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Sobre este Relato
Com o cenário atípico vivido em 2020
por causa da pandemia decorrente do
novo Corona vírus, o Conselho
Regional de Contabilidade do Distrito
Federal teve como foco principal zelar
pela saúde de seus colaboradores e
adequar o atendimento á classe
contábil do Distrito Federal, momento
em que foi adotado o regime de tele
trabalho e a realização de eventos e
reuniões em formato virtual.
Em 2020, a atuação do CRCDF foi
conduzida de forma integrada com o
Sistema CFC/CRCs, com ações
planejadas
e
desencadeadas
conjuntamente,
respeitando
a
autonomia de cada entidade.

Nossa orientação administrativa foi
pautada nas práticas mais relevantes
da gestão participativa, tendo como
principal objetivo resultados efetivos,
todos baseados no Planejamento
Estratégico do Sistema CFC/CRCs
aprovado em agosto de 2018 no
Plenário do CFC e que deve nortear
nossa gestão pelo período de 2018 a
2027.

Nosso objetivo com essa publicação é
evidenciar como nossas atividades,
inovações
e
investimentos
contribuem para o crescimento da
classe contábil no Distrito Federal,
atuando no Registro e na Fiscalização
do exercício profissional.
Nosso Relatório Anual abrange o
período entre 01/01 a 31/12/2020. É
a plataforma que utilizamos para
comunicar como chegamos a esses
resultados, em um ano em que o
CRCDF investiu na implantação de
ações de inovação e tecnologia,
destacando-se
o
sistema
da
fiscalização eletrônica atual e a
realização de eventos e reuniões em
formato
virtual,
com
a
implementação
de
novas
funcionalidades.
Agradecemos
a
todos
os
colaboradores e parceiros que
estiveram envolvidos, direta e
indiretamente, na construção dessa
narrativa.
Brasília, 31de dezembro de 2020
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Mensagem do Presidente
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.
Desde março, quando foi decretado o estado
de calamidade pública no Distrito Federal em
decorrência do coronavírus, o Sistema
CFC/CRCs tem trabalhado incansavelmente
para auxiliar o estado no enfrentamento
desta fase tão difícil. A primeira medida
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assim, os dados apresentados neste relatório
mostram que o fato de não ter ocorrido
fiscalização "in loco" durante o período
pandêmico não significou 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.

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 integrada com 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
processuais 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.
Por isso, foi aprovado pelo plenário do

Contador Daniel Fernandes,
Presidente do CRCDF

CRCDF no mês de novembro 2020, a
readequação das metas previstas do plano de
trabalho da fiscalização referente ao exercício
de 2020.
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.

Na área de Registro, foram divulgados formas
on-lines para solicitações e alterações e a
obrigatoriedade da aprovação em Exame de
Suficiência para a obtenção de registro
profissional e as orientações nacionais e
internacionais das autoridades de saúde
acerca do distanciamento social levaram o
CRCDF a modificar, neste período, o formato
de aplicação da prova, aderindo à modalidade
“on-line”. No exercício de 2020, somente foi
possível a realização de uma edição com a
participação de 35.927 mil candidatos e um
índice de aprovação de 38,19%.
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 2020, 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.
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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.
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.
Declaro
reconhecimento
de
minha
responsabilidade como gestor, sobre a
fidedignidade das informações aqui prestadas
neste relato. Gestão essa baseada em
compromisso com a redução de despesas,
busca de possibilidades de captação de novas
receitas, redução de inadimplências e
consequente aumento de receita, evidências e
transparência nos gastos e o uso consciente e
racional dos recursos disponibilizados.

Próxima página

Por fim, ressalto que o objetivo do Relatório
Integrado 2020, além de apresentar a
execução das atividades do CRCDF durante o
ano, é o resultado do gerenciamento de uma
pandemia que trouxe grandes desafios.

Quem somos
Números do CRCDF

Classe Contábil
do Distrito
Federal

As páginas seguintes estão divididas em Visão
Geral Organizacional e Ambiente Externo ,
Riscos, Oportunidades e Perspectiva,
Governança, Estratégia e Desempenho e
Informações Orçamentárias, Financeiras e
Contábeis.
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.

8.784
Contadores

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

18
18

Contador Daniel Fernandes
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade
do Distrito Federal

Técnicos em
Contabilidade

2.236
Organizações
Contábeis

Conselheiros
Suplentes

36 Funcionários
XXX
04 Fiscais
14

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Conselheiros
Efetivos

5.629

Representantes
Funcionários

03

Representantes
Adjuntos
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O CRCDF
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) é uma
Autarquia Especial Corporativa dotada de personalidade jurídica de 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.
As principais normas que regulamentam o funcionamento do CRCDF são:
•Decreto-Lei n.° 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.° 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, 18/11/2011 e 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 trata do registro das
organizações contábeis.
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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Organograma
O CRCDF apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Conselho
Diretor

Plenário

Vice-Presidência
de Registro

Câmara de
Registro
Profissional

Presidência
Vice-Presidência de
Fiscalização, Ética
e Disciplina

Diretoria
Executiva

Câmara de
Fiscalização,
Ética e
Disciplina

Vice-Presidência
Administrativa

Órgão Deliberativo Superior
• Plenário

Órgãos Deliberativos Específicos
• Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina
• Câmara de Registro
• Câmara de Controle Interno
• Câmara de Desenvolvimento Profissional

Órgãos Consultivos ou de apoios
• Conselho Diretor
• GATEC– Grupo de apoio técnico
• Assessorias Especiais
• Representações Administrativas
• Por deliberação da Presidência, poderão ser
constituídos outros Órgãos Consultivos e/ou de Apoio

Órgãos Executivos
• Presidência- DANIELCHAVES FERNANDES(2/3);
• Vice-Presidência de Administração- FERNANDAVERAS
ODUAIA (2/3);
• Vice-Presidência de Controle Interno- CÁSSIO DOS
SANTOS GARCIA (2/3)
• Vice-Presidência de Registro- ALAN CARLOS BARROSO
DE SOUSA(2/3)
• Vice-Presidência de Fiscalização,Ética e DisciplinaELVO CENCI (2/3);
• Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES (1/3)

Vice-Presidência de
Desenvolvimento
Profissional

Vice-Presidência
de Controle
Interno

Câmara de
Desenvolvimento
Profissional

Câmara de
Controle Interno

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

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

Ética; Excelência; Confiabilidade;
Transparência
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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
vivemos um cenário atípico por causa do novo
corona vírus.
Esse contexto recessivo trouxe ao CRCDF uma
redução de 1,93% no número de registros
profissionais, considerando o acumulado dos
anos de 2019 a 2020. Além disso, o grau de
inadimplência das anuidades seguiu a
trajetória de 39,5% em 2018 para 34,6% em
2019 e 41,5% em 2020. 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 funcionários 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

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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consequências estruturais gravíssimas para os
Conselhos Profissionais, especialmente, no
que se refere ao regime de aposentadoria dos
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 2020, 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 ao
Programa
de
Educação
Profissional
Continuada – PEPC.

Ainda no cenário internacional por causa do
novo corona vírus, 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
informações produzidas.

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 empreendimento. O
diferencial está em ressaltar esse novo papel
de gestor, as habilidades, a capacidade
analítica, características essas que são,
certamente, insubstituíveis.
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Principais canais de comunicação com a sociedade
Ouvidoria

Totalde

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.

108

Manisfestações
em2020

73

por e-mail

35

viasistema

4 dias

Tempomédio
de resposta

Áreas commaior demanda

34,26 %
31,48 %
15,75 %

1,85%

0,93%

0,93%

Cobrança

Registro

Portal da Transparência e
Acessoà Informação

1.112

Desde 2014, o CRCDF mantém disponível o
Portal da Transparência, que possibilita ao
cidadão conhecer, entre outras informa- ções, a
estrutura organizacional, os atos nor- mativos, o
quadro de pessoal, as licitações, os contratos, as
demonstrações contábeis e o processo de
prestação de contas do Conselho. As
informações são atualizadas de forma periódica
e a estrutura do sistema é constantemente
avaliada para atendimento do interesse do
público.

Assuntos mais acessadosem 2020
Quadro de Pessoal

Fiscalização

Solicitação

18,26 %
9,44%
42,27%

Atos Normativos

Contratos, Convênios eAtas
de Registro dePreços

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

20,37%

acessos em2020

2020
01 Pedidos
00 Recursos

Reclamação

Comunicação Institucional

Denúncia
Denúncia Anônima

75,93%

5.605 seguidores

3.019 seguidores

Sugestão

Temas maisfrequentes

26,85% 20,37%
Anuidade

Carteira
Profissional

*Não houve manifestações no Simplifique em 2020

93 seguidores
Acessos do portal do CRCDF

22.713

692 seguidores
4.263 seguidores
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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.

Cadeiade ValorFinalístico

Áreas que atuam na Cadeia de Valor

Governança, Gestão de Riscos e
Compliance

Presidência do Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal

Gestão Orçamentária dos Conselhos
de Contabilidade

Presidência e Vice-Presidência de
Administração
Presidência e Vice-Presidência de
Controle Interno e Seção Financeira

Gestão de Arrecadação de Recursos

Gestão Ética e Disciplinar da Profissão
Contábil

Vice-Presidência deFiscalização,
Ética eDisciplina
Vice-Presidência deRegistro

Gestão de Registro

Presidência e Vice-Presidência de
Administração

Relacionamento Institucional
Solução de Tecnologiada Informação
do Sistema CFC/CRCs
Sustentabilidade

Gestão dos Controles Internos

Gestão da Educação Continuada

Asseguraruma gestão de excelência

Assegurara sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

Maximizara arrecadação das anuidades e multas

Assegurara observânciada ética profissional e
das Normas Brasileirasde Contabilidade
Garantir a colocação no mercado de trabalho de profissionais habilitados,
competentes e que prestem serviços à sociedade com qualidade
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

Vice-Presidênciade Administração

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

Vice-Presidênciade Administração

Assegurara sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas

Vice-Presidência de ControleInterno

Vice-Presidência de
DesenvolvimentoProfissional

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Valor Agregado

Contabilidade
como fator de
proteção do
interesse
público

Garantir a padronização dos procedimentos, aintegridade e a transparência

Assegurar a excelênciado Programa de Educação Continuada no desenvolvimento
de competências e de habilidades dos profissionais da contabilidade
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Riscos,Oportunidades e Perspectivas

Natureza do Risco

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

No CRCDF, os normativos que regem o processo de gestão de riscos são a
Resolução CRCDF nº 218/ 2019 - Política de Gestão de Riscos do CFC - e a Resolução
CRCDF nº 224/2020 - Plano de Gestão de Riscos do CRCDF. De forma sistemática, as
resoluções estabelecem os princípios, as diretrizes, as responsabilidades e a
metodologia as quais regem a gestão de riscos, com vistas ao alcance das diretrizes
estratégicas, à otimização de recursos e ao melhor desempenho organizacional.
Quanto aos Principais Riscos e Respostas, o Plano de Gestão de Riscos definiu quais
os Riscos, Probabilidade, Impacto, Nível do Risco, Categoria, Resposta e Plano de
Ação, assim como também definirá quais as Oportunidades e ações de fomento.

Categoria do Risco
Estratégico: eventos que podem impactar na missão, nas metas
ou nos objetivos estratégicos do CRCDF.
Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da
unidade organizacional, sejam eles associados a falhas,
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas,
infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à
eficácia e a eficiência dos processos.

Não orçamentáriofinanceira

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de
leis e regulamentos aplicáveis.
Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da
sociedade em relaçãoà capacidade do CRCDF em cumprir sua missão
institucionalou que interfiram diretamente em sua imagem.
Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão
dos recursos e das atividades do CRCDF, causados pela falta de
honestidade e desvios éticos.

Fiscal:eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das receitas
do Sistema CFC/CRCs.

Orçamentáriofinanceira

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

Responsabilidades
Plenário
- Aprovar a
Política de
Gestão de Riscos
e suas
alterações.
- Aprovar o
Plano de Gestão
de Riscos e suas
alterações.

Conselho Diretor
- Propor ao Plenário
do CRCDF a Política
de Gestão de Riscos
e suas alterações.
- Acompanhar a
execução do Plano
de Gestão de Riscos.
- Acompanhar a
Matriz.

Presidência

Diretoria Executiva

Comitê de Gestão de Riscos

- Definir a
Política de
Gestão de
Riscos.
- Avaliar as
propostas de
mudanças da
Política de
Gestão de
Riscos.
- Definir o
apetite a risco
do CRCDF.
- Aprovar a
indicação dos
gestores de
riscos.

- Gerenciar a implementação
da gestão de riscos.
- Definir os processos
prioritários para a gestão de
riscos.
- Comunicar ao presidente o
andamento do
gerenciamento
de riscos.
- Dirimir dúvidas quanto à
identificação do gestor de
determinado risco no âmbito
interno das unidades
organizacionais.
- Orientar a integração do
gerenciamento de riscos com
outras atividades de gestão.

- Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Riscos do CRCDF.
Assessorar a alta direção.
- Comunicar à Diretoria Executiva o andamento do gerenciamento de
riscos.
- Recomendar, quando necessária, a reavaliação e readequação da
Política de Gestão de Riscos do CRCDF.
- Tratar os casos omissos e as excepcionalidades da Política de Gestão
de Riscos do CRCDF.
Comunicação
- Estabelecer o contextoe de
forma geral para o Processo de Gestão de
consulta
Riscos.
- Realizar o monitoramento e a análise crítica do Processo de Gestão
de Riscos, propondo aos gestores ajustes e medidas preventivas e
proativas.
- Orientar as partes interessadas no Processo de Gestão de Riscos.
- Elaborar e monitorar a Matriz Gerencial de Riscos, em que estarão
descritos os riscos classificados como ‘Extremos e Altos’.
- Comunicar as partes interessadas no processo de Gestão de Riscos.

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Gestores dos
Gestores de Áreas
Riscos
- Sugerir os processos prioritários
- Executar as
para gerenciamento dos riscos;
atividades
- Monitorar as operações do
referentes ao
Processo de Gestão de Riscos
processo de
realizadas pelos gestores dos
identificação,
riscos de sua área.
análise, avaliação
- Validar e contribuir na tomada
e tratamento dos
de decisões dos planos de ação
Monitoramento
riscos da
definidos na gestão dos riscos.
e análise atividade/projeto
crítica
- Monitorar a execução dos
sob sua
planos de ação definidos para
responsabilidade.
tratamento dos riscos
- Comunicar as
identificados pelos gestores
ações realizadas
dos riscos de sua área.
aos gestores de
- Comunicar as ações realizadas
áreas e/ou ao
pela Unidade Organizacional ao
Comitê de Gestão
Comitê de Gestão de Riscos.
de Riscos.
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Monitoramento

Principais riscos e respostas

Etapa contínua e essencial ao processo de
Gestão de Riscos, o monitoramento dos planos
de ação dos riscos identificados visa observar
possíveis mudanças no perfil do risco e ajustar
respostas, prioridades e prazos anteriormente
definidos. O Conselho Diretor do CRCDF realiza o
monitoramento mensal dos principais riscos da
entidade, classificados como ‘Extremos’ e ‘Altos’
e também de todos os riscos de integridade,
identificados nos processos.

18
06
01

Impacto

Nível
do
Risco

Categoria

Plano de Ação

ao contágio e à propagação do Coronavírus no CRCDF;

Coronavírus no ambiente
Alto

Muito
Alto

Muito
Alto

Estratégico

Mitigar

Alto

Alto

Alto

Estratégico

Reduzir/Mitigar

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

Alto

Alto

Alto

Integridade

Reduzir/Mitigar

Assim que recebido pela seção requisitante, revisar
documentos antes da fase externa

Alto

Alto

Alto

Conformidade

Reduzir/Mitigar

Realização de processos licitatórios de contratação.

de trabalho e nos eventos

promovidos pelo 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; retomada do
trabalho presencial em regime de rodízio e manutenção
do grupo de risco em home office.

e do sistema de alarme de

25 riscos

detecção de incêndio

Alto

40

126

3

126

Fortalecer a participação sociopolítico-institucional
perante as instituições públicas, privadas, sociedade
civil e entidades representativas da classe contábil.

Principais
oportunidades e
ações de fomento

Resposta

Contágio e propagação do

de Combate a Incêndio (PPCI)

2020

Moderado

Probabilidade

Emissão de Deliberações sobre medidas de combate

Número insuficiente de
funcionários e colaboradores
devido à contenção de
despesa
Pedidos de esclarecimentos
e/ou impugnação de edital
Ausência do Plano de
Prevenção

Painel de Riscos

Baixo

Risco

Ação defomento
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 participação 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.

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Relacionamento
com outros
Conselhos
Regionais
Ação defomento
Participação de
representante do
CRCDF nas
reuniões de
comunicação do
CRCDF

10

Oferecimento de
capacitação à
distância.
Ação defomento
Acompanhamento das
capacitações oferecidas.

Inovações tecnológicas
oferecidas pelo
mercado.
Ação defomento
Acompanhamento
das tendências
mundiais que sejam
aplicáveis aos
processos
desenvolvidos pelas
unidades
organizacionais do
CRCDF.

23

3

Acórdãos e
recomendações dos
órgãos de Controle
Externo.
Ação defomento
Monitoramento das
decisões judiciais e dos
órgãos de controle
externo para verificar a
necessidade de
adequação dos
normativos internos.
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Governança
A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi
instituída pela Resolução CFC n.º 1.549, aprovada em 20 de
setembro de 2018, contudo, através da Portaria CRCDF nº 66,
de 07/11/2018 foi criada a Comissão de Gestão de Governança
para auxiliar na Política de Governança, que compreende a
seguinte estrutura:

A partir do Referencial Básico de Governança - RBG Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), o CRCDF, através da Portaria nº 18, de 16/04/2018 criou o Comitê de Integridade e instituiu o
Plano de Integridade através da Resolução nº 220, de 20/11/2019. Considerando os mecanismos de governança estabelecidos pelo
RBG – liderança, estratégia e controle – e os componentes imprescindíveis para que as funções de avaliar, direcionar e monitorar
fossem executadas de forma satisfatória.

Governança em Órgãos e Entidades da
Administração Pública

Sociedade

Governança

Cidadãos

Outras partes
interessadas

Instâncias Externas
TCU

Congresso
Nacional

Liderança

CGU

Estratégia

Controle

Instâncias Internas
Plenário

Instâncias
Externas
deapoio
Controle Social
Auditoria interna
CFC

Instâncias
Internas
deapoio

Conselho Diretor

Presidência
Vice-Presidências
Câmara de
Controle Interno

ControleInterno,
Ouvidoria e
Comissões
Internas

Gestão Executiva

L1.

E1.

C1.

Pessoas e
Competências

Relacionamentocom
partesinteressadas

Gestãode Riscos e
Controle Interno

L2.

E2.

Princípios e
Comportamentos

Estratégia
Organizacional

L3.

E3.

Liderança
Organizacional

Alinhamento
Transorganizacional

C2.
AuditoriaInterna

C3.

Accountability e
Transparência

Gestão Tática

L4.
Gestão

Gestão Operacional

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

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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Em 2020, a comissão manteve acompanhamento das ações promovidas pelo CRCDF referentes a cada um dos componentes dos mecanismos de governança – liderança, estratégia e controle - estabelecidos
pelo Referencial Básicode Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (RBG), publicação do Tribunal de Contas da União (TCU). O quadro a seguir demonstra o atendimento às
práticas de Governança no CRCDF:
Pessoas e Competências

Mecanismo
MecanismoLiderança
Liderança

L1.1 - Eleição dos membros do Plenário.

Princípios e Comportamentos
L2.1 - Código de Conduta para conselheiros,
colaboradores e funcionários do Sistema
CFC/CRCs.

Liderança Organizacional

Sistema de Governança

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

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

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

L2.2 - Comissões de Acompanhamento e
Avaliação de Conduta do CRCDF.

L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.

L4.2 - Regimento Interno do CRCDF; Limites e
instâncias de governança para a contratação e
pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias
e passagens no âmbito do CRCDF.

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

L2.3 - Comissão de Gestão da Governança
Organizacional do CRCDF; Comissões de

L3.3 -Decreto-Lei nº 1.040/69 - Dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá
outras providências; Portaria que estabelece limites e instâncias de
governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e de
gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCDF.

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

Acompanhamento e Avaliação de Conduta
do CRCDF.
L1.4 - Regulamento Geral dos Conselhos de
Contabilidade.

Organograma do CRCDF.

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCDF e Plano de Gestão
de Riscos do CRCDF; Comitê de Gestão de Riscos do CRCDF.
L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs;
Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.

Mecanismo Estratégia

Relacionamento com Partes Interessadas

Alinhamento Transorganizacional

E2.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027;
Manual da Qualidade do CFC.

E1.2 - Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso a
informações previsto na Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito
do Sistema CFC/CRCs.

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

E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Indicadores 2, 3, 4, 5 e 6
do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

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

E3.1 - Política de Governança do Sistema CFC/CRCs;
Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs
2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores
do Sistema CFC/CRCs.

E1.4 - Manual da Qualidade; Plano de Trabalho do CRCDF; Relatório de Gestão.

Gestão de Riscos e Controle Interno

Mecanismo Controle

Estratégia Organizacional

E1.1 - Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso à informações previsto na Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de
Serviços ao Usuário do CFC; Resolução CFC n.º 1.544/18 - Regula a participação,
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, previstas na Lei n.º
13.460/17, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

Auditoria Interna

Accountability e Transparência

C1.1 - Regimento Interno do CRCDF; Sistema de Gestão da
Qualidade; Política de Gestão de Riscos do CRCDF; Plano de
Gestão de Riscos do CRCDF.

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

C3.1 - Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de
Serviços ao Usuário do CRCDF.

C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRCDF; Plano de Gestão
de Riscos do CRCDF; Comitê de Gestão de Riscos do CRCDF.

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

C3.2 - Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

C2.3 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs;
Política de Governança do Sistema CFC/CRCs;
Indicadores da Qualidade.

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

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

C3.4 - Processo Administrativo Disciplinar do CRCDF;Código de Conduta para conselheiros,
colaboradores e funcionários do Sistema CFC/CRCs; Comissões de Acompanhamento e avaliação
de conduta do CRCDF.
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Além disso, o CRCDF aprimorou a
implementação de boas práticas de
governança de forma sistemática,
participando de reuniões remotas
realizadas pelo CFC, por meio de
vídeo
conferências,
buscando
entender melhor a realidade vivida
pelo Sistema CFC/CRCs na pandemia,
promovendo ações de governança e
auxiliando seus colaboradores em
suas dificuldades. Foram discutidas e
fomentadas ações referentes ao
Código de Conduta; definição de
competências; ações de governança,
aprovação do Plano de Gestão de
Riscos e Integridade através da
Resolução CRCDF nº 224, de 30 de
janeiro de 2020; Plano Diretor de
Tecnologia da Informação; Plano
Anual de Contratações; implantação
do Plano de Desenvolvimento de
Líderes através da Portaria CRCDF nº
62, de 28 de julho de 2020; Carta de
Serviços ao Usuário; e-Sic; Sistema de
Ouvidoria e Portal da Transparência;
Sistema de Gestão da Qualidade e
certificação ISO.

Lei Geral de Proteção de
Dados
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
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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natural, o CRCDF Instituiu a comissão de
implantação da Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD no âmbito do CRCDF, por
meio da Portaria CRCDF n.º 80, de 27 de
novembro de 2020. Como resultado, foi
realizada a previsão orçamentária para
realização de ações relacionadas à LGPD. A
meta é que as ações estejam implantadas
e em operação até maio de 2021.

Realização de treinamentos para que se
possa elaborar projeto com o objetivo de
estabelecer diretrizes e orientações para o
tratamento de dados pessoais no âmbito do
CRCDF, a fim de proteger a privacidade dos
profissionais da contabilidade, das
organizações contábeis, empregados,
parceiros, fornecedores e sociedade
visando à gestão de dados pessoais e à
gestão de incidentes de Segurança da
Informação no ambiente convencional ou de
tecnologia.

Inclusão de projeto no Plano de Trabalho
para realizar em 2021 processo licitatório
para contratação de empresa especializada
para consultoria e aquisição de software
para gerenciar e conduzir a aplicação da
LGPD no âmbito do CRCDF.

Ações de orientação e treinamentos de
funcionários, colaboradores e conselheiros
quanto à adequação e aplicação da LGPD

Prioridades
As prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas e recursos alocados:

1
Ações inovadoras na
fiscalização do exercício
profissional, a fim de
gerar dados e
informações que
proporcionem
efetividade na proteção
da sociedade, tudo
adaptado à forma
eletrônica por causa da
pandemia.

5
Investimentos em
tecnologia da
informação para a
realização do serviços
administrativos de
forma remota,
realização dos Cursos
do Programa de
Educação Continuada
e das Reuniões
Institucionais on-line.

Cabe salientar, ainda, a
atipicidade do ano de
2020 ocasionada pela
pandemia do
Coronavírus. Fez-se
necessário, por parte do
CRCDF, a adaptação de
processos para o melhor
atendimento à missão
institucional do Sistema
CFC/CRCs, qual seja,
“Inovar para o
desenvolvimento da
profissão contábil, zelar
pela ética e qualidade na
prestação dos serviços,
atuando com
transparência na
proteção do interesse
público”.

2

3

4

Ações inovadoras em
relação ao registro, que
resultem no
cadastramento de novos
profissionais e
organizações contábeis e
ainda proporcione uma
atualização de endereço
dos profissionais ativos,
tudo adaptado à forma
eletrônica por causa da
pandemia.

Oferecimento de cursos
on-line de capacitação aos
profissionais registrados,
com assuntos
técnicos,visando a
orientação e a melhoraria
dos serviços prestados
pelos profissionais da
contabilidade, tudo
adaptado à forma
eletrônica por causa da
pandemia.

Treinamento e capacitação
de pessoal tendo em vista
a necessidade de
acompanhamento das
mudanças na legislação
vigente e do
aperfeiçoamento
nos serviços prestados,
bem como fortalecer
habilidades pessoais de
conselheiros e
empregados.

6

7

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

Contratação de
ferramenta de TI
que proporcionou
melhoria na
comunicação e
agilidade das
reuniões
administrativas
entre
colaboradores e
entre conselheiros.

8
Ações de
cobrança e
novas
metodologias
que
Proporcionem
melhores
resultados
financeiro se
reduzam a
inadimplência.

9
Dar publicidade,em
mídia social e em
outros meios de
comunicação, às
ações desenvolvidas
pelo CRCDF como
forma de prestar
contas e cientificar
um maior número
de profissionais.

Nesse sentido, destacam-se as ações promovidas pelo CRCDF:
• Suspensão das reuniões e eventos promovidos pelo CRCDF em formato presencial;
• Cancelamento das viagens de conselheiros, colaboradores e funcionários do CRCDF;
• Adoção de home Office para todos os empregados e estagiários do CRCDF no período de
16 de março a 23 de outubro;
• Retorno escalonado às atividades a partir de 24 de outubro; exceto aos colaboradores
pertencentes a grupos de risco;
• Realização de reuniões regimentais por videoconferência, de março a dezembro de
2020;
• Referente ao Programa de Educação Continuada, antes da suspensão das atividades
presenciais no CRCDF foram realizados 4 cursos presenciais com total de 100
participantes. Após suspensão das atividades presenciais no CRCDF para a prevenção ao
contágio e propagação do novo Coronavírus foram realizados 12 cursos on-line,
totalizando 498 participantes;
• Promoção de ações conjuntas aos colaboradores do CRCDF,reforçando a adoção de
medidas de combate à COVID-19
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A Nova Missão é inovar para o
desenvolvimento da profissão
contábil. Zelar pela ética e
qualidade na prestação de
serviços,atuando
com
transparência na proteção do
interesse público.

Público e Sociedade
Resultado Econômico

A identidade Organizacional do
Sistema CFC/CRCs é composta pela
Missão, Visão e Valores,bem como
por Objetivos Estratégicos que
guiarão o Sistema nos próximos
dez anos (2018/2027).O foco do
trabalho se deu na transparência
das informações contábeis, na
ética, no combate á corrupção e
nas parcerias institucionais que
reflitam
a
importância
da
Contabilidade para o crescimento
e desenvolvimento social do País.

Tecnologia e Processos

E uma poderosa ferramenta para a
construção e a consolidação da
imagem
da
instituição,
compreendendo desde a avaliação
do que está sendo proposto,
passando pelo diagnóstico do
posicionamento da entidade até a
definição das estratégias que
combinem com diferentes meios
de comunicação interna e externa.

Resultados Institucionais

Estratégia
No que diz respeito á Visão, o
Sistema CFC/CRCs quer ser
reconhecido como uma entidade
profissional
participe
no
desenvolvimento sustentável de
País e que contribui para o pleno
exercício da profissão contábil no
interesse público.
Os Valores, por sua vez, têm as
seguintes
premissas:
Éticas,
Excelência,
Confiabilidade
e
Transparência.
O mapa estratégico. construído
em 2018. Tem seus pilares
fundamentados na identidade
estratégica do Sistema CFC/CRCs e
relaciona as 15 metas definidas
como objetivos estratégicos, os
quais
foram
elaborados
e
divididos em 5 perspectivas
estratégicas:
Resultados
Institucionais;
Público
e
Sociedade;
Resultados
Econômicos;
Tecnologia
e
Processos
e
Pessoas
e
Organizações.

1
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Gestão de Fiscalização

Investimento total:

R$4.241.075,54

Público e Sociedade

Projetos em destaque:
- Fiscalização das organizações
contábeis e dos profissionais
de contabilidade.

9

- Fiscalização das empresas
não contábeis.

9

Gestão de Registro
Investimento total:

R$ 171.595,16
Projetos emdestaque:
- Cobrança administrativa e
judicial - Profissionais e
Organizações Contábeis

7
9

- Registro de Profissionais e
Organizações Contábeis

Gestão de Educação Continuada
Investimento total:

R$ 130.049,04
Projetos emdestaque:
- Promover a Educação
Continuada/ Encontros /
Seminários / Fórum / Jornadas

- Comunicação Institucional

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

9
1

3
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Alocação de Recursos
Considerando que os objetivos devem traduzir em ações operacionais o desempenho da entidade,
correlacionando os projetos, as metas e os indicadores estratégicos à visão e à missão institucional, as
prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas e recursos
alocados:

R$171.595,161

Correspondência Institucional

Folha da Fiscalização

R$ 10.340,45

R$1.028.361,71

2,5%

R$2.092.207,41

Despesa com Diligência

R$ 531,92

31,5%

Despesa com Diária Reuniões
Regimentais

R$ 0,00

R$6.634.927,41

R$130.049,0

R$4.241.075,5
64%

2%

1
2

Correspondência Institucional

R$ 1.086,40

Atualização e Manutenção
Cadastral

R$ 0,00

Apuração de indícios de infração à conduta ética pelas Comissões de Conduta do CFC
*Sem Custo

Gestão de Fiscalização
Gestão de Registro Profissional
Gestão de Educação Continuada

Suporte e Apoio a Atividades Fins

Incentivo à Produção Técnica
e Científica

Cursos e Palestras para o
aprimoramento da profissão

R$ 0,00

R$ 23.045,30

*Sem Custo
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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Desempenho
O CRCDF adota o Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) e o
Sistema de Plano de Trabalho (SPT) como formas de
monitorar a execução e os resultados do planejamento.
O SGI monitora o desempenho dos objetivos estratégicos por meio de
indicadores. O SPT permite controlar as ações previstas, detalhar as
ações executadas e avaliar se as metas estimadas foram alcançadas.
Por meio dessas ferramentas de gestão, o CRCDF mantém controle
sobre os programas, projetos e atividades desenvolvidas, buscando
alcançar a visão de futuro da instituição e atender suas finalidades
institucionais, as quais estão dispostas no Planejamento Estratégico do
período 2018-2027.
A seguir, para cada área finalística do CRCDF – Fiscalização, Registro,
Educação Continuada – são apresentadas análises sobre indica- dores
do SGI, principais projetos e ações do SPT e desafios futuros.

$

Após analise realizada pelo Vice-Presidente de Fiscalização,
Ética e Disciplina e aprovação na Reunião da Câmara de Ética e
Disciplina, 07 (sete) denúncias foram convertidas em processos
administrativos de fiscalização, que se encontra em tramitação
no Setor de Fiscalização.

R$954.496,34
Investimento total

Indicadores

915

Índice de realização de diligências geral
Meta
Resultado
Meta

40%

Resultado

Meta
atingida

125,85%

201,21%

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

111

Órgãos Públicos

Meta
atingida

90%
144 %

Meta
atingida

Fiscalização
Em decorrência da pandemia do COVID-19,
doença causada pelo novo CORONAVÌRUS, o
atendimento externo do CRCDF, bem como
as reuniões regimentais, todos os prazos
processuais, incluindo os prazos para
apresentação de defesa e recursos (processo,
notificação e denúncia) ficaram suspensos no
período 23/03/2020 a 03/11/2020, período
esse que ficamos trabalhando em home
office. A Subseção de fiscalização do CRCDF a
fim de atender as metas previstas no plano de
trabalho do CFC realizamos as fiscalizações
possíveis nesse período de trabalho homeoffice.

Organizações
contábeis fiscalizadas

91

90%

Resultado
Meta

Diligências
(fiscalizações proativas)

A utilização do Sistema de Fiscalização eletrônica foi
ferramenta importante no desenvolvimento de ações mais
efetivas da fiscalização e propiciou o crescimento
significativo das ações em combate às irregularidades
praticadas no exercício profissional. O CRC tem por objetivo
intensificar ainda mais a fiscalização aos profissionais e às
organizações contábeis em situação irregular, a fim de
continuar atingindo o objetivo estratégico de aperfeiçoar,
ampliar e difundir ações de Fiscalização como fator de
proteção da sociedade.
A Subseção de fiscalização do CRCDF recebeu um total de 53
(cinquenta e três) denúncias no exercício de 2020, sendo 42
(quarenta e dois) no site do CRCDF no sistema de denúncias
eletrônicas.

53

37

Denúncias (fiscalizações reativas) Denúncias apuradas

47

Autos de infração

42
96

Notificações

Câmara de Fiscalização, Ética
e Disciplina

06

Tribunal Regional de Ética e
Disciplina

Os números mostram que a ausência de fiscalizações re- alizadas in
loco não significou o adiamento dos trabalhos internos e o
Sistema CFC/CRCs continuou a honrar seu compromisso com a
profissão contábil.
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Tempo médio de julgamento de
processos de fiscalização
Meta
Resultado
Meta

06

70%
Meta não
atingida

40,20%
60%

68,45%

Resultado

Meta
atingida

Processos julgados
emgrau de recurso

48

Em função da pandemia, o julgamento de processos e as sustentações orais passaram a ser por videoconferência. O resultado
positivo demonstra que a medida adotada foi eficaz para que o
CRCDF continuasse a garantir a celeridade no julgamento dos
processos de fiscalização.

Ética na profissão

Resultado

60%
85%

77,23%

Os processos administrativos de fiscalização que não
cumpriram os prazos, em decorrência aos motivos abaixo
expostos: retorno dos AR´s pelo Correios os AR´s estão
demorando cerca de 20 (vinte) dias a 02 (dois) meses para
retornar para o CRCDF para cientificarmos o autuado;
correspondências devolvidas e endereço desatualizado.
Esclarecemos ainda, que mais de um dos motivos acima
mencionados, ocorrerão simultaneamente no mesmo processo.
A Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCDF realizou
no exercício de 2020:
Câmara de Ética e Disciplina: 05 (cinco) reuniões, sendo 03
(três) presenciais e 02 (duas) por vídeo conferência;
Câmara de Fiscalização: 04 (quatro) reuniões da, sendo 03 (três)
presenciais e 01 (um) por vídeo conferência.
Nas reuniões realizadas, foram julgados um total de 96
(noventa e seis) processos administrativos de fiscalização.
O Tribunal Regional de Ética e Disciplina – TRED realizou 12
(doze) reuniões ordinárias no exercício de 2020, onde foi
julgado um total de 06 (seis) processos administrativos de
fiscalização em grau de recurso.

O cuidado e o zelo no julgamento dos processos são primordiais
para o CRC de modo a não causar prejuízos ao profissional e à
sociedade. O resultado positivo demonstra o empenho do CRC 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.
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Meta

63

Advertência Reservada

Total de multas aplicadas

69

Resultado

101,75%

Meta
atingida

Meta não
atingida

Resultado 24%

Visando assegurar a efetividade de suas ações fiscalizatórias, o
CRCDF avalia, continuamente, o total de penalidades aplicadas
frente ao total de processos julgados e verifica os aspectos
qualitativos dos autos abertos e a confirmação da infração
praticada.

Processos administrativos
de fiscalização instaurados

42
Notificações Instauradas

93
76
06

Processos
administrativos de
fiscalização arquivados

Processos arquivados por
aplicação de penalidades
disciplinares e éticas m
Processos arquivados por
deliberação do Plenário/TRED

R$ 53.576,30
Total de multas arrecadadas

Multas

60%

47

02

Censura Reservada

R$ 77.685,30

Meta
atingida

50%

Meta

Censura pública

Gestão das multasde fiscalização

Resultado
Meta
atingida

Penalidades
aplicadas

70%

Meta
Meta

01

Multas pecuniárias

As multas aplicadas aos profissionais, organizações contá- beis,
empresas e leigos penalizados são cobradas no âmbito administrativo
pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, sendo que,nãohavendoa
regularização, são encaminhadas para protesto e,posteriormente, sefor
necessário, é impetra- do o processo de execução fiscal. Com isso, a
sociedadetem garantida aefetividadedasações de fiscalização.

Apoio ao Atendimento à Lei de Prevenção a
Crimes de Lavagem de Dinheiro
O CRCDF juntamente com o CFC acompanha a adoção dos
procedimentos que devem ser observados pelos profissionais e
organizações contábeis, quando no exercício de suas funções, para
cum- primento das obrigações previstas na Resolução CFC n.º
1.530/17, que tem por finalidade estabelecer normas gerais de
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo.
CRCDF
Exercício

Declaração de
Não Ocorrências

2019

2.896

2020

2.020

*Profissionais Registrados CRCDF
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Registro
A área de Registro coordena e supervisiona o registro e o cadastro
dos profissionais da contabilidade e das organizações contábeis.,
julgando e examinando processos referentes registro de
profissionais e organizações contábeis.

Especialmente em 2020, 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.

14.413

profissionais registrados no CRCDF

10.276
71,3% Contadores

Índice de evoluçãode registros
profissionais ativos

28,7%

4.137
Técnicos em contabilidade

2.236 Organizaçõescontábeis
0,01%

Meta

0,01%
Meta não
atingida

- 2,17%

-1,93%

5.629

Mulheres

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

39%

60,9%

93,75%

Meta
atingida

A Câmara de Registro do CRCDF tem julgado, quase que total os
processos dentro do prazo. Esse resultado foi possível em razão
da utilização do sistema SPER, ferramenta web que possibilita o
acompanhamento e julgamento dos processos de registro
profissional e de forma significativa na celeridade dos
julgamentos dos processos distribuídos aos conselheiros do
CRCDF.
Mesmo com suspensão das atividades presenciais em 2020, em
decorrência da pandemia do COVID-19, foi possível realizar o
julgamento do processos através do sistema SPER e reuniões
virtuais.

Exame de Suficiência

8.784

Homens

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.

Novos registros em 2020
Meta não
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.

90%

Principais projetos e ações

0,01%

Meta
Resultado

Meta não
atingida

-1,93%

Meta

Resultado

Resultado

Registros ativos

Indicadores

Resultado

Meta

388

XX

%
Contadores

AtualizaçãoCadastral

89 Organizações contábeis

O CRDF têm realizado ações nas redes sociais para reformar a
atualização cadastral do registrados, mantendo nossa base da
dados atualizada e tendo maior possibilidade de comunicação
com todos os registrados.

Tempo médio de julgamento de processos de
registro
Meta
Resultado
Meta
Resultado

%

90%
93,78%

Meta
atingida

90%

96,95%

Meta
atingida
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Eventosrealizados
pelo CRCDF

A Educação Continuada se caracteriza como um processo
fundamental ao cumprimento de uma das finalidades ins- titucionais
do Sistema CFC/CRCs e tem por objetivo desen- volver competências
para qualificar, atualizar e aprimorar o conhecimento dos
profissionais.

$

R$ 21.654,00

R$ 100,00
Meta não
atingida

R$ 170,00

R$ 118,00

Resultado
Meta

Resultado
Meta

Meta não
atingida

O valor investido por profissional foi abaixo da meta estabelecida
para o ano de 2020. A previsão da realização dos
cursos/eventos/palestras/seminários eram presencialmente.
Porém, foram ministrados via on-line, que resultou na diminuição
de gastos recorrentes em eventos presenciais.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Meta

Resultado

75%
Meta não
atingida

46,62%

Meta

70%
90%

Resultado

Participação dosprofissionais da contabilidade,
conselheiros e empregadosem eventos de capacitação EducaçãoContinuada

Meta não
atingida

R$ 73,50

Meta

Os resultados alcançados confirmam o compromisso do Sistema
Contábil Brasileiro em promover o conhecimento aos profissionais
da contabilidade de todo país.

R$ 30,00

Meta
Resultado

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

Resultado

Investimentototal

Resultado R$ 19,53

Resultado

Participantes
nos eventos do CRCDF

173

Investimentos em desenvolvimento profissional
– per capita

Meta

1.943
Carga horária total dos eventos
realizados pelo CRCDF

Indicadores

Meta

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 asociedade.

22

EducaçãoContinuada

Meta
atingida

70%
Resultado

90%

Meta
atingida

Houve pouco retorno das avaliações dos cursos/eventos promovidos,
pois essas passaram a ser on-line e os profissionais deixaram de avaliar a
participação nos cursos/eventos.

15%
Meta não
atingida

11%

15%
24%

Meta
atingida

15%
24%

Meta
atingida

Não
foram
realizados
todos
os
cursos/eventos/palestras/seminários presencialmente previstos
no calendário do ano 2020, devido à pandemia Covid-19.
Inicialmente, com a alteração para a modalidade on-line, não
teve muita participação dos profissionais, mas ao final do
segundo semestre foram obtidos resultados positivos, quanto à
procura de cursos/eventos/palestras.

Principais projetos e ações
Promovera EducaçãoContinuada–
encontros/seminários/fóruns
•
•
•
•

Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal;
Seminário de Contabilidade e Governança do Setor Público;
Worshop das Comissões e Grupo de Trabalho do Setor Público dos
Conselhos Regionais;
Cursos e Palestras on-line.

O CRCDF desenvolveu e promoveu ações no intuito de cumprir os objetivos
constantes no planejamento estratégico da entidade, fortalecer a imagem
do Sistema CFC/CRCs e da profissão contábil perante a sociedade, atuar
como fator de proteção da sociedade e influenciar na formação das
competências e das habilidades do profissional e fomentar programas de
educação continuada.
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Gestão de pessoas

Comparativo do Quadrode Colaboradores

Em 2020, a força de trabalho do CRCDF
contou com 46 colaboradores conforme
demonstrado no gráfico ao lado. Desse total
08 colaboradores de cargos efetivos estão
diretamente atuando em atividades de
fiscalização.

2020

31
28

2019

14

Empregados
Efetivos

Em comparação ao quadro de colaboradores
de 2019, houve uma redução de quase 25%
da força de trabalho no ano de 2020,
principalmente em virtude do desligamento
de estagiários.

06

Terceirizados

Estagiários

Processo por
meio de licitação

Processo seletivo
simplificado

Concurso público

09

09

01

02

05

02

Comissionados

Aprendizes

Livre nomeação e
exoneração

Processo seletivo
simplificado

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

Com relação aos gastos com pessoal
apresentados nos últimos dois anos (ver
gráfico ao lado) percebe-se um aumento em
2020 decorrente de pagamento de
indenização trabalhista.

2020

R$ 2.467.196,09

Salários e
gratificações

R$ 2.194.091,62

2019

R$ 532.873,78

Fiscalização

R$ 753.496,04

Encargos

R$ 802.224,67
R$ 177.888,24

Comparativo do gasto
com pessoal

2020
2019

Fériase
13º salário

R$ 439.538,60

R$ 475.136,69
R$ 105.816,60

R$ 4.203.865,20

Benefícios
assistenciais e
previdenciáros

R$ 4.191.697,44

R$ R$ 459.352,59
R$ 498.478,76
R$ 108.299,88

R$ 13.754,84

Aprendizes

R$ R$ 10.562,35
R$ 6.909,00

R$ 70.527,04

Estagiários

R$ R$ 211.203,35
22.708,84

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | RELATO INTEGRADO

2020 | 26

Página anterior

Próxima página

Gestão de licitações e contratos incluindo de TI

Contratações mais relevantes
Gestão de Fiscalização / Gestão de Registro / Suporte e Apoio a Atividades Fins

As contratações do CRCDF são regidas pelos princípios da
Constituição Federal de 1988 e pelos preceitos dos normativos
legais, em especial a lei n.º 8.666/993, a lei 10.520/2002, a lei
Complementar 123/2006, o decreto 10.024/2019 e demais
decretos, instruções normativas e jurisprudências que
disciplinam os procedimentos de contratações. Vale destacar,
também, a vinculação das contratações e prorrogações
contratuais ao Plano Anual de Contratações.
As despesas do CRCDF com contratação totalizaram R$
403.733,01 em 2020, das quais 18,17% foram realizadas por
meio de 02 Pregões Eletrônicos e 81,83% foram por
Contratações Diretas, para atender aos programas de gestão de
Fiscalização, Gestão de Registro Profissional, Gestão de
Educação Continuada e Suporte e Apoio a Atividades Fins.

.A redução de 44,92%, em relação à 2019, decorreu,
principalmente, da pandemia gerada pela COVID-19, o que
ocasionou na necessidade de redução de custos do CRCDF
frente a baixa de arrecadação que a pandemia trouxe para
grande parte dos profissionais da contabilidade, tanto
autônomos quanto empresários. Importante frisar durante
esse período os trabalhos estavam sendo realizados via homeoffice com isso houve redução de custos para o CRCDF como
conta de água, luz, telefone, serviço de impressão, processos
que normalmente seriam realizados acabaram não sendo
feitos tais como revisão dos veículos, materiais gráficos,
materiais de expediente.

Pregão Eletrônico

R$ 73.368,70
R$ 262.353,80

Contrações Diretas

2020
2019
2020

R$ 330.364,31
R$ 470.676,75

R$ 403.733,01

Dispensa

2020
2019

R$ 321.389,31
R$ 245.118,75

Inexigibilidade

2020 R$ 8.975,00
2019 R$ 225.558,00
2019 R$ 733.033,55

Valor contratado:

R$ 84.341,13

Suporte e Apoio a Atividades Fins
Objetivo estratégico: Ampliar e integrar o uso da
tecnologia da informação no sistema CFC/CRCS

26

R$ 237.048,18

01

Contratação
Órgão Público

R$ 84.341,13

Inexigibilidade
Contratação do serviço de pesquisas,
consolidações e comparação de preços praticados
pela Administração Pública

01

R$ 15.900,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviço diário de sanitização de ambientes na sede do
CRCDF.

Dispensa
Em função
do valor

Valor contratado:

Objetivo estratégico: Assegurar adequada infraestrutura
e suporte logístico às necessidades dos CRCs

Contratação direta

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Justificativa: Necessidade de se manter um contrato que
possibilite o cumprimento da gestão documental com a
movimentação das correspondências expedidas por esse
Conselho, em especial quanto a não ter limitações de
quantidade ou número de correspondências a serem
expedidas para que seja feita a coleta no prédio sede.

Justificativa: A Internet exerce papel preponderante para
que o CRCDF consiga satisfazer, com efetividade, sua
missão institucional fornecendo diversos serviços, dentre
eles: Informações, Serviços On-Line, Fiscalização
Eletrônica, Inscrições de Cursos, Consulta de Processos,
Emissão da Certidão de Regularidade e Alvarás, bem
como todas as atividades administrativas e de apoio as
atividades fim do Conselho sendo essencial a contratação
do serviço.

Contratações diretas
Dos 30 processos de contratações realizados em 2020, 28 referem-se a
contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade), sendo que 1 delas foi por
inexigibilidade e envolveu, a contratação de sistema de pesquisa de preços
da Administração Publica e 26 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.

Objeto: Contratação de serviços postais com a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de link dedicado de 100 Mbps full
duplex com banda simétrica de acesso à internet à rede
do CRCDF.

Modalidade de Contratação

2020
2019

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

Justificativa: Considerando à previsão de retorno às
atividades presenciais, e ao atendimento ao público
externo e buscando reduzir a possibilidade de
contaminação, prezando pela saúde dos colaboradores do
CRCDF bem como do público externo e demais membros
da sociedade em geral, faz-se necessária a contratação
de empresa especializada na realização de processo de
sanitização de ambientes do Ed. Sede do CRCDF com
aplicações diárias.

Valor contratado:
R$ 15.400,00

R$ 8.975,00
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | RELATO INTEGRADO

2020 | 27

Página anterior

Próxima página

Contratações mais relevantes
Suporte e Apoio a Atividades Fins
Objetivo estratégico: Ampliar e integrar o uso da
tecnologia da informação no sistema CFC/CRCS
Objeto: Aquisição de licença de software para realização de
reuniões virtuais pelo período de 12 meses .
Justificativa: Com o avanço da pandemia de Covid-19 e
para reduzir o contagio do vírus Sars-Cov-2 faz-se
necessário o uso sistemas de cooperação online para a
manutenção das atividades regimentais e, ainda, a
necessidade de capacitação dos profissionais da classe,
face ao Programa de Educação Profissional Continuada,
além da atualização das informações por meio dos cursos
que o CRCDF realizava presencialmente antes da pandemia
e que agora demos
continuidade de forma remota
corroborado pelo sistema de videoconferência.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Valor contratado:
R$ 1.250,00
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Declaração da Contadora do CRCDF

•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.

FabianaMaria Coêlho de Sousa
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 foram 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 às INT/VPCI/ CFC n.ºs
026/2020 e 027/2021 da Câmara de Controle
Interno do CFC, conforme orientações da
Instrução Normativa TCU n.º 84/2020, da DNTCU n.º 187/2020, além de outros normativos
do Sistema CFC/CRCs.
As demonstrações apresentadas são: Balanço
Patrimonial – evidencia os ativos e passivos
do CFC; Balanço Orçamentário – traz a
informação do orçamento aprovado em
confronto com 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 – neste
demonstrativo é apurado o resultado
patrimonial do período, no

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

apurado o resultado patrimonial do período, no
confronto entre as variações patrimoniais
aumentativas (receitas) com as variações
patrimoniais diminutivas (despesas); e a
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido (DMPL) - tem a finalidade de divulgar as
variações do patrimônio líquido, bem como, sua
evolução no período.
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 nos Manuais de
Auditoria e de Contabilidade do Sistema
CFC/CRCs.

Esse é um processo que visa assegurar a
integridade, fidedignidade e a confiabilidade
das
informações
apresentadas
nas
demonstrações, extraídas
do
Sistema
Informatizado
de
Contabilidade e demais sistemas gerenciais,
que são utilizados pelo CRCDF nos quais são
registrados os atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.
Os demonstrativos estão disponibilizados no
site do CRCDF.
Mais informações
acesse

Desafios

Avanços
Com a emissão das normas, o CRCDF precisou
reestruturar suas prioridades e estabelecer metas
para implementação do novo modelo, mesmo
diante de uma conjuntura repleta de desafios.
Com essa missão em foco, o Sistema CFC/CRC
apresentou avanços substanciais na qualidade
das informações contábeis, dentre elas
destacamos as seguintes pautas:
•Adoção do princípio da competência para
receitas e despesas com reflexo nas Variações
Patrimoniais;
reflexo
nas
Variações
Patrimoniais;
•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;
•Registro contábil por meio de eventos;
•Controle orçamentário por meio de
empenhos;

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.
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Declaração
Considerando que os normativos trazem orientações quanto aos
procedimentos para a elaboração e apresentação do Relatório de
Gestão e do processo de Prestação de Contas, considerando
ainda que a documentação apresentada para registro está
alinhada aos procedimentos internos de controles, declaro que
os demonstrativos contábeis (Balanços Patrimonial, Financeiro e
Orçamentário, Demonstrativo de execução de Restos a Pagar,
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e
as 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 01/01/2020 a 31/12/2020

2020

2019
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Resultado Patrimonial

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

R$ 440.812

Superávit
Financeiro

R$ 487.427
R$ -7.981

R$ 1.099.326
R$ 961.346

Disponibilidades
em conta
(movimento eaplicações

R$ 727.748

O orçamento do CRCDF em 2020 foi estimado em R$ 7.954.220,00 tendo sido arrecadado o
valor de R$ 6.596.383,03, equivalente a 82,93% da receita prevista. As despesas executadas
representaram o montante de R$ 6.634.927,15, correspondendo a 100,58% do valor
arrecadado.

RECEITAS (Correntes e Capital)

DESPESAS (Correntes eCapital)

2020

R$ 7.954.220

No Sistema CFC/CRCs, o maior impacto resultante da pan- demia
foi na arrecadação das anuidades, principal fonte de recursos. A
arrecadação do CRCDF resultou numa queda de -18,05% em
relação a 2019.

Prevista*

R$ 0,00

Fixada

Correntes

R$ 7.954.220
R$ 6.596.383

Realizada

R$ 7.864.618

R$ 0,00

R$ 89.602
R$ 7.954.220

Capital
Total

R$ 6.634.927

Executada

R$ 0,00

R$ 6.596.383

Anuidades

R$ 6.634.927

*No total está o crédito por superávit financeiro

R$ 5.419.045
R$ 6.613.215

-18,05%

R$ 5.880.062

Apesar da redução na receita, o CRCDF buscou um equilíbrio
financeiro, pois diante das incertezas econômicas no Brasil, o órgão
adotou medidas de contenção de despesas sem colocar em risco a
continuidade das atividades. Por outro lado, os projetos e as
decisões foram intensificados visando propiciar a retomada do
equilibrio financeiro.

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. Conforme 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.
R$ 61.810.059

Resultado Orçamentário

2020 R$ - 38.554,00

2019 R$ 578.888,00

2019
2018 R$ -826.359,00

R$ 6.596.383
R$ 8.242.939

Receitas
arrecadadas

R$ 7.109.836

(correntes ecapital)

R$ 6.634.927

Despesas
executadas

R$ 7.664.059

(correntes ecapital)

R$ 7.936.195

Legenda
2020
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2019

2018
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Execução orçamentária
A realização das receitas é caracterizada como disponibilidades de
recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário.
Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução do planejamento. No
âmbito do Sistema CFC/CRCs, a receita orçamentária é utilizada em
programas e ações, cuja finalidade precípua é atender às necessidades e às
demandas da profissão contábil. Além da receita de contribuições
constituem receitas do CRCDF exploração de bens e serviços
(emolumentos de inscrições, alteração cadastral e outras receitas de
serviços diversos); receitas financeiras (multas e encargos, atualização
monetária e juros de mora sobre anuidades, multas por ausência às
eleições e infrações e rendimentos de aplicação financeira), transferências
(subvenções) e outras receitas correntes ( multas por ausência às eleições
e infrações, indenizações e receitas não identificada). No exercício de
2020, foram arrecadados o valor total de R$ 6.596.383,03, sendo 87,32%
das receitas previstas para o período.

A tabela abaixo apresenta o comportamento das despesas do CRCDF, em
comparação a 2019. Percebe-se que as despesas correntes, tiveram uma redução
de 13%, principalmente, nas rubricas de despesas de serviços, em decorrência d a
diminuição das despesas e renegociação de contratos, ocasionando uma queda
de gastos de aproximadamente717 mil de reais.
Em 2020, 62% das despesas correntes foram destinados para as despesas de
pessoal, abrangendo despesas 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 o
atender as atividades do CFC no valor total de R$ 1.162.441(um milhão, cento e
sessenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e um) reais. Como também, a
aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado e para as atividades
finalísticasdas Unidades Organizacionais.

Pessoale
encargos

R$ 4.119.583
R$ 3.969.932
R$ 4.192.366

Uso debens
e serviços

R$ 1.162.441
R$ 1.945.063
R$ 2.071.649

Contributivas
(Cota Parte)

R$ 1.185.064
R$ 1.495.316
R$ 1.331.429

No grupo das despesas de capital não houve investimentos no exercício de 2020.

Receitas por grupo e elemento

R$ mil

Receita de Contribuições

2020

2019

Realizado

%

6.261.574 5.419.045

87%

Previsto

Realizado

%

6411.947

2019

R$ mil

DESPESAS CORRENTES
Empenhada R$
Liquidada R$
2020
2019
2020
2019

Grupos de
Despesa

6.613.215

103%

Despesas de Pessoal

4.119.583 3.969.932

4.119.583

3.969.932

Exploração de Bens e Serviços

314.135

119.220

38%

258.976

306.563

118%

Uso de Bens e Serviços

1.162.441 1.945.063

1.162.441

1.945.063

Receitas Financeiras

710.931

424.898

60%

783.931

739.322

94%

Transferências

141.521

576.191

407%

469.698

222%

57.028

45%

114.140

64%

Outras Receitas Correntes

126.059

RECEITAS CORRENTES

7.954.220 6.596.383

83%

7.845.176

8.242.939

105%

Financeiras
Tributárias e
Contribuitivas
Outras Despesas
Correntes

TOTAL DAS RECEITAS

7.954.220 6.59.6.383

103%

7.845.176

8.242.939

105%

DESPESAS CORRENTES

211.662
178.660

2018

Despesas por grupo e elemento

RECEITAS CORRENTES
Previsto

R$ 128.749
R$ 126.273
R$ 125.832

Benefícios
assistenciais
2020

Grupos de Receita

R$ 9.645
R$ 36.454
R$ 37.664

Demais
despesas
correntes

128.749

126.273

1.214.508

6.634.927 7.608.550

9.645

1.530.827

128.749
1.214.508

36.454

126.273
1.530.827

9.645

36.454

6.634.927

7.608.550

Valores Pagos R$
2020
2019
3.918.577

3.910.518

1.129.617

1.942.946

128.749

1.214.508
9.645
6.401.097

126.273
1.530.827
36.454
7.547.019

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de
Despesa

Empenhada R$
2020

Investimentos

0

DESPESAS DE CAPITAL

0

TOTAL DAS DESPESAS 6.634.927
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2019

Liquidada R$
2020

2019

Valores Pagos R$
2020

0

55.509

55.509

0

55.509

0

55.509

7.664.059

6.401.097

7.602.528

7.664.059

6.634.927

0

2019

55.509

55.509
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GestãoPatrimonial e Infraestrutura
Principais investimentos de capital
(infraestrutura eequipamentos)
O CRCDF segue as disposições legais previstas na Lei n.º
8.666/1993, Instrução Normativa n.º 205/1988 – SE- DAP,
Decreto n.º 9.373/2018 e alterações, Decreto n.º
9.764/2019, Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP
07 – Ativo Imobilizado, Norma Brasileira de
Contabilidade - NBC TSP 08 – Ativo Intangível e demais
instrumentos legais que regem a gestão patrimonial nos
conselhos de profissão regulamentada.
O atendimento aos objetivos estratégicos nº 12 (ampliar
e integrar o uso da Tecnologia da Informação no Sistema
CFC/CRCs) e 15 (assegurar adequa- da infraestrutura e
suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs )
da Resolução CFC n.º 1.543/2018, em 2020 houve uma
manutenção no Edifício Sede do CRCDF visando
assegurar a vida útil das estruturas preditivas e também,
foi adquirido uma licença software de reuniões on-line
em razão da pandemia do Covid-19, garantindo a
continuidade das atividade do órgão com as reuniões
regimentais e o Programa de Educação Profissional
Continuada.

No caso da licença de software de reuniões on-line, o CRCDF conseguiu
cumprir a realização das reuniões regimentais bem como suprir as
necessidades dos contabilistas com os cursos on-line conseguindo
cumprir com o Programa de Educação Continuada. No que se refere à
intervenção corretiva no Edifício CRCDF, foi sanado o problema de
infiltração que ocorria no subsolo e que poderia gerar um futuro
problema estrutural no Edifício Sede, bem como foi realizada a
recuperação das paredes e pisos danificados pela água, atribuindo maior
vida útil à edificação e evitando que danos maiores pudessem ocorrer,
além de garantir a segurança e bem estar dos usuários e colaboradores.

Desfazimento de ativos
Em 2020, não foi realizado nenhum desfazimento de ativos.

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.
O gastoem2020foi naordem deR$12.054,85.

No quadro a seguir, observa-se que os contratos de serviços de limpeza
e portaria representam cerca de 81% do total dos gastos com
manutenção predial em 2020 e ocorreu uma redução de 2,80% em
relação ao ano anterior em função da situação causada pela pandemia
do COVID-19 e as recomendações da Organização Mundial de Saúde
(OMS).
2020
Serviços de limpeza e portaria
Outros gastos (água, energia, seguros
etc.)
TOTAL
(Manutenção e conservação predial)

2019 Diferença %

361.476

371.883

-2,80

84.465

122.126

-30,84

445.941

494.009

-9,74

Investimentos
Manutenção e Conserv. dos
Bens Imóveis

92.373

Serviço de Consultoria

14.420

Os demais itens tiveram redução de gastos principalmente pela adoção do
teletrabalho em função da pandemia.

Importante ressaltar também, que o contrato de serviços terceirizados de
mão de obra do CRCDF ocorreu por meio de pregão eletrônico, cuja
Com as contratações citadas, o CRCDF obteve os seguintes definição do número de postos e os valores contratados estão dentro dos
benefícios:
limites legais estabelecidos.
TOTAL
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106.793
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Gestãode Custos
Para o monitoramento e controle da execução orçamentária o Sistema CFC/CRCs utiliza o Plano de
Trabalho como ferramenta para nortear o caminho a ser seguido de forma a cumprir a missão e
alcançar os seus objetivos, vislumbrando suas principais ações a serem realizadas no decorrer dos
exercícios. As informações são alinhadas para que funcionem como instrumentos de programação e
controle do planejamento, permitindo que a sua execução possua uma maior sincronia, para alcance
dos objetivos e alinhamento às normas e regulamentos pertinentes à gestão orçamentária e
financeira.
Atualmente, o CRCDF não adota metodologia para o rateio dos custos indiretos, no entanto controla os
custos diretos que são alocados em 37 projetos, alinhados e vinculados a 12 objetivos estratégicos e 4
(quatro) programas de gestão.

Principais desafios e ações futuras
do Plano de Cargos,
1 Implantação
Carreiras e Salários (PCCS).

da certificação de
2 Manutenção
qualidade em observância à norma

ISO 9001:2015

Mapeamento e gerenciamento de
3 riscos
das áreas administrativas.

Valores por Objetivos Estratégicos
R$
Objetivo Estratégico
(*) Fortalecer a participação sócio-político-institucional justo às instituições
públicas, privadas, sociedade civil e entidades representativas

Executado
0

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade

83.862

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade

231.248

Atuar como fator de proteção da sociedade

578

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

240

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs
Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos
Aperfeiçoar, amapliar e difundir ações de educação continuada, reigstro e
fiscalização como fator de proteção da sociedade
Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs

Atrair e reter talentos
Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs
Atrair e reter talentos
Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional e
formar programas de educação continuada e fortalecer conhecimentos
técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e funcionários do Sistema
CFC/CRCs.
Assegurar adequada infraestrutura e suporte logísticos às necessidades do
Sistema CFC/CRCs.

TOTAL

do Plano Anual de
4 Manutenção
Contratações.

do projeto de treinamento
5 Ampliação
e capacitação de empregados.

alocação mais eficiente de
6 Realizar
recursos e melhoria dos gastos

1.362.361
0
35.004
0
122.068
4.231.972

22.902

775.940

6.634.927

(*)Não houve gastos no exercício de 2020.
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Balanço Patrimonial (BP)
R$ mil
ATIVO

NE

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

2020

R$ mil

2019

3.501.556

3.629.134

PASSIVO

7

Passivo Circulante

1

1.099.326

961.364

Créditos de Curto Prazo

2

2.139.592

2.415.556

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

3

137.513

130.189

Demais Obrigações de Curto Prazo

Estoques

4

112.766

110.096

Provisões de Curto Prazo

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente

5

12.359

Ativo Não Circulante

11.929

10.145.066

Ativo Realizável a Longo Prazo

2

652.364

Investimentos, Imobilizado e Intangível

6

9.492.702

Total do Ativo

13.646.622

2020
1.928.947

2019
1.762.615

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

461.006

459.414

Obrigações de Curto Prazo

107.336

74.273

8

Valores de Terceiros e/ou Restituíveis

10.461.869

Passivo Não Circulante

437.980

Obrigações Trabalhistas

10.023.888

NE

09

Total do Passivo

133.947

128.201

1.226.658

1.100.378

0

348

1.500.000

1.760.000

1.500.000

1.760.000

3.428.947

3.522.615

14.091.003
10

Patrimônio Líquido
Total do Passivo + Patrimônio Líquido

10.217.675
13.646.622

10.568.387
14.091.003

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

Ativo
Ativo Financeiro
Ativo Permanente

12

13.646.622

14.091.003

Passivo

1.249.199

1.103.482

Passivo Financeiro

12.397.423

12.987.521

12

Passivo Permanente

Saldo Patrimonial

3.428.947

3.522.615

808.387

616.054

2.620.560

2.906.561

10.217.675

10.568.387

Quadro das Contas de Compensação (Lei n.º 4.320/1964)
Atos Potenciais Ativos
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13

0

0

Atos Potenciais Passivos

13

487.670

499.107
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Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
VariaçõesPatrimoniaisQuantitativas
Variações Patrimoniais Aumentativas

R$ mil
NE

Contribuições

2020

2019

8.089.850

Exploração de bens e serviços

244.825

460.769

3.207.521

2.528.430

Outras variações patrimoniais aumentativas

2.162.722

4.322.216

14.281.109

16.070.513

Variações Patrimoniais Diminutivas

2020
3.773.636

6.047.200

Uso de bens e serviços

1.693.502

2.512.446

326.630

385.346

Tributárias e contributivas

1.202.194

1.548.223

Desvalorização e perda de ativos

6.912.591

7.231.859

718.333

295.625

14.626.886

18.020.698

Outras variações patrimoniais diminutivas
Total
Resultado Patrimonial do Exercício

12

2020
Saldo Inicial do Exercício

10.568.387

Ajustes de Exercício Anterior

-4.935

-21.264

Resultado do Exercício

-345.777

-1.950.185

Saldo Final do Exercício

10.217.675

10.568.387

-345.777

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar
as variações do patrimônio líquido do CRCDF nos
exercícios de 2020 e 2019.

Balanço Financeiro (BF)
R$ mil
Ingressos

-1.950.185

NE

Receita Orçamentária

VariaçõesPatrimoniaisQualitativas

R$ mil

6.596.383

Recebimentos Extraorçamentários

14

Disponível do exercício anterior

2020

Investimentos

0

55.509

8.242.939
8.242.939

188.665

51.897

961.364

727.748

0

55.509

7.746.413

Dispêndios

NE

Despesa Orçamentária

2020

9.022.585

2019

6.634.927

7.664.059

Despesas Correntes

6.634.927

7.608.550

Despesas de Capital

0

55.509

Pagamentos Extraorçamentários

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2019

2019
Total

Incorporação de Ativos

2020
6.596.383

Receitas Correntes

Descrição

2019
12.539.837

2019

Pessoal e encargos

Financeiras

Patrimônio líquido

Descriçao

8.289.399

Financeiras

Total

R$ mil

14

12.159

397.162

Disponível para o exercício seguinte

1.099.326

961.364

Total

7.746.413

9.022.585
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Balanço Orçamentário (BO)
Receitas orçamentárias

R$ mil

Receitas Orçamentárias

Previsão Inicial

Receitas Correntes

7.554.220

Previsão Atualizada
7.554.220

Receita Realizada
6.596.383

(957.837)

Saldo

Contribuições

6.261.574

6.261.574

5.419.045

(842.529)

Exploração de bens e serviços

314.135

314.135

119.220

(194.915)

Financeiras

710.931

710.931

424.898

(286.033)

141.521

576.191

434.670

Transferências

141.521

126.059

57.028

(69.031)

Total das Receitas

Outras receitas correntes

7.554.220

126.059

7.554.220

6.596.383

-957.837

Total

7.554.220

7.554.220

6.596.383

-957.837

Saldos de Exercícios Anteriores – Superávit Financeiro

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

400.000

Despesas orçamentárias
Despesas Orçamentárias

R$ mil
NE

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Saldo

Despesas Correntes

7.438.620

425.998

7.864.618

6.634.927

6.634.927

6.401.097

1.229.691

Pessoal e encargos

3.814.000

481.000

4.295.000

4.119.583

4.119.583

3.918.577

175.417

Uso de bens e serviços

2.017.752

-108.002

1.909.750

1.162.441

1.162.441

1.129.617

747.309

105.000

30.000

135.000

128.749

128.749

128.749

6.251

Tributárias e contributivas

1.464.168

23.000

1.487.168

1.214.508

1.214.508

1.214.508

272.660

Outras despesas correntes

37.700

0

37.700

9.645

9.645

9.645

28.055

115.600

-25.998

89.602

0

0

0

89.602

Financeiras

Despesas de Capital
Investimentos
Subtotal
Déficit
Total das Despesas
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115.600

-25.998

89.602

0

0

0

89.602

7.554.220

400.000

7.954.220

6.634.927

6.634.927

6.401.097

1.319.293

17

-38.544
7.554.220

400.000

7.954.220

6.596.383
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Descrição

R$ mil
2020

2019

Fluxos de Caixa das Operações

Ingressos
Receitas
Receita de Contribuições

6.596.383
6.596.383
5.419.045

8.242.939
8.242.939
6.613.215

Exploração de Bens e Serviços

119.220

306.563

Receitas Financeiras

424.898

739.322

Transferências (Subvenções)

576.191

469.698

57.028

114.140

Desembolsos

6.458.421

7.953.814

Despesas

6.458.421

7.953.814

Outras Receitas

Pessoal, Encargos e Benefícios

3.964.681

4.158.508

Uso de Bens e Serviços

1.265.240

2.240.718

Despesas Tributárias e Contributivas

Outras Despesas
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações

1.214.508

1.530.827

13.992

23.761

137.962

289.125

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Ingressos
Amortização de Empréstimos Concedidos

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.

0

0

0

0

55.509

Aquisição de Ativo Não Circulante

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

0

55.509

0

(55.509)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

137.962

233.616

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

961.364

727.748

1.099.326

961.364

Caixa e Equivalente de Caixa Final
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R$ 961.364

2019

R$ 727.748

2018

Restos a Pagar Processados (RPP)

R$ mil

Inscritos
Restos a Pagar
Processados

Despesas capital
Total

Desembolsos

2020

R$ 1.099.326

Caixa e
Equivalente de
Caixa em 31/12

Despesas correntes
0

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.

Em Exercícios
Anteriores

Em 31 de
Dezembro

Pagos

Cancelados

61.530,79

233.830,23

61.530,79

0

233.830,23

Saldo

0

0

0

0

0

61.530,79

233.830,23

61.530,79

0

233.830,23
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Notas explicativas às demonstraçõescontábeis
Contexto Operacional
O Conselho Regional de Contabilidade do
Distrito Federal (CRCDF), localizado localizada
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,
Resolução CFC nº 1.370/2011 e tem sua
constituição, sede e foro regulamentados no
seu Regimento Interno, aprovado pela
Resolução CRCDF nº 203/2018 e alterações.

Base da Preparaçãoe Elaboração das
Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração e foram
elaboradas em conformidade com a Lei n.º
4.320/64, em observânciaàs Normas Brasileiras de
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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 26/2020.

As demonstrações que compõem a Prestação
de Contas da Gestão, exercício de 2020, são: o
Balanço Patrimonial (BP), as Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP), o Balanço
Financeiro (BF), o Balanço Orça- mentário
(BO), o Demonstrativo de Execução de Restos
a Pagar Processados (RPP), Demonstração de
Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e as
Notas Explicativas (NE). Os demonstrativos
foram extraídos do Sistema de Contabilidade
da SPW.
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. Bem como, destacar e
interpretar
detalhes
de
informações
relevantes que são complementares ou
suplementares àquelas não suficientemente
evidenciadas nos demonstrativos contábeis.

Uso de Estimativa e Premissas
Contábeis Significativas
Na preparação das demonstrações financeiras, o
Conselho Regional fez uso de estimativas que
afetam diretamente o valor de avaliação dos
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.
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.
A determinação da vida útil econômica dos
bens do imobilizado, para os bens adquiridos
e postos em operação até 31/12/2010, foi
definida no laudo de avaliação. Para os bens
adquiridos e postos em operação a partir de
1º/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.
Conforme determina a Resolução CFC n.º
1.161/2009,
reconhecendo
o
valor
depreciável e do valor residual dos ativos
imobilizados, foram realizados os ajustes 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. 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 2020, não ocorreram
reavaliações. Em novembro de 2020 foi
realizado o inventário com emissão dos
Termos de Responsabilidade.
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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Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a
moeda funcional das operações do Conselho Regional, cujos saldos
estão assim evidenciados.
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 resulta no valor do superávit financeiro.

Caixae Equivalentes deCaixa
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°).

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.

“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.”

Nota Explicativa 1

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 apresentando em 31/12/2020, um
montante de:

Quadro 1: Caixa e Equivalente de Caixa
Descrição

2020

Balanço Patrimonial (BP)

Bancos Conta Movimento

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

Bancos Conta Arrecadação
Bancos Aplicação Financeira
Disponível para Aplicação Vinculada
Total

2019

0

0

46.699

50.754

1.041.807
10.820
1.099.326

Quadro 2: Créditos a Receber

Descrição

3.618
961.364

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

3.087.456

2.372.824

Créditos de Exercícios Anteriores

4.335.656

5.001.278

Parcelamento Débitos

1.770.139

3.383.071

-7.053.659

-8.341.617

2.139.592

2.415.556

Total

Ativo Não Circulante
Parcelamento Débitos

2.400.131

3.730.466

Créditos de Exercícios Anteriores não
Executados

3.976.803

1.319.961

Dívida Ativa Executada

Nota Explicativa 2

2019

Créditos do Exercício

(-) Perda Estimada de Créditos

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, e as receitas resultantes das
aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas
contas de resultado.

2020

Ativo Circulante

906.992

(-) Perda Estimada de Créditos

Créditos a Receber de Curto Prazo e Longo Prazo

Total

a) Créditos a Receber

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

12.101.994

7.001.699

-17.826.564

-11.616.146

652.364

437.980

Os créditos a receber são valores previstos em função do
regulamentado no Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de Maio de
1946:
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b) Ajustes para Perda Estimada de Créditos

Tributos e Contribuições a Recuperar

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.

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.

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:

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

Quadro3: Perdas Estimadas de Créditos
Descrição

2020

Demais Créditos com Vinculação Orçamentária e Outros Créditos
e ValoresaReceber

2019

Ativo Circulante
Saldo Créditos de Curto Prazo

Depósitos Restituíveis e ValoresVinculados

9.193.251

10.757.173

Percentual de Inadimplência

77%

78%

Cálculo de ajuste de perdas

-7.053.659

-8.341.617

Créditos líquidos a receber

2.139.592

2.415.556

Decorrem de ações da Subseção de Cobrança para a recuperação
dos créditos.

18.478.928

12.054.126

Percentual de Inadimplência

96%

96%

Cálculo de ajuste de perdas

-17.826.564

-11.616.146

652.364

437.980

Créditos líquidos a receber

Correspondem a valores a receber relativo a adiantamento a
pessoal e valores a receber de fornecedores.
Quadro 4: Demais Créditos e Valores
Descrição

R$mil
2019

2020

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros

0

4.516

Tributos e Contribuições a Recuperar

23.560

15.747

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

109.509

105.639

4.316

4.287

128

0

137.513

130.189

Demais Créditos c/ Vinculação
Outros Créditos e Valores a Receber

Total

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020
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Variações Patrimoniais Diminutivas pagas
Antecipadamente
Os valores registrados em variações patrimoniais diminutivas (VPD)
antecipadas, cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão
até o término de 2020.
Quadro 6: VPD Antecipada

Seguros a Apropriar

Nota Explicativa 4

Assinaturas

Estoques

Outras Variações Diminutivas Pagas

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.

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e Valores de CurtoPrazo

Nota Explicativa 5

Descrição

Ativo Não Circulante
Saldo Créditos Realizáveis a Longo Prazo

ção, foram realizados no sistema operacional de controle de
estoques, os quais não influenciaram nos saldo das contas
patrimoniais.

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.

VPD pagas Antecipadamente

2020

2019

4.880

4.333

7.479,16

6.171

0,00
12.359

1.424
11.928

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

No exercício de 2020, 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$
6.780,00. O valor de R$ 7.479,16 refere-se às “Assinaturas” e
representa assinatura contratada em 2020 que estenderão até
2021.

Quadro 5: Materiais de Consumo
Descrição
Materiais de Consumo

2020
112.765,68

2019
110.096,09

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventariados
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Nota Explicativa 6

Investimentos, Imobilizado e Intangível

Em 2020, não foi realizada aquisições, desincorporações e/ou doações de bens móveis inservíveis.

Os bens que integram este grupo de contas estão distribuídos da seguinte forma:

b.2) Depreciação

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 068/2020, 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 31/12/2020, são:

Quadro 7: Bens Móveis e Imóveis

Desincorporações

Descrição

Saldo em
31/12/2019

Móveis e Utensílios

320.435

0

0

320.435

-118.012

Máquinas e Equipamentos

224.858

0

0

224.858

-82.280

Instalações

7.700

0

0

7.700

-2.079

Utensílios de Copa e Cozinha

8.586

0

0

8.586

-3.709

Veículos

138.420

0

0

138.420

-91.018

Equipamentos de
Processamento de
Dados

279.907

0

0

279.907

-188.089

Museu e Obras de Arte
Sede

Saldo em
31/12/2020

Depreciação
acumulada

13.980

0

0

13.980

0,00

9.311.000

0

0

9.311.000

-1.061.454

771.000

0

0

771.000

-87.894

11.075.886

0

0

11.075.886

-1.634.535

Terrenos
Total dos Bens

Compras

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.
A última reavaliação dos bens móveis 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.
Os 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%

5

10%

25

10%

Sistemas de Processamento de Dados – Softwares (amortização)
Sede (Edifícios)/Subsedes/Salas/Garagens

Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7

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.

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020
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Foi registro um valor de R$ 5.370,52 (cinco mil, trezentos e setenta reais e As obrigações fiscais decorrem de retenções efetuadas
cinquenta e dois centavos) para a concessão de direito ao uso com de contratações realizadas junto aos fornecedores pela
divulgação do símbolo do CRCDF não tendo representação física imediata. aquisição de bens e/ ou serviços.

c.1) Depreciação

No saldo relativo aos depósitos consignáveis
compreende os valores retidos de funcionários (INSS,
A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil IRRF, Mensalidade Sindical, entre outros), e que devem
definida.
ser recolhidos ou pagos às respectivas entidades
responsáveis.
Quadro 9: Amortização
Saldo em
Descrição
31/12/2019
Softwares

Aquisição

123.584

Saldo em
31/12/2020

0

Amortização
acumulada

0

-80.201

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

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.

Nota Explicativa 8

Provisões de 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” entre outras e são constituídas com base em estimativas confiáveis
pelos prováveis valores de liquidação para os passivos.

I. Provisões Trabalhistas
II. Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
III. Provisão da Cota Parte

I. Provisões Trabalhistas

Nota Explicativa 7

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 e cambiais ocorridas até a data das
demonstrações contábeis.

As apropriações estão de acordo com a legislação
vigente e alinhado a Instrução de Trabalho CCI/CFC nº
026/2020.

Quadro 11: Contas a Pagar e Outras Obrigações

Descrição
Contas a Pagar Crédito de
Terceiros
Outras Obrigações

2020

As provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são constituídas mensalmente, em
atendi- mento 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 mensal.

Quadro 12: Provisões de Férias
Títulos

2019

700

0

133.247

128.201

133.947

128.201

Provisão de Férias
Encargos Sociais

2020
275.111

2019
271.671

90.987

82.146

366.098

353.817

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.

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

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

As Contas a Pagar Créditos de Terceiros compreende as
obrigações da entidade junto a terceiros, com
vencimento no curto prazo.

Não ocorreram alterações significativas nos saldos da provisão de férias,
relativo à redução ou contratação de funcionário no exercício de 2020.
Também há férias acumuladas e vencidas.

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

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 20/12/2020 conforme a legislação.

Descrição
Obrig. Trab. e Encargos Sociais a Pagar

2020
461.006

Total

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

2019
459.414

Obrigações Fiscais de Curto Prazo

14.641

13.592

Depósitos Consignáveis

60.570

58.564

Fornecedores

32.124

2.117

568.342

533.687

Total

Total

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020
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II. Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Processos 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 do
CRCDF. O Conselho possui processos avaliados como de risco de
possível e provável ganho, possível perda e remota que não são
reconhecidos contabilmente, 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.
O CRCDF possui processos cíveis totalizando o montante de R$
170.168,92, com os graus de perda classificados como
“praticamente certo” e “provável”, reconhecidos no Balanço
Patrimonial, sendo 5 (cinco) classificados como “praticamente
certo” e 19 (dezenove) como “provável”.
Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do grau
de perda foi classificada como “possível” e “remota” não estão
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
Processos Trabalhistas

2020

2019

QTD

Valor

QTD

0

0

2

2.170.000

Provável

4

132.000

2

75.000

Possível

2

87.792

2

31.000

Remota

1

623.906

5

801.698

Total

0

843.698

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020
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5

Valor
114.588

QTD

Valor

5

37.259

55.581

17

53.594

Provável

19

Possível

15

223.797

15

223.797

Remota

26

3.102.906

11

3.007.873

Total

65

3.496.872

48

3.322.523

3.077.698

Descrição

2020

2019

Ajuste de Exercícios Anteriores

-4.935

-21.264

Resultado Patrim. do Exercício

-345.777

-1.950.185

10.568.387

12.539.836

10.217.675

10.568.387

Resultados Acum. Exerc.
Anteriores
Patrimônio Líquido

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Fonte: Relatório da Assessoria Jurídica do CRCDF - 2020

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o
reconhecimento de valores decorrentes de omissões e
Constitui cota parte valor correspondente a 20% sobre os créditos a erros de registros ocorridos em anos anteriores, ou os
receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do decorrentes de mudanças de critérios contábeis. Desta
forma, no balanço encerrado em 31/12/2020, foram
Pronunciamento nº 85/12 da Câmara de Controle Interno do CFC.
evidenciados os valores de ajustes correspondentes a
exercícios anteriores, assim distribuídos:

III. Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Descrição

Créditos Líquidos

2020
2019
Créditos a Receber - 2.139.592
2.415.556
CP
Créditos a Receber 652.364
437.980
LP
Total
2.791.956 2.853.536

Cálculo Provisão da
Cota
2020
2019
427.918
483.111
130.473

87.596

558.391

570.707

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Data

07/02/2020

Nota Explicativa 9

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.

Valor

Praticamente certo

11

QTD

Praticamente certo

06/03/2020

Descrição
Despesa de serviço de internet
redundante prestado ao CRCDF do
período 19/01/2016 a 18/02/2016,
serviços prestados no início do
contrato onde a empresa executa os
serviços para posterior pagamento Conforme
justificativa
do
Memorando SAA nº 038/2020 - NF:
806 - Processo n° 050/2015 - Rei
das Tecnologias LTDA-ME.
Despesa com publicação do Extrato
da Resolução nº 222/2019 - Extrato
da Resolução nº 223/2019 – Extrato
de Aviso de Licitação - PE 006/2019
Processo
n°
322/2019
Fornecimento de internet, conforme
justificativa
do
Memorando
nº
062/SAA, - Boleto nº. 19731621 Ofício 5635104 - 5646481 - Fatura
881505 -Diário Oficial da União.

Valor

-2.500

-1.002

Nota Explicativa 10

Patrimônio Líquido
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo
variações em decorrência de superávits ou déficits apurados
anualmente, conforme segue:
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Despesa do consumo de Energia Elétrica da
sala 202 Edificio Paranoá Center localizada
na C12 que era de propriedade do CRCDF,
conforme justicativa apresentada no Mem
nº 070/SAA - NF nº. 699282 (R$ 138,84),
ref. ao mês: 07/2016 - NF nº.049610 (R$
45,09), ref. ao mês: 08/2016 - NF
nº.049915 (R$ 45,64), ref. ao mês:
09/2016 - NF nº. 049662 (R$ 45,66), ref.
ao mês: 10/2016 - NF nº.047677 (R$
45,76), ref. ao mês: 11/2016 – NF
nº.044347 (R$ 46,65), ref. ao mês:
12/2016 - NF nº 044429 (R$ 47,28), ref.
09/03/2020
ao mês: 01/2017 - NF nº 044441 (R$
20,26), ref. ao mês: 02/2017 - NF nº
047606 (R$ 20,82), ref. ao mês: 03/2017 NF nº 047934 (R$ 20,66), ref. ao mês:
04/2017 - NF nº 050246 (R$ 20,90), ref.
ao mês: 05/2017 – NF nº 088230 (R$
20,72), ref. ao mês: 06/2017 - NF nº
076024 (R$ 20,43), ref. ao mês: 07/2017 NF nº 069497 (R$ 21,18), ref. ao mês:
08/2017 - NF nº 0720170 (R$ 20,81), ref.
ao mês: 09/2017 - NF nº 721350 (R$
21,28), ref. ao mês: 10/2017 - Companhia
Energética de Brasília.
Despesa de empresa especializada na
prestação
de
serviços
de
envio
e
monitoramento de newsletter via e-mail
e/ou e - mail marketing, conforme
18/03/2020
justificativa do Memorando SAA 087/2020 Proc. nº 258/2015 - NF nº 125910 - ref. ao
mês de dezembro de 2019 - Akna
Tecnologia da Informação LTDA-EPP.
Total

Quadro 15: Resultado Financeiro

Nota Explicativa 12

Descrição
Ativo Financeiro
(-) Passivo Financeiro

Superávit Financeiro

2020
1.249.199

2019
1.103.481

808.387

616.054

440.812

487.427

Metodologia de cálculo:
-602

Ativo Financeiro
Ativo Circulante
(-) Créditos de curto prazo
(-) Estoques
(=) Valor do Ativo Financeiro

2020

3.629.133

-2.139.592

-2.415.556

-112.765

-110.096

1.249.199

1.103.481

Ativo Financeiro
Passivo Circulante
(-)
Ação trabalhista
Fides

-832

2020
1.802.632

2019
1.762.615

-260.000

(-) Provisão para riscos
trabalhistas e cíveis

-400.000
R$ mil

-175.854

-175.854

(-) Provisão de cota parte

-558.391

-570.707

808.387

616.054

440.812

487.427

(=) Valor do Passivo Financeiro
SUPERÁVIT FINANCEIRO

-4.936

2019

3.501.556

Resultado Patrimonial
O Resultado Patrimonial correspondente à diferença entre o
total da Variação Patrimonial Aumentativa e o valor total da
Variação Patrimonial Diminutiva, com base no regime de
competência contábil aplicado tanto para as receitas quanto
para as despesas, apurado na Demonstração das Variações
Patrimoniais do período.
Quadro 16: Resultado Patrimonial
Descrição

2020

Var. Patrimoniais
Aumentativas
(-) Var. Patrimoniais
Diminutivas
Déficit Patrimonial

Ativos e Passivos Financeiros
e Permanentes
Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Passivo Financeiro

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.° 4.320/1964, alinhado as orientações
do Controle Interno do CFC. O valor do superávit financeiro,
no CFC, apurado em 2020 foi de de R$ 440.811,58, como
demonstrado abaixo.
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Demonstração das Variações
Patrimoniais (DVP)

Passivo Permanente
PASSIVO (II)

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.

14.281.109

16.070.512

14.626.886

18.020.698

-345.777

-1.950.185

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2020

ATIVO (I)

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

2019

Saldo patrimonial acumulado
(I-II)

2020

2019

1.249.199

1.103.481

12.397.423

12.987.520

13.646.622 14.091.002
808.387

616.054

2.620.560

2.906.560

3.428.947

3.522.615

10.217.675 10.568.387

O Déficit Patrimonial ocorrido no exercício de 2020, no valor
de R$ 345.777,21, decorre do reconhecimento de Perda
Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa, onde o saldo na
conta de ajuste teve um aumento em relação ao exercício
anterior, demonstrando que os créditos não apresentaram
uma recuperação das contas a receber proveniente do
impacto no cenário econômico ocasionado pela pandemia da
Covid-19, e também as provisões de indenizações de
natureza trabalhista e cível, decorrente de processos em fase

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | RELATO INTEGRADO

2020 | 46

Página anterior

Próxima página

de apuração e com avaliação de elevado risco de realização
por parte da assessoria jurídica, dessa forma ocorre apuração
das variações não orçamentárias do período, cumprindo as
Normas Brasileiras de Contabilidade.
Para o cumprimento dessas normas, foi reconhecida a perda
estimada de créditos de liquidação duvidosa atualizadas em
31/12/2020, conforme Pronunciamento VPCI nº 85/2012,e
também foram apropriadas, atualizadas e registrado 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.
Nota Explicativa 13

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 locação de impressoras multifuncionais, e
outros.

Balanço Financeiro (BF)
O BF 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.

arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no
exercício.

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 resultado orçamentário foi extraído com base no
subsistema orçamentário e apresentou um déficit
orçamentário de R$ 38.544,12 (trinta e oito mil e quinhentos
e quarenta e quatro reais e doze centavos) conforme
disciplina o regime orçamentário e em observância à Lei nº
4.320/64.
Descrição

2020

Receitas (corrente + capital)

6.596.383

8.242.938

Despesas (corrente + capital)

6.634.927

7.664.058

-38.544

578.888

Déficit / Superávit Orçamentário

O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A
diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado 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.

2019

Fonte: Balanço Orçamentário de 2020 e 2019.

Importante registrar que o CRCDF busca formular o seu
orçamento anual equilibrado, com a adequada alocação de
despesas e o aumento da previsibilidade das receitas. Contudo,
apesar do esforço permanente da área de cobrança de reduzir
a inadimplência, houve uma arrecadação de receita inferior da
orçada. Essa situação deriva do impacto no cenário econômico
ocasionado pela pandemia da Covid-19 que contribuiu para a
não realização total da receita prevista no orçamento.

Nota Explicativa 15

Demonstrativo de Execução de Restos a
Pagar Processados (RPP)

Resultado Orçamentário
O orçamento do CRCDF para o exercício de 2020 foi
aprovado por meio da Resolução CRCDF nº 217/2019,
publicado no Diário Oficial da União, em 17 de janeiro de
2020, no valor de R$ 7.554.220,00, e suplementado
conforme legislação vigente, utilizando-se dos recursos
advindos do superávit financeiro no valor de R$ 400.000,00,
totalizando em R$ 7.954.220,00.
No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das
receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o
resultado orçamentário apurado pela diferença as receitas

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.
No encerramento de 2020 foram inscritos um montante de R$
R$ 233.830,23 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos e trinta
reais e vinte e três centavos) em RPs. Ressalta-se que o
Conselho não adota o registro de restos a pagar não
processados, pois não há previsão no Manual de Contabilidade
do Sistema CFC/CRCs.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | RELATO INTEGRADO

2020 | 47

Página anterior

Próxima página

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
O demonstrativo deverá evidenciar as movimentações ocorridas no Caixa e seus
equivalentes, segregando as atividades de operação, de investimentos e de
financiamento.
•O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de
receitas originárias e derivadas, os desembolsos relacionados com as atividades
operacionais e 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 líquido
do CRCDF nos exercícios de 2020 e 2019, bem como, sua evolução no período.

Brasília, 29 de janeiro de 2021.

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
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