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RESOLUÇÃO CRCES Nº 432, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 
Aprova o Regulamento de Pessoal aplicável aos 
funcionários e comissionados do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo e dá 
outras providências 
 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com os termos do Regimento Interno; 

 
CONSIDERANDO a Resolução CRCES nº 430, de 23 de novembro de 2021, que revoga 

o Plano de Cargos e Salários a partir de 01/01/2022; 
 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento de Pessoal para reger as relações de trabalho com os 

funcionários do Conselho Regional de Contabilidade, bem como a relação com os ocupantes de cargo em 
comissão. 

 
Art. 2º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para edição de Portarias 

regulamentando as matérias tratadas no Regulamento de Pessoal, bem como revogação e/ou alteração, no 
que couber, das Portarias que se relacionam com o Plano de Cargos e Salários – PCS 

 
Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 

01/01/2022. 
 
 
                                      

Contadora CARLA CRISTINA TASSO 
Presidente 
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REGULAMENTO DE PESSOAL 
 

CONCEITOS E ESTRUTURAS 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

1.1 O Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRCES é uma Autarquia Federal dotada de 
personalidade jurídica de direito público, de caráter especial consoante decisão do Supremo Tribunal Federal 
extraída nos autos da ADIN 1717-6, sendo o regime funcional aplicado aos seus empregados aquele previsto 
no parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9.649/98 e, por este motivo, este Regulamento de Pessoal caracteriza-
se como um instrumento de organização e normatização das relações de trabalho entre o Conselho e seus 
empregados, além de contribuir para a política de Recursos Humanos, respeitada a legislação de regência 
quanto ao vínculo de natureza empregatícia e supremacia do interesse público sobre o privado. 
 

1.2 Sustentado teoricamente no conjunto de premissas adiante descritas, disponibiliza uma série de 
alternativas que permitem ao gestor administrar os recursos humanos do Conselho de forma estimulante e 
competitiva, na valorização do conhecimento, da competência e do desempenho da força de trabalho, com 
vista ao fiel cumprimento do princípio da eficiência. 
 

1.3 Com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários e, por esta razão, 
o Regulamento de Pessoal, instrumento básico e fundamental para adoção e execução de uma política de 
Recursos Humanos, proporciona maior efetividade para a utilização integral do contingente humano, observada 
a valorização do trabalho e existência digna, nos moldes dos preceitos constantes da Constituição Federal de 
1988. 
 

1.4 Por ser o CRCES uma autarquia de caráter especial, faz-se necessário incrementar a capacidade de 
resposta rápida e eficiente, tanto em relação à conjuntura externa, quanto no que diz respeito à contingência 
interna, não havendo espaço para engessamento ou restrições de operação diante de qualquer situação, desde 
que observados os princípios inerentes a Administração Pública. 
 

1.5 O empregado do CRCES optou por integrar o quadro funcional de uma organização que tem por finalidade 
o Registro, a Fiscalização e a Educação Continuada do exercício da profissão contábil e, quanto maior a 
eficiência e utilidade do serviço prestado, melhor será o resultado da Instituição na busca permanente por seus 
objetivos. 
 

1.6 O Regulamento de Pessoal pretende ser a resposta eficaz ao pleno emprego e satisfação profissional do 
corpo funcional. As expectativas de reconhecimento de mérito dos funcionários serão expressas neste 
instrumento e nos regulamentos correspondentes. 
 
 

2. SÍNTESE DO REGULAMENTO DE PESSOAL 

 

2.1 A admissão de empregados ao quadro do CRCES, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento 
em comissão, declarados de livre nomeação e exoneração, será precedida de concurso de provas ou de provas 
e títulos, sempre público, dele se dando prévia e ampla publicidade da abertura de inscrições, requisitos 
exigidos, programas, realização e de tudo quanto disser respeito ao interesse dos possíveis candidatos, 
obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constantes do 
art. 37 da Constituição Federal. 
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2.2 O Concurso Público objetivará avaliar: 
 

2.2.1 o conhecimento e a qualificação profissional, cujos requisitos compreendem o grau de instrução, 
conhecimento técnico e proficiência, que serão exigidos dos candidatos aos respectivos cargos; 

 

2.2.2 as condições de sanidade físico-mental; 
 

2.2.3 o desempenho das atividades do cargo, inclusive as condições psicológicas do candidato, 
mediante estágio probatório de 12 (doze) meses. 

 

2.3 Dos Deveres 
 

2.3.1 São deveres do empregado, além da assiduidade, da pontualidade, da urbanidade, da discrição 
e da boa conduta: 
 

2.3.1.1 a observância das normas legais e regulamentares e das ordens superiores, exceto 
quando manifestamente ilegais; 
 

2.3.1.2 levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidades que tiver ciência em razão 
do cargo ou função; 
 

2.3.1.3 zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 
 

2.3.1.4 guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha 
conhecimento em razão do cargo ou função; 
 

2.3.1.5 Cumprir regras de natureza ética e zelar pela probidade administrativa no desempenho 
de suas funções. 

 
 

2.4 Das Proibições 
 

2.4.1 Ao empregado é proibido referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, 
às autoridades e atos da Administração Pública, ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro meio 
de comunicação, podendo, porém, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do 
serviço, além de: 

 

2.4.1.1 praticar a usura, em qualquer de suas formas, no âmbito do trabalho; 
 

2.4.1.2 exigir, solicitar ou receber quantias ilícitas ou indevidas, comissões, presentes ou 
vantagens de qualquer espécie, em razão do cargo ou função, ou aceitar promessas de tais 
vantagens; 
 

2.4.1.3 revelar fato ou informação de natureza sigilosa, de que tenha ciência em razão do cargo 
ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo administrativo, policial ou judicial, 
ressalvadas nestas hipóteses o dever de segredo profissional; 
 

2.4.1.4 dedicar-se, nos locais e horas de trabalho, a palestras, leituras, ou quaisquer outras 
atividades estranhas ao serviço, inclusive ao trato de interesses de natureza particular; 
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2.4.1.5 utilizar material ou quaisquer bens do CRCES em serviço particular para si ou para 
outrem; 
 

2.4.1.6 retirar, modificar ou substituir documento do CRCES ou de terceiros, com o fim de criar 
ou extinguir direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar 
documento falso com a mesma finalidade; 
 

2.4.1.7 praticar as condutas elencadas no artigo 482 da CLT e nas demais regras aplicáveis ao 
caso concreto. 

 

2.5 Das Responsabilidades 
 

2.5.1 Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responderá civil, penal e 
administrativamente. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe 
prejuízo ao CRCES ou a terceiros. O prejuízo causado ao CRCES poderá ser ressarcido mediante 
desconto em prestações mensais, não excedentes da décima parte da remuneração do funcionário e, 
tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante o CRCES em ação 
regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado o CRCES a 
indenizar o terceiro prejudicado. A indenização do prejuízo não importa em exclusão de qualquer 
penalidade disciplinar a que o funcionário estiver sujeito. 
 

2.5.2 A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa 
qualidade e a responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função, ou fora deles, quando comprometedores da dignidade e do decoro 
da função pública do CRCES. 

 

2.6 Das Penalidades 
 

2.6.1 Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, 
os danos que dela provierem para o CRCES e terceiros, considerando os antecedentes do funcionário, 
independentemente da sequência entre uma e outra forma de punir, que compreendem: 

 

2.6.1.1 pena de advertência – de competência da chefia imediata, que a aplicará por escrito em 
casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência 
específica em transgressão punível com pena aplicada verbalmente. Havendo dolo ou má fé, a 
falta de cumprimento dos deveres será punida com pena de suspensão; 
 

2.6.1.2 pena de suspensão – de competência da Presidência, que a aplicará nos casos de falta 
grave, na reincidência em falta já punida com advertência ou nos casos de desrespeito a 
proibições que, pela sua natureza, conforme o ato faltoso que tiver cometido, não ensejou pena 
de demissão, ressaltando-se que a suspensão, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, 
acarretará perda da remuneração dos dias correspondentes, bem como estes não serão 
computados na contagem do tempo de serviço; 
 

2.6.1.3 pena de demissão – de competência da Presidência, após devidamente apreciada pelo 
Conselho Diretor, que a aplicará nos casos de: 

 

2.6.1.3.1 falta relacionada no subitem 2.4, desde que comprovada à má fé; 
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2.6.1.3.2 incontinência pública e escandalosa ou prática de jogos proibidos no local de 
trabalho; 
 

2.6.1.3.3 embriaguez em serviço; 
 

2.6.1.3.4 ofensa física, em serviço, contra funcionário ou particular, salvo em legítima 
defesa; 
 

2.6.1.3.5 abandono do cargo, considerando-se a ausência ao serviço, sem justa causa, 
por 30 (trinta) dias consecutivos; 
 

2.6.1.3.6 ausência ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, ainda que 
intercaladamente, durante o período de 12 (doze) meses; 
 

2.6.1.3.7 insubordinação grave em serviço; 
 

2.6.1.3.8 ineficiência comprovada, com caráter de habitualidade, no desempenho das 
aptidões técnicas, desenvolvimento profissional ou dos serviços realizados pelo 
empregado; 
 

2.6.1.3.9 desídia habitual no cumprimento de seus deveres. 
 

2.6.2 Dos atos de aplicação de penalidades previstas nos itens I, II e III, respeitada a imediatidade em 
face da falta funcional, bem como, se necessária, a realização de averiguação por meio de 
procedimento próprio, caberá recurso ao Conselho Diretor, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 

2.6.3 A sanção ao empregado deve ser imediata ao ato faltoso. Entretanto, se afigura razoável, 
necessário decurso de tempo na aplicação da penalidade, sobretudo em relação a situações 
complexas, que, por precaução, se impõe a apuração do fato, mormente nas hipóteses de dispensa 
motivada. 
 

2.6.4 Entre a penalidade e a falta cometida deve haver proporcionalidade, ou seja, o Conselho, 
Empregador, deverá usar razoabilidade diante da falta cometida, devendo aquilatar qual é a dosagem 
de pena merecida pelo empregado. 
 

2.6.5 Na hipótese de demissão, a dispensa deve ser motivada, salvo nos casos de exoneração referente 
a cargos de confiança ou de provimento em comissão. 

 

2.7 Da Apuração de Irregularidade 
 

2.7.1 São competentes para determinar a apuração de irregularidades o Diretor Executivo ou o 
Presidente, a qual se dará por meio de avaliação de sindicância ou de processo administrativo 
disciplinar. 

 

2.8 Da Sindicância 
 

2.8.1 Na hipótese de conhecimento de fato passível de caracterizar infração disciplinar sem a existência 
de elementos concretos de autoria e materialidade, será necessária a abertura de procedimento de 
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sindicância, constituindo-se em simples averiguação e não restrita ao rito determinado para o processo 
administrativo disciplinar. 
 

2.8.2 Da sindicância poderá resultar:  
 

a) arquivamento do processo;  
b) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão não superior a 30 (trinta) dias; e  
c) instauração de processo administrativo disciplinar. 
 

2.8.3 Se, no curso da apuração sumária, ficar demonstrada possível falta funcional punível com pena 
mais grave que a suspensão, o responsável pela apuração comunicará o fato à autoridade competente, 
que solicitará a instauração de processo administrativo disciplinar. 
 

2.8.4 A sindicância será conduzida por comissão composta por 03 (três) funcionários do quadro 
permanente do CRCES, designados pela autoridade máxima da Autarquia, dentre eles o seu 
presidente, que deverá ser ocupante de cargo de nível de escolaridade igual ou superior do investigado. 
 

2.8.5 Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro (a) ou 
parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
 

2.8.6 A designação de empregado para integrar comissão de sindicância constitui encargo de natureza 
obrigatória, cujos membros, uma vez designados, não podem recusar imotivadamente o encargo, 
exceto se tiverem interesse direto ou indireto na matéria. 
 

2.8.7 A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração. 
 

2.8.8 No curso das investigações, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas ou informações de modo a permitir 
a elucidação dos fatos. 
 

2.8.9 Encerradas as investigações, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças 
principais dos autos e mencionará as provas ou informações que fundamentam sua conclusão. 
 

2.8.10 O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, por ato fundamentado da autoridade competente. 
 

2.8.11 Encerrados os trabalhos, a Comissão de Sindicância deverá proceder à remessa dos autos para 
o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade. 

 
 

2.9 Do Processo Administrativo Disciplinar 
 

2.9.1 O processo administrativo disciplinar precederá, sempre, a aplicação da pena de demissão, exceto 
em se tratando de estágio probatório, cuja determinação para instauração é de competência da 
Presidência a partir da nomeação de Comissão específica para esse fim, a qual deverá concluir os 
trabalhos no prazo de até 60 (sessenta) dias, podendo este ser prorrogado uma única vez em igual 
período, mediante despacho fundamentado. 
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2.9.2 A fim de preservar a instrução processual e resguardar a correta averiguação dos fatos, mediante 
decisão motivada, a autoridade competente poderá afastar preventivamente o empregado pelo período 
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por uma única vez, pelo mesmo espaço de tempo sem prejuízo da 
remuneração. 
 

2.9.3 O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três empregados do quadro 
permanente do CRCES, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu 
presidente, que deverá ser ocupante de cargo de carreira superior ou de mesmo nível, ou ter nível de 
escolaridade igual ou superior ao do funcionário acusado. A Comissão terá como secretário empregado 
designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. 

 

2.9.4 Não poderá participar da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, cônjuge, companheiro 
ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
 

2.9.5 O processo disciplinar se desenvolverá por meio das seguintes fases: 
 

2.9.5.1 instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

2.9.5.2 inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;  

2.9.5.3 julgamento. 
 

2.9.6 O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, bem como será assegurado ao 
empregado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar 
e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. 
 

2.9.7 Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações 
e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e 
peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
 

2.9.8 Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, no 
caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em 
suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 
 

2.9.9 O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da 
data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando 
as circunstâncias o exigirem. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus 
trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 
 

2.9.10 As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado, a fim de se preservar o 
sigilo necessário e serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. 
 

2.9.11 Na hipótese de o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar concluir que a infração 
está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério 
Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Os autos da sindicância 
integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. 
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2.9.12 Tipificada a infração disciplinar, será formulado o indiciamento do empregado, com a 
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 
 

2.9.13 O indiciado será citado por mandado expedido pelo Presidente da comissão para apresentar 
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando vista do processo no Conselho. 
 

2.9.14 O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 
 

2.9.15 No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-
se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que realizou a citação, com a 
assinatura de (2) duas testemunhas. 
 

2.9.16 A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e, para defender o indiciado revel, a 
autoridade instauradora do processo designará um funcionário como defensor dativo, que deverá ser 
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao 
do indiciado, devolvendo a este o prazo para defesa. 
 

2.9.17 Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais 
dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção, sendo que o relatório 
será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do empregado. 
 

2.9.18 Reconhecida a responsabilidade do empregado, a comissão indicará o dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
 

2.9.19 O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou 
a sua instauração, para julgamento. 
 

2.9.20 No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão. 
 

2.9.21 Se a penalidade prevista for a demissão, o julgamento caberá ao Presidente do CRCES. 
Reconhecida pela comissão a inocência do empregado, a autoridade instauradora do processo 
determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. 
 

2.9.22 O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. 
 

2.9.23 Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o empregado de 
responsabilidade. 
 

2.9.24 Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do 
processo declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra 
comissão para instauração de novo processo. 
 

2.9.25 O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Quando a infração estiver 
capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da 
ação penal.  
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3. CARACTERÍSTICAS DO REGULAMENTO DE PESSOAL 
 

3.1 Com relação aos cargos 
 

3.1.1 Cargos que podem abranger um grande campo de atuação, delineados a partir de atividades 
características de subsistemas e processos típicos do CRCES, o que engloba grande número de 
funções afins, estruturadas segundo as competências necessárias. 
 

3.1.2 O Regulamento de Pessoal abordará as Descrições e Especificações dos cargos com o objetivo 
de definir as relações de competência, de atribuições e de requisitos necessários para o desempenho 
das atividades do CRCES. 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 São objetivos do Regulamento de Pessoal: 
 

4.1.1 Prever, qualitativa e quantitativamente, o dimensionamento do quadro funcional; 

4.1.2 Delimitar atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada cargo; 

4.1.3 Definir pré-requisitos de ocupação e especificações dos cargos; 

4.1.4 Estabelecer uma estrutura salarial adequada às necessidades do CRCES; 

4.1.5 Oferecer oportunidades de remuneração capazes de produzir continuado estímulo nos 
funcionários, elevando seus padrões de produtividade; e 

4.1.6 Detectar lacunas no desempenho das funções que possam ser sanadas mediante ações de 
treinamento, desenvolvimento e educação. 

 
 

5. CONCEITOS UTILIZADOS 
 

5.1 Categoria 
 

5.1.1 Agrupamento de cargos contendo as atividades com características de aplicação de recursos 
humanos semelhantes, segundo o perfil de atuação e a especialização do serviço. 

 

5.2 Cargo 
 

5.2.1 Conjunto de atividades com grau de dificuldade e responsabilidade diferenciadas, abrigadas sob 
uma mesma denominação. Os cargos são escalonados em referências salariais e seu provimento se 
dá, única e exclusivamente, por meio de concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, segundo o que preconiza a Constituição Federal. 

 

6. ESTRUTURA CONCEITUAL DO REGULAMENTO DE PESSOAL 
 

6.1 A estrutura do Regulamento de Pessoal do CRCES contém a filosofia de cargos amplos, que podem 
abranger um grande campo de atuação, quer pela sua natureza ou pela área de atuação, bem como formados 
pela aglutinação de cargos anteriormente existentes com possibilidade de agregação de funções. Assim, o 
modelo estrutural é formado por duas categorias, cujas características se mostram a seguir: 
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6.1.1 Categoria Técnica: profissionais que atuarão para suprir as necessidades do Conselho nas 
atividades de suporte de gestão técnico-administrativa e/ou finalísticas, cujo desempenho requer 
conhecimentos específicos e formação em curso de nível médio ou nível superior; 
 

6.1.2 Categoria Especializada: profissionais de nível superior que atuarão para suprir as necessidades 
do Conselho no desempenho de atividades que exigem conhecimentos técnicos específicos das 
atividades finalísticas. 

 
 

7. ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO 
 

7.1 São objetivos da estrutura de remuneração: 
 

7.1.1 Compor um esquema de remuneração capaz de atrair e manter pessoal qualificado e estimulado 
para as diversas posições do CRCES, além de oferecer ao funcionário perspectivas remuneração em 
concordância com a sua capacidade e habilidade; 

7.1.2 Evitar, internamente, disfunções organizacionais advindas de desequilíbrios e desigualdades 
salariais; e 

7.1.3 Oferecer justa retribuição aos serviços prestados com vistas à valorização do trabalho e aplicação 
do princípio da eficiência. 

 

7.2 Da Tabela Salarial 
 

7.2.1 Na designação de cargo amplo haverá a fixação do salário base, bem como será contemplada a 
possibilidade de prática de remuneração variável de acordo com indicadores, respeitados os limites de 
suas atribuições. 

 

7.2.2 Os salários poderão ser corrigidos anualmente, no mês de maio, pela variação anual do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, desde que haja 
Dotação Orçamentária. 

 
 

7.3 Da Gratificação de Participação em Comissões 
 

7.3.1 Pelo exercício do encargo de Presidente ou membro de comissões administrativas – 
compreendendo-se como aquelas que contribuem ou dão cumprimento à atividade finalística do 
Conselho – será atribuída ao funcionário efetivo do Conselho, em cada caso, gratificação 
correspondente, equivalente a 10% sobre o menor salário base do CRCES, cuja concessão não 
prejudicará a percepção cumulativa de outras vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário. 
 

7.3.2 Ao empregado designado para as atribuições de Pregoeiro/Leiloeiro, sem prejuízos das atividades 
normais do cargo, fará jus a uma gratificação, equivalente ao valor conforme descrito no Anexo I – 
Tabela Referencial de Salários. 
 

7.3.3 Os funcionários integrantes da Comissão Permanente de Licitação, designados mediante portaria, 
perceberão, por cada licitação realizada, gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre 
o valor mensal referente à gratificação de Pregoeiro, limitado a remuneração do Pregoeiro conforme 
Anexo I.  



 
 

 

 

 
Rua: Amélia da Cunha Ornelas, 30 – Bento Ferreira. 

Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 29050-620 – Vitória/ES 
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br 

11 

7.3.4 A gratificação em referência, atribuída ao Pregoeiro/Leiloeiro ou ao membro da Comissão de 
Licitação, não se incorporará à remuneração do empregado para quaisquer efeitos. 
 

7.3.5 Entende-se como encargo a tarefa desempenhada por designação especial da autoridade 
competente, no planejamento, organização, apuração de resultados, revisão e decisão dos recursos 
interpostos, entre outros, até a classificação definitiva e finalização do respectivo processo 
administrativo. 

 
 

7.4 Licença não remunerada 
 

7.4.1 Será adotada a Licença não remunerada de acordo com regulamentação editada pelo CRCES, 
em conformidade as normas emanadas da CLT. 
 

7.4.2 O artigo 444 da CLT dispõe que as relações de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das 
partes, desde que não transgrida as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 
lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
 

7.4.3 A licença é a permissão concedida ao empregado para ausentar-se do trabalho por alguma razão 
e por algum tempo. E a licença pode ser concedida por previsão legal ou por consentimento do 
empregador. 
 

7.4.4 A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT distingue a suspensão e a interrupção do contrato de 
trabalho, que pode ser remunerado e não-remunerado, de acordo com a situação. 
 

7.4.5 Na suspensão, não há prestação de serviço, nem remuneração, mas o contrato de trabalho 
continua vigendo, ou seja, não há rompimento do vínculo empregatício entre as partes (empregado e 
empregador) e também não há a dissolução do respectivo vínculo contratual que lhe formou, porém as 
obrigações principais não são exigíveis na suspensão. 
 

7.4.6 Quando da suspensão do contrato, não se paga salário e não conta como tempo de serviço 
(FGTS, Férias, 13º Salário etc.) 
 

7.4.7 Prazo da Licença não remunerada é de no máximo 01(um) ano e prorrogável por mais 01(um) 
ano. 

 
 

8. DA PRORROGAÇÃO DE JORNADA E DA COMPENSAÇÃO DE HORAS 
 

8.1 Em caráter eventual, o excesso e a falta de horas trabalhadas em 01 (um) dia, poderão ser compensados 
pela correspondente redução ou acréscimo em outro dia, observados os limites legais quanto a jornada de 
trabalho, cuja apuração será realizada no mês subsequente pelo Setor de Pessoal que informará a cada 
funcionário o demonstrativo do saldo, contemplando tanto os créditos como os débitos de horas, se houver, 
conforme o caso. 
 

8.2 As horas trabalhadas antes das 05h:00 e após às 22h:00 serão compensadas em dobro. 
 



 
 

 

 

 
Rua: Amélia da Cunha Ornelas, 30 – Bento Ferreira. 

Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 29050-620 – Vitória/ES 
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br 

12 

8.3 O labor extraordinário não terá caráter de habitualidade e não poderá exceder a 02 (duas) horas diárias, 
devendo sempre ser previamente autorizado pela chefia do setor pertinente. 
 

8.4 Caso a compensação não ocorra em 06 (seis) meses, as horas em excesso serão pagas ao empregado e 
as em débito serão descontadas. 
 

8.5 Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho ou após o decurso do prazo estabelecido, sem que tenha 
havido compensação integral da jornada extraordinária eventual, o trabalhador fará jus ao pagamento das 
horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração atual, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) da hora normal. 
 

8.6 Na hipótese de prorrogação ou compensação das horas, o saldo credor ou devedor do empregado poderá 
ser avençado da seguinte forma: 
 

8.7 Quanto ao saldo credor: 
1.1.1 com a redução da jornada diária; 
1.1.2 com a supressão do trabalho em dias da semana; 
1.1.3 mediante folgas adicionais, inclusive podendo ser ajustado com folgas nos dias próximos aos feriados; 

e  
1.1.4 por meio do prolongamento das férias. 

 

8.8 Quanto ao saldo devedor: 
1.1.5 pela prorrogação da jornada diária; 
1.1.6 pelo trabalho aos sábados, se assim for determinado pela Administração, e  
1.1.7 desconto do saldo de horas devedoras remanescentes. 

 

8.9 O funcionário poderá optar pelo período de compensação prevista neste item com comunicação previa de 
no mínimo 48(quarenta e oito horas), mediante autorização da chefia imediata e a compensação referida será 
efetivada mediante formalização do respectivo termo, firmado junto ao Setor de Pessoal do CRCES, sem o 
qual não será permitido compensar as horas correspondentes. 
 

8.10 As normas mencionadas neste item não se aplicam aos empregados que não estão sujeitos ao controle 
de jornada, bem como àqueles que na forma da lei não foram contemplados no regime do trabalho 
extraordinário. 
 
 

9. TELETRABALHO 
 

9.1 Os empregados do CRCES, em conformidade com o Capítulo II-A da CLT, podem desenvolver suas 
atividades remotamente, nos termos da regulamentação editada pelo CRCES. 
 

9.2 Não haverá incidência de horas extras no exercício do teletrabalho. 
 

9.3 Cada solicitação será analisada pelo CRCES e poderá, ou não, aprovar a solicitação, de acordo com cada 
área de atuação do CRCES, e da necessidade. 
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10. CARGOS COMISSIONADOS 

 

10.1 São aqueles que se destinam a atender a encargos de direção/chefia ou assessoramento a superiores e 
são providos mediante livre escolha da Presidência, podendo esta recair ou não em funcionário com vínculo 
empregatício com o CRCES, desde que reúna os requisitos necessários e a habilitação profissional para a 
respectiva investidura do cargo, sem necessidade de concurso público, admitidos por livre nomeação e 
exoneração, cujo contrato de trabalho segue regras específicas estabelecidas na legislação correspondente. 
 

10.2 Os cargos comissionados não se submetem ao regime de controle de jornada. 
 

10.3 Incluem-se nesta categoria os cargos de Diretor Executivo, Coordenador Jurídico, Assessor de 
Comunicação, Coordenadores de Setor (Administrativo, Atendimento, Fiscalização, Desenvolvimento 
Profissional e Operacional) e Controller, sendo que somente poderá ser nomeado 1 (um) profissional para cada 
cargo, compreendendo um total de 09 (nove) profissionais. 
 

10.4 Recaindo a nomeação em funcionário com vínculo empregatício do CRCES ser-lhe-á facultado optar, por 
escrito e a qualquer momento pela remuneração do cargo em comissão, ou pela percepção do salário em 
vantagem do seu cargo acrescida de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do cargo em 
comissão, cujo valor correspondente ao acréscimo percebido quando do exercício do cargo comissionado não 
será integrado ao salário, deixando de percebê-lo ao ser dispensado do cargo em comissão. 
 

10.5 A opção pela remuneração do cargo em comissão não prejudicará o cálculo do adicional por tempo de 
serviço devido ao funcionário, que incidirá sobre o valor do salário correspondente ao cargo que ocupa em 
caráter efetivo, não alterando a sua remuneração por ocupação do Cargo Comissionado. 
 

10.6 Os funcionários investidos em cargos de provimento em comissão nos casos de afastamentos ou 
impedimentos legais do titular superiores a 30 (trinta) dias consecutivos poderão ser substituídos por outros 
nomeados pelo dirigente máximo da Autarquia. 
 
 

11. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E REQUISITOS DOS CARGOS 
 

11.1 Habilidades Gerais 
 

11.1.1 São necessárias aos funcionários do CRCES as seguintes habilidades gerais: 
 

11.1.1.1 Dinamismo; 

11.1.1.2 Agilidade; 

11.1.1.3 Relacionamento interpessoal;  

11.1.1.4 Raciocínio lógico e abstrato;  

11.1.1.5 Criatividade; 

11.1.1.6 Comunicação verbal e escrita; 

11.1.1.7 Iniciativa; 

11.1.1.8 Capacidade de corresponder satisfatoriamente na execução de atividades que exijam 
respostas em tempo premente; 

11.1.1.9 Capacidade de organização; 

11.1.1.10 Capacidade para análise de situações e problemas;  
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11.1.1.11 Capacidade de negociação e articulação, bem como capacidade para manter-se 
imparcial nas situações em que assim for exigido, e 

11.1.1.12 Habilidades técnicas especializadas (em determinados cargos). 
 

12. REMANEJAMENTO 
 

12.1 Trata-se do remanejamento do funcionário de uma área para outra, dentro da mesma instituição, unidade 
ou órgão, alterando-se a lotação originaria considerando o interesse da Administração não havendo 
obrigatoriedade de enquadramento salarial. 
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ANEXO I – DESCRITIVO DE CARGOS EFETIVOS 
 

1. Categoria Técnica 
 

1.1 CARGO: Assistente Administrativo 
 

Nível de Instrução: 
Ensino Médio completo. 
 
Conhecimentos: 
Necessário possuir conhecimentos na legislação do Sistema CFC/CRC, noções de direito administrativo e 
constitucional, atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e 
raciocínio lógico. Conhecimentos básicos no sistema operacional Windows, no pacote Microsoft Office (Word, 
Excel, Access e Power Point), Internet e noções de rede. 
 
Missão: 
Executar as atividades pertinentes aos serviços de apoio administrativo. 
 
Responsabilidades: 
1. Prestar atendimento ao público em geral, inclusive fornecedores de bens e serviços, e encaminhar às 

unidades administrativas e/ou pessoas solicitadas; 

2. Realizar as atividades burocráticas de abertura e montagem de processos, verificando os documentos 

necessários a sua composição, inclusive o seu registro no sistema; 

3. Coletar e entregar correspondências, documentos e/ou volumes, recolhendo-os em locais preestabelecidos 

e distribuindo-os aos destinatários; 

4. Tratar das correspondências recebidas, examinando e efetuando a triagem de acordo com seu conteúdo e 

registrando de forma apropriada os dados necessários a sua tramitação; 

5. Redigir e digitar correspondências, memorandos, ofícios, relatórios, pareceres, atas, deliberações e outros 

documentos administrativos, verificando sua exatidão visando assegurar a qualidade dos trabalhos; 

6. Preparar materiais necessários às reuniões, exposições e seminários, além de providenciar transporte e 

acomodações quando necessário, a fim de suprir todas as necessidades para realização das referidas 

atividades; 

7. Controlar assuntos pendentes, solicitar aos setores e órgãos envolvidos, a documentação pertinente, a fim 

do cumprimento de prazos estabelecidos; 

8. Acompanhar e/ou executar atividades de serviços administrativos, transmitindo, quando necessário, 

instruções de menor complexidade; 

9. Organizar e classificar toda documentação, numerando e cadastrando os ofícios, memorandos e 

materiais expedidos; 

10. Arquivar documentos, classificando por ordem numérica, alfabética, por assunto ou cronológica, a fim 

de manter o controle e facilitar sua localização; 

11. Protocolar e despachar documentos e volumes, anotar em formulário apropriado a quantidade, 

especificação, destino e data, a fim de evitar o extravio e possibilitar o encaminhamento aos interessados; 

12. Organizar e controlar as publicações expedidas pelo Conselho, inclusive as existentes em estoque, 

bem como o arquivo permanente do CRCES, em assuntos ligados a publicações; 

13. Controlar a documentação técnica, legal e administrativa que possam subsidiar decisões superiores; 
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25 

14. Auxiliar trabalhos de rotina de biblioteca, centro de documentação e/ou em setor similar; 

15. Realizar trabalhos de reprografia, tais como: operar máquinas e equipamentos reprográficos, encadernar, 

catalogar, alcear e grampear material trabalhado, controlar o número de cópias solicitadas durante o mês, por 

meio de formulários próprios; 

16. Realizar o controle de estoque de material da unidade administrativa, anotar os dados em formulário 

apropriado, bem como preparar as requisições para solicitar novas remessas; 

17. Providenciar, junto às agências de viagem emissão e reservas de passagens; 

18. Preparar documentação para pagamento de diárias e outros itens necessários ao atendimento ou 

subsídio de viagem; 

19. Preparar procedimentos para aquisições de materiais e equipamentos, por meio de processos licitatórios 

e/ou adiantamento de numerário, com base em diretrizes superiores, quando membro da Comissão 

Permanente de Licitação; 

20. Analisar cotação de preços de bens e serviços para negociação e posterior aquisição; 

21. Orientar e/ou acompanhar o protocolo e despacho de volumes e documentos, a fim de evitar o 

extravio e possibilitar o encaminhamento aos interessados; 

22. Executar serviços bancários, tais como preparar cheques para pagamentos diversos, ordens de pagamento 

e/ou ordens de crédito, seguindo as orientações pertinentes; 

23. Preencher formulários específicos, consultar documentos, listagens e relatórios, discriminar dados e 

efetuar cálculos, para fins de contabilização; 

24. Elaborar roteiros para cerimonial de eventos; 

25. Executar serviços relacionados à autorização e/ou a solicitação de pagamentos, de materiais/prestação de 

serviços, de acordo com a documentação apresentada; 

26. Controlar o suprimento de fundos, cronogramas de despesas e demais atividades afetas à área de 

atuação; 

27. Auxiliar em todos os setores e departamentos do CRCES; 

28. Redigir atas, ofícios, memorandos, convocações, convites e organizar reuniões e encontros propostos pela 

presidência; 

29. Executar demais atividades descritas nos manuais de administração, fiscalização, registro, cobrança e 

outros estabelecidos pelo Sistema CFC-CRC; 

30. Executar outras atividades correlatas. 
 
  



 
 

 

 

 
Rua: Amélia da Cunha Ornelas, 30 – Bento Ferreira. 

Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 29050-620 – Vitória/ES 
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br 

17 

1.2 CARGO: Operador de Sistemas 

 

Nível de Instrução: 
Certificado de conclusão do ensino médio e curso técnico ou superior na área de informática, devidamente 
registrado e fornecido por instituição reconhecida pela Secretaria Estadual de Educação ou pelo Ministério 
da Educação. 
 
Conhecimentos: 
Necessário possuir conhecimentos na legislação do Sistema CFC/CRC, noções de direito administrativo e 
constitucional, atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e 
raciocínio lógico. Conhecimentos sólidos em Sistemas Operacionais (Windows), inclusive em banco de dados 
e softwares e equipamentos de rede (cliente-progressão), no pacote de aplicativos Office (Word, Excel, 
Access e PowerPoint) e Internet. 
 
Missão: 
Gerar aplicações informatizadas, desenvolvendo, implantando e mantendo sistemas de acordo com 

metodologia e técnicas adequadas, visando atender aos objetivos estabelecidos quanto a qualidade, custos, 
prazos e benefícios, além do suporte técnico ao público interno e externo. 
 
Responsabilidades: 

1.  Atender os usuários, prestando suporte técnico, subsidiando-os de informações pertinentes a 

2. equipamentos, sistemas implantados e rede de teleinformática, registrando e definindo as prioridades 

no atendimento das reclamações, além de orientar nas soluções indicadas; 

3. Prestar assistência às unidades e setores do CRCES, orientar tecnicamente quando solicitado, com o 

objetivo da utilização eficiente dos recursos disponíveis; 

4. Prestar assistência técnica e suporte em eventos, palestras, cursos, reuniões e treinamentos, 

organizados pelo CRCES; 

5. Dar manutenção, solucionar problemas de produção e orientar os usuários e operadores quanto à 

utilização do ambiente; 

6. Efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos de informática. Instalar e prestar manutenção 

em softwares e fazer upgrade ou outras adaptações e/ou modificações para melhorar o desempenho dos 

equipamentos; 

7. Treinar os usuários nos aplicativos disponíveis, dando suporte na solução de problemas; 

8. Avaliar novas técnicas e identificar a necessidade de atualização e de desenvolvimento de softwares 

de apoio; 

9. Elaborar relatórios específicos para a administração; 

10. Elaborar e implantar projetos de rede e de computadores; 

11. Realizar levantamentos de dados referentes a assuntos administrativos, a fim de serem utilizados 

pelos órgãos competentes; 

12. Prestar atendimento ao público em geral e encaminhar às unidades administrativas e/ou pessoas 

solicitadas; 

13. Preparar materiais necessários às reuniões, exposições e seminários, a fim de fornecer o devido 

apoio às referidas atividades; 

14. Acompanhar e/ou executar atividades de serviços técnico-administrativos e transmitir, quando 

necessário, instruções de menor complexidade; 
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15. Preencher formulários específicos, consultando os documentos, listagens e relatórios a fim 

discriminar/levantar dados e efetuar cálculos, se necessário; 

16. Controlar assuntos pendentes, solicitar aos setores e órgãos envolvidos, a documentação pertinente, 

a fim de atender ao cumprimento de prazos estabelecidos; 

17. Controlar a documentação técnica, legal e administrativa que possam subsidiar decisões superiores; 

18. Prestar manutenções preventivas e corretivas nos servidores; 

19. Desenvolver e executar comandos no banco de dados SQL, ou outros bancos de dados que venham 

a ser executados no CRCES; 

20. Executar outras atividades correlatas ligadas à área técnica de informática. 
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1.3 CARGO: Assistente Técnico com formação em Contabilidade 

 

Nível de Instrução: 

Ensino superior completo em Ciências Contábeis, com Registro ativo em Conselho Regional de Contabilidade, 
na categoria de Contador e em situação regular. Não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética, aplicada por 
Conselho de Contabilidade, nos últimos cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado, comprovada 
através de Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo respectivo órgão de fiscalização profissional. 
 
Conhecimentos: 
Necessário possuir sólidos conhecimentos em técnicas contábeis, legislação do Sistema CFC/CRC, legislação 
trabalhista, atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e 
raciocínio lógico. Conhecimento no sistema operacional Windows, no pacote Microsoft Office (Word, Excel e 
Power Point), Internet, noções de segurança da informação e noções de rede. 
 
Missão: 
Executar em nível técnico atividades ligadas a assuntos contábeis, administrativos e financeiros, em auxílio 
ao Contador. 
 
Responsabilidades: 

1. Elaborar os balancetes mensais e balanço anual (contábil e gerencial), para assegurar que reflitam 

corretamente a situação econômico-financeira da entidade; 

2. Realizar a escrituração contábil, com base nas Normas Técnicas Aplicadas ao Setor Público; 

3. Analisar as informações contábeis e preparar relatórios (específicos e eventuais) com explicações 

e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, para subsidiar o Contador; 

4. Pesquisar, acompanhar e estudar toda a legislação aplicável ao sistema CFC/CRC, auxiliar na 

orientação de emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, para prevenir incorreções e prejuízos, 

bem como, a conformidade às exigências legais; 

5. Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos 

necessários, para agilidade e qualidade do trabalho da auditoria; 

6. Acompanhar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações 

regimentais do Conselho; elaborar processos de contas a pagar e a receber, de acordo com a legislação; 

7. Realizar os serviços de apropriação, apuração e rateio de custos; controlar a movimentação bancária 

do CRCES, realizar pagamentos, movimentações e aplicações bancárias, emitir cheques e elaborar 

ordens de pagamentos; 

8. Realizar o controle das receitas e despesas, elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica 

e financeira, apresentar dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer elementos necessários ao 

relatório global; controlar os créditos a receber e recebidos, a cota- parte ao CFC; 

9. Acompanhar a execução de contratos e convênios; auxiliar no inventário físico dos bens patrimoniais, 

na emissão de relatórios; 

10. Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária e na prestação de contas e relatório de gestão; 

11. auxiliar nas deliberações e na confecção dos pareceres da Câmara de Controle Interno; 

12. Elaborar os processos de acordo com as normas estabelecidas e manuais propostos pelo Sistema 
CFC-CRC; 

13. Acompanhar atualização na legislação específica do CRCES e outras inerentes às atividades; controlar 

empenhos e sua anulação; 
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14. Opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, contábil, financeira e 

orçamentária, propondo, se for o caso, as soluções cabíveis; 

15. Realizar trabalhos de verificação contábil, inspecionar regularmente a escrituração, para apurar se os 

registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem; 

16. Auxiliar nos cálculos de reavaliação do ativo; 

17. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

18. Participar do planejamento e programação das atividades da área; 

19. Supervisionar, distribuir e revisar os trabalhos para o correto desenvolvimento das tarefas, adotar as 

providências para eventuais correções; 

20. Verificar a legalidade e a exatidão dos pagamentos da remuneração, dos subsídios, dos proventos, 

pensões e dos descontos relativos aos funcionários, bem como a suficiência dos dados relativos a 

atos de pessoal; 

21. Auxiliar na avaliação dos controles internos do CRCES e propor melhorias; 

22. Auxiliar os trabalhos na confecção dos projetos ou atividades inerentes ao Plano de Trabalho a serem 

desenvolvidos pelo Sistema CFC/CRC; 

23. Auxiliar na elaboração e formalização dos demais processos internos, dar parecer técnico, com base, 

principalmente, nas normas estabelecidas pelo Sistema CFC-CRC; 

25. Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem à melhoria dos serviços e 

controles, tornando-os mais eficazes por meio da eliminação de trabalhos e de outras tarefas que não 

contribuem para a segurança das informações; 

26. Executar outras atividades correlatas e demais atividades inerentes ao contador. 
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1.4 CARGO: Assistente Técnico com formação em Administração 

 

Nível de Instrução: 
Diploma, devidamente registrado de conclusão de graduação de ensino superior em Administração, com 
registro ativo em Conselho Regional de Administração e em situação regular. Não ter sofrido penalidade 
disciplinar ou ética, aplicada por Conselho de Administração, nos últimos cinco anos, contados a partir do 
trânsito em julgado, comprovada através de Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo respectivo 
órgão de fiscalização profissional. 
 

Conhecimentos: 
Necessário possuir sólidos conhecimentos em recursos humanos, gestão de pessoal, legislação do Sistema 
CFC/CRC, legislação trabalhista, noções de direito administrativo e constitucional, atualidades, procedimentos 
administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e raciocínio lógico. Conhecimento no sistema 
operacional Windows, no pacote Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), Internet, noções de segurança 
da informação e noções de rede. 
 
Missão: 
Executar em nível técnico atividades ligadas a assuntos administrativos, trabalhistas, de gestão de pessoas 
e financeiros. 
 
Responsabilidades: 

1. Cuidar dos processos de contratação, admissão e rescisão de empregados e estagiários e apresentar 

contratos de trabalho; 

2. Prestar apoio e responder aos questionamentos da contabilidade e demais áreas, respeitando as 

prerrogativas da profissão; 

3. Realizar o controle de frequência dos empregados; 

4. Requisitar, controlar e formalizar os processos de benefícios concedidos ao empregado; 

5. Elaborar a folha de pagamento de salários de funcionários e comissionados, calcular impostos e 

contribuições sobre a folha de pagamento e emitir guias respectivas; 

6. Transmitir arquivos CAGED, GFIP e outros requisitados por órgãos da administração pública; 

7. Emitir posicionamento em assuntos relacionados aos recursos humanos, propor melhorias; 

8. Auxiliar nas atividades que impactam no comportamento e atitude na gestão de pessoal, como: 

estrutura organizacional, promoção, desligamento, pagamento de salários, comunicação interna, 

feedback, reestruturações, mudança de área, gestão de processos e metas, gestão de projetos em geral; 

9. Organizar treinamentos e encontros de funcionários, bem como, formalizar os processos necessários 

à contratação de empresas especializadas em atividades de bem-estar do empregado; 

10. Elaborar proposta de plano de cargos e salários; 

11. Aplicar questionários de satisfação e avaliações aos empregados; 

12. Apresentar e acompanhar quadro de férias, emitir aviso e concessão; 

13. Solicitar e agendar exames médicos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho e outros 

estabelecidos pela legislação; 

14. Fazer cumprir a legislação trabalhista em vigor, em especial, as regras estabelecidas pela CLT- 

Consolidação das Leis do Trabalho; 

15. Realizar demais atividades correlatas e inerentes ao administrador. 
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2. Categoria Especializada 

 

2.1 CARGO: Fiscal Contador 

 

Nível de Instrução: 
Ensino Superior completo em Ciências Contábeis com registro ativo em Conselho Regional de Contabilidade 
na categoria de Contador e em situação regular, não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética aplicada por 
Conselho de Contabilidade nos últimos 5 (cinco) anos após decisão tramitada em julgado; possuir carteira 
nacional de habilitação, na categoria “B” ou superior, ter disponibilidade para viagens para outras cidades do 
Espírito Santo e outros estados, inclusive com pernoite (se necessário). 
 

Conhecimentos: 
Conhecimentos e domínio da legislação específica da profissão, bem como da legislação do sistema CFC/CRC. 
Noções de direito trabalhista, administrativo e constitucional, atualidades, procedimentos administrativos, 
redação oficial, língua portuguesa, ortografia e raciocínio lógico. Conhecimento do sistema operacional 
Windows, no pacote Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), Internet, noções de segurança da informação 
e noções de rede. 
 
Missão: 
Executar em nível técnico atividades ligadas à fiscalização de contabilistas, quanto à execução de serviços 
contábeis e atuação profissional ética. 
 
Responsabilidades: 

1. Realizar serviços internos e externos de fiscalização; 

2. Atender e tirar dúvidas de profissionais, pessoalmente ou não, sobre a legislação contábil; 

3. Verificar o andamento de processos abertos; 

4. Elaborar relatório fiscal dos processos a serem levados a julgamento; 

5. Pesquisar em jornais e Diário Oficial, notícias contábeis; 

6. Proceder à instrução processual; 

7. Informar ao Setor de Registro sobre situação de profissionais com relação à Fiscalização; 

8. Preencher checklist das Demonstrações Contábeis apresentadas no CRCES, bem como nos contratos 

de prestações de serviços; 

9. Cumprir diligências de fiscalização programadas para serem executadas; 

10. Apresentar relatório de atividades e realizar demais atividades inerentes ao cargo; 

11. Realizar inspeções no veículo sob sua responsabilidade a fim de verificar seu estado de conservação 

e de funcionamento e identificar necessidades de manutenção corretiva e preventiva; 

12. Buscar capacitação e atualização profissional para orientar o Profissional da Contabilidade; 

13. Programar as paradas para manutenção do veículo sob sua responsabilidade, a fim de contribuir para 

a redução de custos de manutenção e aperfeiçoar a disponibilidade dele às atividades; 

14. Realizar demais atividades previstas no Manual de Fiscalização e nas orientações do CFC. 
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2.2 CARGO: Advogado 

 

Nível de Instrução: 
Diploma devidamente registrado de conclusão de graduação de ensino superior em Direito com registro na 
Ordem de Advogados do Brasil e não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética aplicada nos últimos 5 (cinco) 
anos após decisão transitada em julgado, comprovada através de Certidão de Regularidade Profissional 
expedida pelo respectivo órgão de fiscalização profissional. 
 
Conhecimentos: 
Conhecimentos em todas as áreas da profissão, domínio da legislação específica de Conselhos Profissionais, 
em especial do Sistema CFC/CRC. Conhecimento do sistema operacional Windows, do pacote Microsoft 
Office (Word, Excel e Power Point), Internet, noções de segurança da informação e noções de rede. 
Necessários conhecimentos em atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua 
portuguesa, ortografia e raciocínio lógico. 
 
Missão: 
Prestar assessoria jurídica nas áreas administrava, comercial, cível, ambiental, societária, previdenciária, 
tributária, trabalhista, entre outras, tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, 
além de sugerir medidas a fim de resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões 
do 
Conselho. 
 
Responsabilidades: 

1. Administrar o contencioso do Conselho, em todas as instâncias, acompanhar os processos 

administrativos e judiciais, preparar recursos, impetrando e respondendo mandados de segurança ou 

tomar as providências necessárias para garantir os direitos e interesses do Conselho; 

2. Analisar todos os tipos de contratos firmados, avaliar os riscos envolvidos e dar parecer técnico com o 

objetivo de garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações, contratos e convênios 

firmados com terceiros; 

3. Orientar todas as áreas do Conselho em questões relacionadas com a área jurídica, garantir que as 

decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei; 

4. Acompanhar a participação nos processos licitatórios, emitir parecer sobre a regularidade dos 

procedimentos e do processo, responder questionamentos, que porventura surgir no processo e no 

certame e tomar todas as providências necessárias para resguardar os interesses do Conselho; 

Acompanhar citações e publicações em que o CRCES seja citado; 

5. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, para manter as atividades do 

6. Conselho, dentro da legislação e evitar prejuízos; 

7. Elaborar minuta de contratos, portarias, resoluções, normas de conduta e códigos de ética, regimentos, 

além de orientar e auxiliar na elaboração de manuais, fluxogramas de atividades e processos 

administrativos em geral; 

8. Propor ações de Execução Fiscal em face de devedores, pessoas físicas e jurídicas, inscritos em dívida 

ativa pelo CRCES e outras ações judiciais, quando necessário ou solicitado pela Diretoria; 

9. Emitir pareceres jurídicos, em assuntos que integram o CRCES, bem como, apresentar relatório de 

análise dos processos, sempre que solicitado por membros do Conselho Diretor; 

10. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 
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11. Executar outras atividades correlatas e inerentes ao advogado. 
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2.3 CARGO: Contador 

 

Nível de Instrução: 
Nível Superior completo em Ciências Contábeis com registro ativo em Conselho Regional de Contabilidade na 
categoria de Contador e em situação regular, não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética, aplicada por 
Conselho de Contabilidade, nos últimos 5 (cinco) anos, após decisão transitada em julgado; 
 
Conhecimentos: 
Conhecimentos específicos nos sistemas operacionais utilizados pelo Sistema CFC/CRC, domínio da legislação 

pública, das normas aplicadas ao setor público, bem como do sistema CFC/CRC, domínio das técnicas e 
métodos de desenvolvimento de projetos e planos. Conhecimento do sistema operacional Windows, do pacote 
do Microsoft Office (Word, Access, Excel e Power Point), Internet, noções de segurança da informação, noções 
de rede. Necessário possuir conhecimentos em direito administrativo e constitucional, atualidades, 
procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e raciocínio lógico. 
 
Missão: 
Planejar, organizar e realizar atividades da contabilidade geral, assegurar que todos os relatórios e registros 
sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das 
normas e procedimentos estabelecidos pelo Conselho. 
 

Responsabilidades: 
1. Finalizar os balancetes mensais e anual (contábil e gerencial), para assegurar que reflitam corretamente a 

situação econômico-financeira do Conselho; 

2. Analisar as informações contábeis e preparar relatórios (específicos e eventuais) contendo informações, 

explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, para subsidiar o processo 

decisório no Conselho; 

3. Pesquisar, acompanhar e estudar toda a legislação aplicável ao sistema CFC/CRC, dar a orientação 

necessária a todas as áreas do Conselho responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, 

para prevenir incorreções e prejuízos ao Conselho, bem como a conformidade às exigências legais; 

4. Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, 

para agilidade e qualidade do trabalho da auditoria; 

5. Acompanhar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações 

regimentais do Conselho; 

6. Controlar e orientar o processamento de contas a pagar e a receber; 

7. Orientar os serviços de apropriação, apuração e rateio de custos; 

8. Controlar a movimentação bancária do CRCES, acompanhar a emissão de cheques, ordens de pagamentos, 

débitos, créditos e saldos; 

9. Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira, apresentar dados estatísticos e 

pareceres técnicos, para fornecer elementos necessários ao relatório global; 

10. Coordenar o inventário físico dos bens patrimoniais, emitir relatórios, com o objetivo de manter 

compatíveis os registros contábeis com o controle físico dos bens, de acordo com a legislação; 

11. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária e da prestação de contas do CRCES; 

12. Emitir extrato da Ata da Reunião do Plenário, referente aos assuntos ligados à contabilidade; 

  13. Auxiliar nas Deliberações e na confecção do Parecer da Câmara de Controle Interno; 
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14. Montar processos de abertura de crédito suplementares: Quadro demonstrativo das dotações 

suplementadas/anuladas, Memória de cálculo do excesso de arrecadação ou cálculo do superávit financeiro, 

Resolução, Justificativa da Contabilidade, Parecer da Câmara de Controle Interno; 

15. Atender a Câmara de Controle Interno, quando solicitada; 

16. Propor alteração no plano de contas da contabilidade; 

17. Fazer acompanhamento da legislação sobre execução orçamentária; 

18. Controlar empenhos e sua anulação; 

19. Opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, contábil, financeira e 
orçamentária, propondo, se for o caso, as soluções cabíveis; 
20. Realizar trabalhos de verificação contábil, inspecionar regularmente a escrituração, para apurar se os 

registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem; 

21. Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo; 

22. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

23. Participar do planejamento e programação das atividades da área; 

24. Supervisionar, distribuir e revisar os trabalhos para o correto desenvolvimento das tarefas, adotar as 

providências para eventuais correções; 

25. Verificar a legalidade e a exatidão dos pagamentos da remuneração, dos subsídios, dos proventos, 

pensões e dos descontos relativos aos funcionários, bem como a suficiência dos dados relativos a atos 

de pessoal; 

26. Avaliar os controles internos do CRCES e propor melhorias; 

27. Manifestar-se acerca de projetos ou atividades a serem desenvolvidos pelo Sistema CFC/CRC; 

28. Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem à melhoria dos serviços e 

controles, tornando-os mais eficazes por meio da eliminação de trabalhos e de outras tarefas que não 

contribuem para a segurança das informações; 

29. Executar outras atividades correlatas. 
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32 33 

3.  Cargos Comissionados 

 

3.1 CARGO: Diretor Executivo 

 

Nível de Instrução: 

Nível superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito, desejável Curso de Pós- 
graduação e experiência no setor público. Necessário registro regular em Conselho de Fiscalização do 
exercício profissional e não ter sofrido penalidade ético-disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
Conhecimentos: 
Conhecimentos específicos em todas as atividades da área fim e da legislação específica do Sistema 

CFC/CRC, domínio das técnicas e métodos de desenvolvimento de projetos, métodos e técnicas de gestão 
de pessoas, planos e gestão de instituições públicas do porte do CRCES. Conhecimento do sistema 
operacional Windows, do pacote do Microsoft Office (Word, Access, Excel e Power Point), Internet, noções 
de segurança da informação, noções de rede. Necessário possuir conhecimentos em de direito administrativo, 
financeiro e constitucional, atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, 
ortografia e raciocínio lógico. 
 
Missão: 
Exercer a administração do Conselho, por meio de ações de planejamento, supervisão e controle das 
atividades. 
 
Responsabilidades: 
1. Coordenar e organizar todas as atividades administrativas do CRCES e das delegacias seccionais; 

2. Assessorar a Presidência e o Conselho Diretor na elaboração de documentos; 

3. Planejar, organizar, controlar e supervisionar as atividades administrativas, institucionais e de política 

estratégica, com vistas a implementar os objetivos da Autarquia, no âmbito de sua competência, sempre 

orientado pelos princípios da Administração Pública nos termos do caput do Art.37 da Constituição Federal; 

4. Gerir em conjunto com o Presidente ou demais órgãos do CRCES, nos limites de suas atribuições, os 

recursos financeiros da Autarquia, implementar diretrizes e políticas financeiras, emanadas do Conselho 

Diretor; 

5. Negociar com bancos os contratos relativos à aplicação de recursos financeiros; 

6. Prover o Conselho Diretor de informações e dados que auxiliem na formulação de política financeira de 

curto, médio e longo prazo; 

7. Supervisionar as atividades ligadas à área de registro, fiscalização e educação continuada do 

8. Conselho; 

9. Supervisionar as atividades ligadas à área de contabilidade do CRCES, para cumprimento da legislação 

vigente e melhor aproveitamento de benefícios e incentivos oferecidos; 

10. Supervisionar as atividades de controle patrimonial do CRCES, de modo a assegurar a sua existência 

física contábil; 

11. Planejar, organizar e conduzir as atividades administrativas e de recursos humanos, observar o 

cumprimento das rotinas trabalhistas, recolhimentos fiscais, implantação de sistemas administrativos, organizar 

as atividades no sentido de atingir o maior grau de satisfação e relacionamento; 
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12. Planejar, organizar e desenvolver estudos no sentido de aperfeiçoar a política salarial e de benefícios do 

CRCES, com a finalidade de redução de custos, aumento de rendimento individual e outros fatores 

correlatos; 

13. Planejar, controlar e coordenar as atividades relativas à informatização das diversas áreas do CRCES, 

negociar contratação de novos equipamentos, programas, serviços de consultoria, avaliar aspectos técnicos e 

econômicos, participando da decisão quanto a contratação; 

14. Elaborar plano de trabalho anual nas áreas de sua competência; 

15. Acompanhar os projetos de cada área e propor modificações; 

16. Interpretar relatórios contábeis e normas contábeis da administração pública; 

17. Orientar o gestor nas decisões de forma ética, zelando para o cumprimento dos preceitos legais e 

regimentais da Instituição; 

18. Incentivar o bom relacionamento interpessoal; 

19. Acompanhar o comportamento mensal das receitas e despesas e emitir pronunciamento ao Conselho 
Diretor; 

20. Fazer cumprir rotinas administrativas estabelecidas no Manual Administrativo do Sistema CFC/CRC; 

21. Executar outras atividades que mantenham relação com as atribuições referidas. 
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3.2 CARGO: Coordenador Jurídico 
 
 

Nível de Instrução: 
Nível Superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como inexistência de penalidade 
disciplinar ou ética nos últimos 5 (cinco) anos, comprovada mediante certidão expedida pelo respectivo órgão 
de fiscalização profissional. 
 

Conhecimentos: 
Conhecimentos específicos em todas as atividades da área fim e da legislação específica do sistema 
CFC/CRC, domínio das técnicas e métodos de desenvolvimento de projetos, planos e gestão de instituições 
do porte do CRCES. Conhecimento do sistema operacional Windows, do pacote Microsoft Office (Word, 
Access, Excel e Power Point), Internet, noções de segurança da informação, noções de rede. Necessário 
possuir conhecimentos em direito administrativo e constitucional, atualidades, procedimentos administrativos, 
redação oficial, língua portuguesa, ortografia e raciocínio lógico. 
 

Missão: 

Efetuar a gestão, o planejamento e o controle das atividades ligadas aos assuntos jurídicos, bem como 
assessorar a Presidência do Conselho e demais órgãos executivos em todos os assuntos inerentes às 
atividades da Instituição. 
 
Responsabilidades: 

1. Planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades jurídicas; 

2. Opinar sobre os assuntos jurídicos da unidade, dependentes de decisão superior; 

3. Emitir parecer nos assuntos jurídicos pertinentes às respectivas unidades; 

4. Colaborar na avaliação e no acompanhamento periódico dos projetos implantados e das atividades 

desenvolvidas na instituição; 

5. Colaborar com as demais áreas no desempenho de suas atividades; 

6. Elaborar planos, programas e projetos, segundo as necessidades da instituição e solicitação da 

7. Diretoria; 

8. Elaborar e apresentar relatórios gerenciais que reflitam o desempenho do setor jurídico e subsidiem a 

tomada de decisão pela alta direção; 

9. Gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 

10. Assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas áreas de atuação; 

11. Assessorar os órgãos executivos do Conselho acerca dos temas jurídicos, de modo a buscar que as 

decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei; 

12. Emitir pareceres jurídicos, em assuntos que integram o CRCES, bem como, apresentar relatório de 

análise dos processos, sempre que solicitado por membros do Conselho Diretor; 

13. Emitir pareceres jurídicos quando solicitado pela Presidência, Vice-presidência ou Diretoria Executiva; 

14. Acompanhar as sessões do Conselho, bem como de outros órgãos internos da instituição; 

15. Administrar o contencioso do Conselho sob sua responsabilidade, em todas as instâncias, acompanhar os 

processos administrativos e judiciais, preparar recursos, ou tomar as providências necessárias para garantir 

os direitos e interesses do Conselho; 

16. Analisar todos os tipos de contratos firmados, avaliar os riscos envolvidos e dar parecer técnico com o 

objetivo de buscar uma situação de segurança jurídica nas negociações, contratos e convênios firmados com 

terceiros; 
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17. Acompanhar a participação nos processos licitatórios, emitir parecer sobre a regularidade dos 

procedimentos e do processo, responder questionamentos, que porventura surgir no processo e no certame 

tomar todas as providências necessárias para resguardar os interesses do Conselho; 

18. Acompanhar citações e publicações em que o CRCES seja citado; 

19. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, para manter as atividades do 

20. Conselho, dentro da legislação e evitar prejuízos; 

21. Elaborar minuta de contratos, portarias, resoluções, normas de conduta e códigos de ética, regimentos, 

além de orientar e auxiliar na elaboração de manuais, fluxogramas de atividades e processos administrativos 

em geral; 

22. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 

23. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
O Cargo Comissionado de Coordenador Jurídico fica excluído do recebimento de honorários de sucumbência 
eventualmente devidos em razão dos processos do CRCES. 
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3.3 CARGO: Assessor de Comunicação 
 
 

Nível de Instrução: 
Nível superior de graduação completo em Comunicação Social, Publicidade, Relações Públicas ou correlatas. 
Necessário registro regular em organização profissional específica e não ter sofrido processo é codisciplinar 
nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
Conhecimentos: 
Domínio nos processos de entrevistas, elaboração de matérias, editoração e revisão, bem como da legislação 
específica e do sistema CFC/CRC. O domínio das técnicas e métodos de desenvolvimento de projetos 
e planos. Conhecimento do sistema operacional Windows, do pacote do Microsoft Office (Word, Access, Excel 
e Power Point), Internet, noções de segurança da informação, noções de rede. Necessário possuir 
conhecimento de atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e 
raciocínio lógico. 
 

Missão: 
Assessoria de publicidade abrange atividades de marketing e relações públicas, para tanto deve atuar como 
estrategista na elaboração de planos de comunicação mais abrangentes. Esses planos devem privilegiar uma 
comunicação eficiente, junto à imprensa, mas também, posicionando a organização de forma a estabelecer 
uma interlocução com ética e responsabilidade social, comprometida com os valores da sociedade junto aos 
seus mais diversos públicos. 
 
Responsabilidades: 
1. Criar um plano de comunicação, estabelecendo a importância deste instrumento tanto no relacionamento 

com a imprensa como os demais públicos internos e externos; 

2. Colaborar para a compreensão da sociedade do papel da organização; 

3. Estabelecer uma imagem comprometida com os seus públicos; 

4. Criar e gerenciar canais de comunicação internos e externos que divulguem os valores da organização e 

suas atividades; 

5. Promover parcerias ou apoio às empresas juniores das IES e em empresas incubadas nos projetos 

oficiais; 

6. Desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação; 

7. Preparar as fontes de imprensa do CRCES para que atendam às demandas da equipe de comunicação de 

forma eficiente e ágil; 

8. Acompanhar a prestação de serviço da Assessoria de Comunicação, quando contratada como terceirizada; 

9. Operacionalizar a Ouvidoria do CRCES; 

10. Orientar os funcionários do Conselho, quando necessário, a lidar com a imprensa; 

11. Produzir textos, fazer revisões, produzir fotos, aprovar e acompanhar a impressão do Jornal do 
CRCES; 

12. Avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação, visando alcance de resultados positivos; 

13. Sugerir pautas, apurar, redigir e editar matérias para publicação no jornal interno, externo e nas mídias 

sociais (Site do CRCES e mídias sociais) (Nova redação dada pela Resolução CRCES nº399/2019) 

14. Acompanhar, quando solicitado, o Presidente e Diretores em viagens, com o objetivo de colher 

matérias para serem aproveitadas nos jornais internos e externos, bem como nas mídias sociais e/ou 

repassadas através de releases para a imprensa; 
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15. Organizar e manter atualizado um arquivo de fotos, com cópias que possam ser repassadas à imprensa, 

em caso de necessidade, ou aproveitadas em material publicitário; 

16. Organizar e manter atualizado um arquivo de matérias publicadas na imprensa local e nacional de 

interesse do CRCES; 

17. Executar outras tarefas correlatas relacionadas à sua atividade e necessárias aos interesses do 

CRCES. 
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3.4 CARGO: Coordenador de Setor 
 

Nível de Instrução: 
Nível médio ou, preferencialmente, superior completo em nível de graduação. Necessário registro regular em 
Conselho Profissional, se for o caso, e não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética, aplicada nos últimos 5 
(cinco) anos após decisão transitada em julgado, comprovada através da Certidão de Regularidade 
Profissional. 
 
Conhecimentos: 
Conhecimentos específicos em atividades da área fim e da legislação específica do Setor do CRC, 
conhecimento das técnicas e métodos de desenvolvimento de projetos, planos e gestão do CRCES. 
Conhecimento do sistema operacional Windows, do pacote Microsoft Office (Word, Access, Excel e Power 
Point), Internet, noções de segurança da informação, noções de rede. Necessário possuir noções de direito 
administrativo e constitucional, atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, 
ortografia e raciocínio lógico. 
 
Missão: 
Efetuar a gestão, o planejamento e o controle das atividades ligadas ao setor da área técnica e/ou operacional 
do CRCES, assegurando a consecução dos objetivos da Instituição. 
 
Responsabilidades: 
1. Planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de sua área; 

2. Assistir às gerências operacional e técnica nos assuntos inerentes às atividades do Setor;  

3. Contribuir na elaboração de estudos, planos e projetos de interesse da Instituição; 

4. Colaborar na avaliação e no acompanhamento periódico dos projetos implantados e das atividades 

desenvolvidas na instituição; 

5. Colaborar com as demais áreas no desempenho de suas atividades; 

6. Assegurar padrões satisfatórios de desempenho em sua área de atuação. 

7. Coordenar e fiscalizar as atividades do pessoal e propor medidas disciplinares, na forma da legislação 

específica; 

8. Contribuir na elaboração do plano de trabalho do Setor; 

9. Contribuir na elaboração da Proposta Orçamentária Anual do Setor, observadas as diretrizes e orientações 

da direção; 

10. Propor ao setor competente a alienação de bens patrimoniais e de material inservível sob sua 

administração; 

11. Cumprir o estabelecido nos Manuais de Fiscalização, Registro, Cadastro, Cobrança, Administrativo, 

Contabilidade, entre outros, de acordo com a responsabilidade da área estabelecida. 
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3.5 CARGO: Controller 
 

Nível de Instrução: 
Nível Superior completo em Ciências Contábeis com registro ativo em Conselho Regional de Contabilidade na 
categoria de Contador e em situação regular, não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética, aplicada por 
Conselho de Contabilidade, nos últimos 5 (cinco) anos, após decisão transitada em julgado; 
 
Conhecimentos: 
Conhecimentos específicos nos sistemas operacionais utilizados pelo Sistema CFC/CRCs, domínio da 
legislação pública, das normas aplicadas ao setor público, bem como do sistema CFC/CRC’s, domínio das 
técnicas e métodos de desenvolvimento de projetos e planos. Conhecimento do sistema operacional Windows, 
do pacote do Microsoft Office (Word, Access, Excel e Power Point), Internet, noções de segurança da 
informação, noções de rede. Necessário possuir conhecimentos em direito administrativo e constitucional, 
atualidades, procedimentos administrativos, redação oficial, língua portuguesa, ortografia e raciocínio lógico. 
 
Missão: 
Efetuar a gestão e o planejamento das atividades de gestão financeira, contábil e de controle interno 
assegurando a consecução dos objetivos da Instituição, realizar controles da execução do plano de trabalho e 
orçamento, da aplicação dos recursos na execução de projetos, dos mecanismos de governança, assegurando 
a eficiência e eficácia das contratações e aquisições, dos serviços prestados à sociedade e o cumprimento das 
diretrizes legais e institucionais. 
 
Responsabilidades: 

 
1. Realizar a análise e assegurar o cumprimento das metas e indicadores previstos no plano de trabalho e a 
execução dos projetos, bem como do orçamento anual;  

2. Assessorar quanto a aquisições e contratações de serviços;  

3. Analisar a eficiência, eficácia, adequação e grau de qualidade dos controles financeiros dos departamentos 
e aplicação dos recursos nos projetos organizacionais;  

4. Elaborar e controlar relatórios de gestão e prestação de contas e outros inerentes;  

5. Controlar a gestão das receitas, despesas, as movimentações orçamentárias e as transferências voluntárias 
recebidas;  

6. Verificar a correta aplicabilidade das Resoluções, Portarias e Deliberações, atuando de maneira preventiva 
e corretiva para com os procedimentos internos;  

7. Gerir, controlar e operacionalizar contratos;  

8. Acompanhar os procedimentos de auditorias externas, garantindo o cumprimento das orientações;  

9. Participações em reuniões regimentais, de comissões e externas, quando designado;  

10. Analisar e sugerir revisões em normas, procedimentos e controles;  

11. Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade da instituição;  

12. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;  

13. Acompanhar a averiguação acerca do cumprimento das normas e dos princípios inerentes a Administração 
Pública;  

14. Acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação;  

15. Acompanhar o atendimento e desenvolvimento da Ouvidoria;  
Acompanhar o cumprimento das ações de governança e propor ao Comitê adequações;  

16. Desenvolver a Gestão de riscos em parceria com as instancias de governança;  
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17. Planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Setor de Contabilidade;  

18. Contribuir na elaboração de estudos, planos e projetos de interesse da Instituição;  

19. Colaborar na avaliação e no acompanhamento periódico dos projetos implantados e das atividades 
desenvolvidas na instituição;  

20. Colaborar com as demais áreas no desempenho de suas atividades;  

21. Assegurar padrões satisfatórios de desempenho em sua área de atuação;  

22. Coordenar e fiscalizar as atividades do pessoal e propor medidas disciplinares, na forma da legislação 
específica;  

23. Contribuir na elaboração do plano de trabalho do Setor;  

24. Contribuir na elaboração da Proposta Orçamentária Anual do Setor, observadas as diretrizes e orientações 
da direção;  

25. Propor ao setor competente a alienação de bens patrimoniais e de material inservível sob sua 
administração;  

26. Cumprir o estabelecido no Manual de Contabilidade, de Auditoria e outros equivalentes;  

27. Executar outras atividades correlatas. 
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TABELA REFERENCIAL DE SALÁRIOS 

 

CARGOS CATEGORIAS REFERÊNCIA 

Assistente Administrativo Técnica R$ 2.283,17 

Operador de Sistema R$ 2.798,72 

Assistente Técnico R$ 3.093,33 

Fiscal Contador Especializada R$ 4.787,31 

Advogado R$ 4.787,31 

Contador R$ 5.892,09 

 

CARGOS COMISSIONADOS 

Nome do Cargo Remuneração 

Assessor de Comunicação R$ 4.500,00 

Controller R$ 4.500,00 

Coordenador de Setor R$ 4.500,00 

Coordenador Jurídico R$ 6.000,00 

Diretor Executivo R$ 8.000,00 

 

GRATIFICAÇÃO 

Pregoeiro/Leiloeiro – R$ 1.000,00 

 
 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
RESOLUÇÃO Nº 432, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova o Regulamento de Pessoal aplicável aos
funcionários e comissionados do Conselho Regional
de Contabilidade do Espírito Santo e dá outras
providências.

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO

SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com os termos do

Regimento Interno;

CONSIDERANDO a Resolução CRCES nº 430, de 23 de novembro de 2021,

que revoga o Plano de Cargos e Salários a partir de 01/01/2022; resolve:

Art. 1º. Aprovar o Regulamento de Pessoal para reger as relações de

trabalho com os funcionários do Conselho Regional de Contabilidade, bem como a

relação com os ocupantes de cargo em comissão.

Art. 2º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para edição de

Portarias regulamentando as matérias tratadas no Regulamento de Pessoal, bem como

revogação e/ou alteração, no que couber, das Portarias que se relacionam com o Plano

de Cargos e Salários - PCS

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com

efeitos a partir de 01/01/2022.

CARLA CRISTINA TASSO

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO
RESOLUÇÃO CREF2/RS Nº 175, DE 10 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vencimento
das anuidades PF e PJ de 2021 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO -
CREF2/RS, no uso de suas atribuições estatutárias; resolve:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prorrogação do vencimento da Anuidade de
2021 para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, conforme segue:

I - Para registrados até 31 de dezembro de 2020 e que ainda não optaram pela
forma de pagamento da anuidade de 2021:

a) Pessoa Física
1. Em cota única, com desconto, com vencimento em 31/07/2021 - R$

340,00.
2. Parcelado, com desconto, em até 03 vezes, no valor de R$ 423,00, desde que

a última parcela não ultrapasse o vencimento de 31/07/2021.
MAIO 2021 - 03 vezes de R$ 141,00
JUNHO 2021 - 02 vezes de R$ 211,50
3. Até 31/07/2021 parcelado em até 05 vezes, sem desconto, no valor de R$

603,07, conforme art. 2º letra "c" da resolução CREF2/RS 173/2020.
b) Pessoa Jurídica
1- Em cota única com desconto, com vencimento em 31/07/2021 - R$

746,70.
2- Parcelado com desconto, em até 03 vezes, no valor de R$ 820,00, desde que

a última parcela não ultrapasse o vencimento de 31/07/2021.
MAIO 2021 - 03 vezes de R$ 273,33 -> acrescentar 0,01 na primeira parcela

para fechar os 820,00 - primeira 273,34, mais duas de 273,33.
JUNHO 2021 - 02 vezes de R$ 410,00
3- Até de 31/07/2020 parcelado em até 05 vezes, sem desconto, no valor de R$

1.490,40, conforme art. 2º letra "c" da resolução CREF2/RS 172/2020.
II - Para os registrados no ano de 2021, prorroga o vencimento de Pessoas

Físicas e Pessoas Jurídicas para 31 de julho de 2021, nos casos de pagamento em cota
única com 50% de desconto.

a) Para opção de parcelamento não há desconto, conforme segue:
- Até 31/07/2021, Pessoa Física parcelamento em até 05 vezes, sem desconto,

no valor de R$ 603,07, conforme art. 3º da resolução CREF2/RS 173/2020.
- Até 31/07/2021, Pessoa Jurídica parcelamento em até 05 vezes, sem

desconto, no valor de R$ 1.490,40, conforme art. 3º da resolução CREF2/RS 172/2020.
Art 2º Após escolhida pelo inscrito qualquer das modalidades de pagamento

(parcelamento ou desconto em cota única), não mais poderá ser modificada a opção.
Art. 3º Os registrados que tiverem seus pedidos de baixa de registro deferidos

ficarão isentos do pagamento de anuidade do exercício em curso, desde que o
requerimento seja protocolizado no CREF2/RS até 31 de julho do ano corrente, conforme
art. 5º das resoluções CREF2/RS 172 e 173/2020.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ EDGAR MEURER

Art. 6º - O Regulamento Eleitoral ora aprovado aplica-se, exclusivamente, ao

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Norte,

consoante às situações de fato e de direito acima descritas.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, ficando inaplicáveis à

espécie quaisquer outras disposições em contrário.

MANOEL AFFONSO MENDES DE FARIAS MELLO

Diretor-Presidente
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