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Em atendimento ao Ofício n° 1.447/2018, de 18 de outubro de 2018, 
apresentamos o Relatório de Auditoria referente aos meses de janeiro a setembro da 
gestão de 2018, dos trabalhos realizados no Conselho Regional de Contabilidade do 
Distrito Federal. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de 
Contabilidade foram criados como Entidade Fiscalizadora do Exercício Profissional, por 
meio do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 de maio de 1946 e, de acordo com o artigo 3º: 
“Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de Contabilidade, ao qual ficam 
subordinados os Conselhos Regionais.”, e tem como funções básicas o registro e a 

fiscalização da profissão contábil em todo território nacional, conforme os artigos 6º, 10 e 
12, bem como a regulação dos Programas de Educação Continuada, instituído pela 
Resolução 1.370/2011. 
 
 A auditoria deu ênfase ao aspecto legal dos atos praticados, visando avaliar, 
de forma amostral, a gestão do Conselho Regional de Contabilidade, pelos processos e 
resultados gerenciais apresentados, mediante a confrontação entre uma situação 
encontrada com determinado critério técnico, operacional ou normativo. 
 
 Os trabalhos da Auditoria tiveram como delimitador o Manual de Auditoria do 
Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC nº 1.101/07, de 24/08/2007; o 
Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução CFC nº 
1.161/2009, 13/02/2009; o Manual de Cobrança do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela 
Resolução CFC n.º 1.280/2010, de 16/04/2010; instruções de trabalho; as Resoluções do 
CFC e normas atinentes que delimitaram os fatores relevantes a serem observados na 
execução dos trabalhos. 
 
2. OBJETIVOS DOS TRABALHOS DA AUDITORIA 
 

A Auditoria teve como objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia 
dos controles internos, bem como as informações contábeis, financeiras e operacionais 
da entidade. Foram analisados documentos que serviram de respaldo para a emissão 
deste relatório, visando à primazia da eficiência, eficácia e economicidade da gestão, 
avaliando se os recursos financeiros foram empregados de forma a atender o objetivo fim 
da entidade. 

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

possíveis procedimentos inadequados aplicados nas rotinas adotadas, quanto aos 
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aspectos da segurança dos procedimentos, identificando fragilidades nos controles 
administrativos, de forma a avaliar o grau de relevância dos danos que possam provocar. 

 
Os trabalhos desenvolvidos buscam também, prestar assessoramento à alta 

administração, de forma a contemplar o desenvolvimento de ações e soluções para um 
melhor desempenho dos atos administrativos, técnicos e operacionais. 
 
3. ESCOPO DA AUDITORIA  
 

O escopo dos trabalhos da Auditoria Interna para o exercício de 2018 foi:  
 

1. Estrutura Legal e Normas 

2. Execução da Receita e Financeiro 

3. Execução da Despesa 

4. Licitações e Contratos  

5. Bens Patrimoniais 

6. Indicadores de desempenho 

7. Gestão de Pessoal  

8. Fiscalização  

9. Registro 

10. Eventos e Desenvolvimento Profissional 

11. Informática 

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

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

As constatações da Auditoria serão apresentadas por assunto, em 
conformidade com o escopo dos trabalhos definidos no item 03 deste 
relatório. 
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4.2 Constatações e Recomendações 
 
4.2.1 Estrutura Legal e Normas 
 
4.2.1.1 Portal da Transparência 

Na análise do Portal da Transferência e Acesso à Informação do Regional, 
verificou-se que determinadas informações não foram atualizadas, conforme 
demonstrado a seguir: 

 Atas das Reuniões Plenárias, meses de agosto, setembro e outubro; 
 Resoluções nº 185/2016 e a nº 162/2012; e 
 Dispensas de licitação. 

 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que realize conferência do seu Portal de 
Transparência, em cumprimento a Resolução CFC n.º 1.439/13, e siga as 
orientações emitidas pela Comissão Permanente de Transparência.  
 
Manifestação do Regional 
Referente às dispensas de licitação informo que já estão sendo digitalizados 
os processos e assim que finalizada a digitalização os mesmos serão 
publicados no portal da transparência. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 
 

4.2.2 Execução da Receita e Financeiro 
 
4.2.2.1 Débitos de anuidades 

Em análise ao Relatório “Cadastral Financeiro” dos conselheiros, delegados e 

funcionários do Conselho Regional, foi verificada a existência de débitos de 
Conselheiro, conforme detalhado a seguir: 
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Recomendação 
Recomenda-se que o Regional adote medidas imediatas no sentido de 
providenciar o recebimento do débito do Conselheiro, com o fito de 
preservação da imagem da Entidade junto à classe contábil. 
 
Manifestação do Regional 
Este Regional já acionou os Conselheiros referente aos débitos acima 
descritos para regularização. 

 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 

 
 
4.2.2.2 Parcelamento anuidade do exercício 
 

Na análise do Relatório Analítico de Pagamento a Menor, emitido em 
24/10/2018, verificou que determinadas anuidades do exercício foram 
parceladas acima do limite permitido pelo art. 2º da Resolução CFC nº 
1.531/17, in verbis: 
 

“Art. 2º As anuidades poderão ser divididas em até 7 
(sete) parcelas mensais:  
I – se requerido o parcelamento e paga a primeira 
parcela até 31 de março de 2018, as demais parcelas 
com vencimento após esta data serão atualizadas, 
mensalmente, pelo IPCA; 
 

Exercício da Anuidade Total geral dos débitos vencidos

ANUIDADE 2013 CT  01/12 VENCIDA,  02/11/2018 R$ 117,02  
ANUIDADE 2013 CT  02/12, VENCIDA 02/12/2018 R$ 42,55  
ANUIDADE 2013 CT  03/12 VENCIDA, 02/01/2019 R$ 42,55  

R$202,12

ANUIDADE 2014 CT  01/12 VENCIDA  02/11/2018 R$ 111,28  
ANUIDADE 2014 CT 02/12 VENCIDA, 02/12/2018 R$ 40,47  

ANUIDADE 2014 CT  03/12  VENCIDA,  02/01/2019  R$ 40,47
R$192,22

ANUIDADE 2015 CT  01/12  VENCIDA,  02/11/2018 R$ 89,84 
ANUIDADE 2015 CT  02/12 VENCIDA,  02/12/2018 R$ 32,67  

ANUIDADE 2015 03/12 VENCIDA,  02/01/2019 R$ 32,67  
R$155,18

ANUIDADE 2016 CT  01/12 VENCIDA,  02/11/2018 R$ 115,01  
ANUIDADE 2016 02/12 VENCIDA, 02/12/2018 R$ 41,83  

ANUIDADE 2016 CT  03/12 VENCIDA, 02/01/2019 R$ 41,83  
R$198,67

ANUIDADE 2017 CT  01/12 VENCIDA,  02/11/2018 R$ 108,98  
ANUIDADE 2017 CT  02/12 VENCIDA, 02/12/2018 R$ 39,62  
ANUIDADE 2017  03/12 VENCIDA,  02/01/2019 R$  39,62  

R$188,22

ANUIDADE 2018 CT 01/12 VENCIDA, 02/11/2018 R$ 51,87  
ANUIDADE 2018 CT 02/12 VENCIDA,  02/12/2018 R$ 51,87  
ANUIDADE 2018 CT 03/12 VENCIDA,  02/01/2019 R$ 51,87 

R$155,61

Total R$1.092,02
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II – no caso de atraso no pagamento de parcela, na 
forma requerida no Inciso I do Art. 2º, incidirão os 
acréscimos legais previstos no Art. 3º.” 
 

Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que se abstenha de dividir a anuidade do 
exercício acima de 07 parcelas mensais, em conformidade ao art. 2º da 
Resolução CFC nº 1.531/17. 
 
Manifestação do Regional 
A Recomendação foi acatada e a Subseção de Cobrança está apta a cumprir 
as determinações da Resolução que trata a matéria. No exercício de 2018 
estávamos com uma funcionária e um estagiário em treinamento e face à 
quantidade de acordos realizados diariamente na Subseção ocorreram 
algumas falhas. Esclareço que todas as orientações foram esclarecidas para 
a realização dos procedimentos em 2019. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 
 

4.2.3 Licitações, Contratos e Convênios 
 
4.2.3.1 Processos de contratações analisados 
 

Para verificar se os processos de licitação estão de acordo com os ditames 
da legislação aplicada, as jurisprudências e a finalidade do Sistema 
CFC/CRCs, foram avaliados os processos de contratação listados a seguir, 
onde as constatações foram descritas nos itens 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 
4.2.3.5 e 4.2.3.6. 
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4.2.3.2 Plano anual de contratações 

O Regional não elaborou o Plano Anual das Contratações, que permite o 
planejamento das contratações a serem executadas de acordo com o 
estabelecido no Plano de Trabalho e Orçamento, no Planejamento 
Estratégico e no Plano Diretor da Tecnologia da Informação do CRC, de 
forma a atender as recomendações do Tribunal de Conatas da União – TCU, 
nos Acórdãos nºs 1093 e 1032/2018 – Plenário e a Instrução Normativa nº 1, 
de 29 de março de 2018, que dispõe sobre o Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações e sobre a elaboração do Plano Anual de 
Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da 
informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 
 

N° Processo Objeto Empresa Modalidade Valor

001/2018 CONFECÇÃO DE PASTAS PARA CERTIFICADO
AM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI-
ME

Dispensa 6.200,00R$       

249/2018 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES
COMPSTORE TELEFONIA E INFORMÁTICA 
LTDA

Dispensa 1.545,00R$       

310/2018 AQUISIÇÃO DE PASTAS PVC
STILOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
- EPP

Dispensa 4.200,00R$       

275/2018 CONSERTO DA PORTA AUTOMÁTICA DA W3
RINOMIG PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 
EPP

Dispensa 2.299,80R$       

86/2018 REVISÃO DE VEÍCULOS
RIBEIRO E DINIZ COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA

Dispensa 7.613,99R$       

265/2018 AQUISIÇÃO DE TAPETES
REI DOS CAPACHOS COM. E INDUSTRIA DE 
TAPETES

Dispensa 1.743,00R$       

226/2018
RECARGA DOS EXTINTORES E TESTE 
HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS - EM 
ANDAMENTO

PEDRO EDENIR DA ROCHA-ME Dispensa 2.215,00R$       

305/2018 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA Dispensa 1.762,50R$       

045/2018 SEGURO DA SEDE CRCDF ALFA SEGURADORA S.A Dispensa 3.624,23R$       

227/2018

CURSO IN COMPANY - ELABORAÇÃO DO 
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS ENVOLVENDO AS FASES DE 
PLANEJAMENTO, ESTUDOS PRELIMINARES, 
GERENCIAMENTO DE RISCOS E TERMO DE 
REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 

Inexigibilidade 21.900,00R$     

318/2018

CURSO IN COMPANY - ELABORAÇÃO DO 
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS ENVOLVENDO AS FASES DE 
PLANEJAMENTO, ESTUDOS PRELIMINARES, 
GERENCIAMENTO DE RISCOS E TERMO DE 
REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 

Inexigibilidade 17.268,00R$     

02/2018 FORNECIMENTO DE LANCHES EXECUTTA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
PREGÃO 

ELETRÔNICO 
- SRP

55.412,50R$     
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Ressalta-se que o objetivo do Plano Anual de Contratações é auxiliar a alta 
administração nas decisões relativas às aquisições, possibilitando ainda a 
articulação entre o planejamento das contratações e as respectivas propostas 
orçamentárias. Com o fortalecimento da fase de planejamento das 
contratações, o CRC passará a dispor de dados gerenciais que permitirão 
ampliar a realização de compras compartilhadas e identificar novas 
oportunidades de ganhos de escala nas contratações. Outra vantagem é que, 
com a prévia divulgação dos planos de contratações, o mercado fornecedor 
poderá se planejar adequadamente e se preparar com a necessária 
antecedência para participar dos certames licitatórios, além de trazer ganhos 
em transparência decorrentes da divulgação dos planos na Internet, 
permitindo um amplo conhecimento pela sociedade e um controle social mais 
intenso e efetivo. 
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que adote o planejamento anual de suas 
contratações, de forma a ensejar significativos avanços para a governança e 
gestão de suas contratações, utilizando como referência o modelo 
encaminhado pelo CFC aos Regionais pela correspondência eletrônica 
datada de 18/09/2018, contemplando, pelo menos: 
 

a) Elaboração, com participação de representantes dos diversos setores 
da organização, de um documento que materialize o plano de 
contratações, contemplando, para cada contratação pretendida, 
informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a 
contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa 
da necessidade, período estimado para aquisição (e.g., mês), 
programa/ação suportado (a) pela aquisição, e objetivos estratégicos 
apoiados pela aquisição; 

b) Aprovação, pelas instâncias superiores da Instituição, do plano de 
contratações; 

c) Divulgação do plano de contratações na internet;  

d) Acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de 
desvios; 

e) Estabelecimento de mecanismos de monitoramento para acompanhar 
a execução do Plano Anual de Contratações. 
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Manifestação do Regional 
Informamos que este Regional já iniciou os estudos para elaboração, 
execução e monitoramento do Plano Anual de Contratação em atendimento 
ao recomendado e, conforme IN 01, estará em vigor para execução financeira 
em 2020.     
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 

Orienta-se ao Regional que inicie imediatamente a elaboração do Plano Anual 
de Contratações, de forma que em agosto de 2019, tenha-se a disposição 
todas as contratações/renovações a serem realizadas, de forma a facilitar a 
elaboração da proposta orçamentária para 2020. Além disso, o levantamento 
prévio das contratações oportuniza a melhoria da governança e da gestão 
das contratações, economia de escala, além de maior transparência e 
controle social. 

 
 

4.2.3.3 Contrato de seguro do Imóvel (Reincidente) 
 

Na análise do processo de dispensa referente à contratação de seguro para 
imóvel, verificou-se que o Regional não formalizou a despesa por meio de 
contrato administrativo, utilizando-se apenas da apólice emitida pela 
seguradora. 
 
Entretanto, temos o seguinte entendimento do TCU proferido no Acórdão 
600/2015 – Plenário, in verbis: 

 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões 
expostas pelo relator, em: 
 

9.2.2. as contratações de seguros por órgãos da 
Administração Pública e seus respectivos aditivos, 
quando realizadas mediante simples emissão de 
apólices de forma unilateral pela empresa seguradora e 
sem a devida formalização por meio de instrumento de 
contrato, configuram desconformidade com os arts. 60 e 
62 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a necessária 
discriminação de cláusulas previstas no art. 55 e das 
informações constantes do art. 61 da mesma lei”. 
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Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que, nas contratações realizadas com empresas 
seguradoras, seja firmado instrumento de contrato, observando as cláusulas 
previstas no art. 55 da Lei n.º 8.666/93 e o Acórdão do TCU n° 600/2015 – 
Plenário.  
 
Manifestação do Regional 
Informamos que a recomendação foi atendida e regularizada por meio do 
Processo nº 079/2019, onde consta o instrumento de contrato. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Resposta acatada. 
 
 

4.2.3.4 Inexigibilidades de licitação 
 

Em análise aos processos de Inexigibilidade de licitação, referente à 
contratação de curso In Company para elaboração do plano anual de 
contratações públicas envolvendo as fases de planejamento, estudo 
preliminares, gerenciamento de riscos e termo de referência ou projeto 
básico, verificou-se que as publicações dos atos de ratificação da autoridade 
competente não foram realizadas no prazo previsto do art. 26 da Lei 8.666/93, 
in verbis: 
 

 “Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o e 4o do art. 17 

e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. 

Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que adote check list como medida de 
padronização dos procedimentos e verificação de regularidade dos processos 
de Inexigibilidade. Para os processos de aquisição de materiais e serviços, 
orienta-se a adoção das listas de verificação constantes dos Anexos I e II da 
Orientação Normativa/SEGES n.º 02/2016, visando o aperfeiçoamento dos 
procedimentos realizados nos pregões eletrônicos. 
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Manifestação do Regional 
As recomendações estão sendo atendidas nos processos de inexigibilidade 
realizados por este Regional. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.2.3.5 Fiscalização de contratos administrativos 
Na análise dos registros de fiscalização de contrato não foi possível identificar 
o plano de fiscalização adotado e relatórios circunstanciados, contendo o 
registro, a análise e a conclusão resultantes da mensuração da qualidade dos 
serviços e da atuação dos fiscais e gestores pelos recebimentos provisórios e 
termos definitivos, bem como, a aferição dos recursos humanos e logísticos 
necessários a satisfazer o contrato, no tocante às orientações constantes na 
IN 05/2017 c/c Portaria TCU n.º 297/2012. 
 

DOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

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

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

Art. 5º Ao fiscal técnico do contrato compete: 

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

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

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

IV – quando cabível, manter o controle das 
ordens de serviço emitidas e cumpridas. 

Art. 6º À gestora do contrato compete: 
(NR)(Portaria - TCU nº 203, de 16/6/2015, BTCU-
ESPECIAL nº 28/2015) 

I  - análise da documentação trabalhista, 
previdenciária e fiscal, bem como juntada dos documentos 
probantes, nos respectivos processos administrativos de 
liquidação e pagamento, e de acompanhamento e análise 
da documentação trabalhista e previdenciária; e 
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II  - manutenção do registro atualizado dos 
empregados terceirizados vinculados ao contrato sob sua 
gestão que precisem ter acesso às dependências do 
Tribunal. (Portaria TCU n.º 297/2012). 

 
Recomendação 
Recomenda-se que os procedimentos de fiscalização dos contratos 
contenham os registros das atividades em check list e documentos que 
corroborem as ações de fiscalização, com o objetivo de evidenciar as 
validações de todas as ocorrências e observações identificadas pelo agente 
responsável. A título de sugestão, recomenda-se a leitura e avaliação dos 
modelos constantes no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
(http://www.trtsp.jus.br/NOTICIAS/20180920_manual_gestao_fiscalizacao.pdf). 
 
Manifestação do Regional 
Conforme recomendação, em estudo o Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e implantação de 
rotinas para a melhoria da gestão e fiscalização dos contratos. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 
 

4.2.3.6 Vencimento de contratos 
Na análise da gestão dos vencimentos e vigências dos contratos, constatou-
se que o contrato de fornecimento parcelado de combustíveis venceu em 
08/11/2018, e que a correspondente contratação para manter a continuidade 
do fornecimento está em andamento. 
 
Recomendação 
Recomenda-se que sejam adotadas medidas de planejamento dos contratos, 
de forma a evitar a descontinuidade dos contratos de aquisição de bens e 
prestação de serviços.  
 
Manifestação do Regional 
O processo foi finalizado e o contrato assinado posteriormente, sem prejuízo 
às atividades do CRCDF que necessitam de utilização dos veículos. E, 
atenderemos à recomendação quanto a não deixar que ocorra à 
descontinuidade dos processos.  
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Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.2.4 Bens Patrimoniais 
 

4.2.4.1 Inventário físico dos bens 

Na análise dos bens patrimoniais, observou-se que o Regional não realizou 
inventário anual por meio de levantamento físico dos bens. 

Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que a comissão do inventário promova o 
levantamento físico dos bens móveis e que verifique a real situação dos bens, 
conforme orienta o Manual Administrativo Financeiro do Sistema CFC/CRCs 
(item 9.1.6), adotando, quando necessárias, informações sobre: 

- A identificação completa dos bens que figuram no cadastro de bens;  
- O tombamento dos bens encontrados sem essa providência; 
- A avaliação dos bens que não tiverem valor de aquisição, tomando como 
referência outro bem semelhante; 
- A consignação em relatório da existência de bens julgados 
desnecessários, inservíveis, supérfluos, obsoletos, ociosos ou 
imprestáveis, de forma a permitir à autoridade competente providências a 
respeito; 
- O confronto com registros contábeis para fins de conciliação. 

 
Nesse sentido, também é a orientação do Acórdão TCU nº 3.785/2015 - 2ª 
Câmara, abaixo: 

 

“Assunto: INVENTÁRIO. DOU de 29.07.2015, S. 1, p. 99. 
Ementa: determinação ao TRE/Pernambuco para que adote 
providências administrativas necessárias para o controle de 
bens patrimoniais do órgão, com a realização de inventário 
anual por meio de levantamento físico dos bens 
inventariados, de modo a manter atualizados os registros 
analíticos de todos os bens, sua localização e agentes 
responsáveis pela sua guarda e utilização, e garantir a 
fidedignidade dos seus registros contábeis, em atendimento 
aos arts. 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/1964, bem como para 
prevenir a ocorrência de extravio de bens” 

 
Manifestação do Regional: 
A partir deste, esta sendo atualizado o levantamento físico dos bens móveis e 
sua real situação. Além de ser verificado o motivo do mesmo não estar em 
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conformidade com a orientação do Manual Administrativo Financeiro do 
Sistema CFC/CRCs, para providencias. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.2.4.2 Identificação de bens novos 

Na conferência por amostragem de determinados bens patrimoniais do 
Conselho, foi verificado que nos bens adquiridos no exercício de 2018 não 
constam a fixação de plaquetas de identificação. 
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional a fixação de plaquetas de identificação nos bens 
novos a fim de melhorar o controle patrimonial. 
 
Manifestação do Regional 
A identificação dos novos bens está sendo feita mediante a fixadas das 
etiquetas. E, aquisição de uma máquina que faça a impressão das etiquetas 
para que todos os bens sejam identificados, a partir do recebimento neste 
Regional. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.2.4.3 Doação dos bens inservíveis e obsoletos 
 

Na análise do processo nº 336/2018, referente à doação de Bens Móveis 
inservíveis e obsoletos do CRCDF, observou-se que não consta nos autos os 
motivos da escolha do beneficiário, a aprovação pelo Plenário e o ofício 
encaminhado pela entidade filantrópica interessada, em desacordo com as 
orientações do item 9.1.12 do Manual Administrativo e Financeiro do Sistema 
CFC/CRCs.  
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que nos processos de doações de bens 
inservíveis, observe o item 9.1.12 do Manual Administrativo e Financeiro do 
Sistema CFC/CRCs.  
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Manifestação do Regional 
A partir desse apontamento, serão ajustados. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.2.5 Gestão de Pessoal 
 
4.2.5.1 Horas excedentes 

 
Em análise aos controles de ponto do Regional, verificaram-se registros de 
horas excedentes de jornadas de trabalho superiores a 2(duas) horas, 
contrariando o art. 59 da CLT, conforme demonstrado abaixo: 
 

“Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser 
acrescida de horas suplementares, em número não 
excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre 
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo 
de trabalho”. 

 

 
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que se abstenha de autorizar jornadas extras de 
trabalho superiores a duas horas diárias, observando o art. 59 da CLT, com o 
fito de evitar possíveis causas trabalhistas perante o Conselho. 
 
Manifestação do Regional: 
O CRCDF nunca autorizou jornadas extras de trabalho superiores a duas 
horas diárias.  E, a partir de 01 de Novembro de 2018, Portaria CRCDF nº 
60/2018, ratificou mencionando sanção para o descumprimento conforme 
segue: 

“Artigo 5º - Somente será admitida realização de 

horas extras, no limite de 2 (duas) horas, excedente 

às 08 (oito) horas diárias da jornada de trabalho, em 

situações excepcionais, devidamente autorizadas 

pela chefia.  

Data ent 1 sai 1 ent 2 sai 2 Hora trabalhada Horas extras
07/03/2018 08:53 12:06 13:06 20:42 10:49 02:49
11/06/2018 08:55 12:01 13:11 21:16 11:11 03:11
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Parágrafo Primeiro – As horas extras deverão ser 

justificadas pelo empregado, com endosso da chefia 

imediata, por meio de requerimento detalhado, 

justificando o motivo, para que seja anexada a folha 

de ponto e relatório de horas extras.  

 

Parágrafo Segundo – Eventuais horas extras 

realizadas em limite superior ao disposto no caput 

e/ou sem autorização da chefia serão encaminhadas 

à Presidência para análise quanto à aplicação das 

sanções previstas na CLT. 

 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.2.5.2 Declaração de bens e rendas 

Não foram localizadas as declarações de bens e fontes de renda de 03 (três) 
conselheiros, contrariando o disposto nos itens 7.5.3.1, 7.5.3.2 e 7.5.3.3 do 
Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução 
CFC n.º 1.161/09. 
 
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que mantenha a guarda das declarações e oficie 
aos conselheiros faltantes que efetuem a entrega ao setor competente dos 
exercícios em que ingressam no Regional e dos exercícios que finalizam o 
mandato. 

 
Manifestação do Regional 
Atenderemos ao recomendado, de maneira a intensificar ainda mais com os 
Conselheiros a necessidade da entrega do documento no prazo solicitado. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Orienta-se oficiar os conselheiros sobre a obrigatoriedade da entrega. 
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4.2.6 Registro 
 

4.2.6.1 Processos de Baixa de Registro 
 

Em análise aos processos de baixa de registro do CRC, verificou-se que o 
Parecer do conselheiro relator exige que o requerente anexe ao processo 
documento comprobatório das funções que exerce no órgão de lotação, 
exigência esta que não possui respaldo normativo, considerando as 
exigências contidas na Resolução CFC n.º 1.494, de 20 de novembro de 
2015. 
 
Recomendação 
Recomenda-se ao Regional que reveja os procedimentos de baixa de registro 
e observe as condições estabelecidas na Resolução CFC nº 1.494/15, a fim 
de evitar futuras demandas judiciais. 
 
Manifestação do Regional 
 
Conforme visita da Auditoria do CFC no período de 05 a 09 de novembro de 
2018, informamos que desde a referida data, foram adotadas as providências 
recomendadas e estabelecidas na Resolução CFC nº 1.494/15 a qual foi 
revogada pela Resolução CFC nº 1.554/18 em 06 de dezembro de 2018. 
 
Análise da Manifestação do Regional pela CCI/CFC 
Será verificado no próximo ciclo de auditoria o cumprimento da 
recomendação. 
 

4.3 Constatações Recorrentes 
 

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

ITEM CONSTATAÇÃO RELATÓRIO 
ANTERIOR 

4.2.3.3 Ausência de adoção de contrato de seguro do Imóvel N.º 11/2017 
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5. CONCLUSÃO 
 
5.1 Em face dos exames realizados, o Regional deverá manifestar-se quanto aos 

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

 
  É o que temos a relatar. 
 
 

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 

Contadora Algarene de Sousa Dias 
CRC-DF n.º 016265/O-6 
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