidação duvidosa atualizadas em 31/12/2021,
conforme Pronunciamento VPCI nº 85/2012, e
também foram apropriadas, atualizadas e registradas
no passivo as ações de natureza trabalhista e cível,
decorrente de processos em fase de classificação do
Departamento Jurídico, que posteriormente são
contabilizados em contas de resultado.

Atos Potenciais Ativos e Passivos

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

Como o controle dos atos potenciais são
considerados atos administrativos operacionais os
registros foram efetuados através de informações
administrativas, essas informações são contratos de
prestação de serviços registrados em atos
potenciais passivos, com o serviço de limpeza da
sede, serviço de internet, contratação de empresa
para fornecimento de licenças de uso de um sistema
de gestão integrado para o CRCDF, contratação de
empresa especializada em outsourcing de
impressão, e outros.

Balanço Financeiro (BF)

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

Nota Explicativa 14

Ingressos e Dispêndios extra orçamentários

Nos saldos dos ingressos e dispêndios extra
orçamentários estão evidenciados, especialmente, à
movimentação dos depósitos restituíveis e valores
vinculados a processos judiciais, aos valores inscritos
em restos a pagar e os pagos de exercícios anteriores,
bem como ao cancelamento de restos a pagar,
decorrentes de erros, entre outros.

Balanço Orçamentário(BO)
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas
previstas e realizadas em confronto com a as
despesas fixadas e executadas e ainda reflete as
mudanças do orçamento anual devido à elaboração
de créditos adicionais. A diferença entre o total de
receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas
gera o resultado orçamentário, o qual pode ser
positivo — superávit orçamentário — ou negativo —
déficit orçamentário. O resultado orçamentário
evidencia a sobra ou a falta dos recursos
arrecadados para cobertura das despesas
empenhadas.

Nota Explicativa 15

Resultado Orçamentário

O orçamento do CRCDF para o exercício de 2021 foi
aprovado por meio da Resolução CRCDF nº
226/2020, publicado no Diário Oficial da União, em
27 de janeiro de 2021, no valor de R$ 6.386.370,00,
e suplementado conforme legislação vigente,
utilizando-se de provável excesso de arrecadação no
valor de R$ 1.302.640,00, totalizando em R$
7.689.010,00.

No balanço orçamentário estão contabilizados os
valores das receitas arrecadadas e as despesas
liquidadas, sendo o resultado orçamentário apurado
pela diferença entre as receitas arrecadadas e as
despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

O resultado orçamentário foi extraído com base
no subsistema orçamentário e apresentou um
superávit orçamentário de R$ 877.747,71
(oitocentos e setenta e sete mil e setecentos e
quarenta e sete reais e setenta e um centavos)
conforme disciplina o regime orçamentário e em
observância à Lei nº 4.320/64.
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Brasília, 31 de dezembro de 2021.

Descrição 2021 2020

Receitas (corrente + capital) 7.521.498 6.596.383

Despesas (corrente + capital) 6.643.750 6.634.927

Déficit / Superávit Orçamentário 877.748 -38.544
Fonte: Balanço Orçamentário de 2021 e 2020.

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar
Processados (RPP)

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados demonstra
os valores de obrigações empenhadas e liquidadas inscritas em restos a
pagar, as quais foram pagas ou canceladas. Até o dia 31 de dezembro,
totalizou R$ R$ 101.366,07 (cento e um mil e trezentos e sessenta e seis
reais e sete centavos).

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

O demonstrativo evidencia as movimentações ocorridas no Caixa e seus
equivalentes, segregando as atividades de operação, de investimentos e
de financiamento.

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

• O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à
aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como,
recebimentos por liquidação de adiantamentos. No CFC, inclui ainda a
concessão e amortização de empréstimos e outras operações da
mesma natureza.

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

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

Contador Daniel Chaves Fernandes
Presidente do CRCDF 
CRCDF - 18.068/O-6

Contadora Fabiana Maria Coêlho de Sousa 
CRCPR - 46.579/O-5-T-DF

Quadro 18: Resultado Orçamentário
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