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RESOLUÇÃO CRCES Nº 423, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 
 

Altera, ad referendum do Plenário, as 
Resoluções CRCES n.º 421, de 24 de 
novembro de 2020 e n.º 399, de 24 de 
setembro de 2019 – Plano de Cargos e 
Salários. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com os 
termos da Resolução CRCES nº 342/2014 e alterações; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de realizar adequações ao Plano de 

Cargos e Salários - PCS com vistas à sustentabilidade orçamentária do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º. Revogar o art. 6º da Resolução CRCES n.º 421, de 24 de 

novembro de 2020. 
 
Art. 2º. Extinguir a função gratificada de “Gerente de Controle Interno”; 

revogar o disposto no item “18 – FUNÇÃO GRATIFICADA” subitem “FUNÇÃO 
GRATIFICADA: GERENTE DE CONTROLE INTERNO”, o indicador de atividade previsto 
no Anexo I, item 5, “FUNÇÃO GRATIFICADA: Gerente de Controle Interno”; e a 
gratificação de função denominada “Gerência” prevista no Anexo III. 

 
Art. 3º. Nos termos do art. 5º da Resolução CRCES n.º 421, de 24 de 

novembro de 2020, revogar os indicadores de atividade previsto no Anexo I, item 5, 
“FUNÇÃO GRATIFICADA: Gerente Técnico” e “FUNÇÃO GRATIFICADA: Gerente 
Operacional”. 

 
Art. 4º. O “Plano de Cargos e Salários do CRCES”, anexo da Resolução 

CRCES nº 399, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
“18 – FUNÇÃO GRATIFICADA 
... 
FUNÇÃO GRATIFICADA: 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: 
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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: 

 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; 

 Assessorar quanto a aquisições e contratações de serviços; 

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

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

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

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

 Gerir, controlar e operacionalizar contratos; 

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

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

 Analisar e sugerir revisões em normas, procedimentos e controles; 

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

 Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

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

 Acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

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

 Desenvolver a Gestão de riscos em parceria com as instancias de 
governança; 

 Planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do 
Setor de Contabilidade; 

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

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

 Colaborar com as demais áreas no desempenho de suas atividades; 

 Assegurar padrões satisfatórios de desempenho em sua área de atuação; 

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

 Contribuir na elaboração do plano de trabalho do Setor; 

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

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

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

 Executar outras atividades correlatas.” 
 

Art. 5º. Estabelecer a gratificação de função denominada “Controller” com 
o valor de R$ 1.558,85 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco 
centavos). 

 
Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 

                                      
Contadora CARLA CRISTINATASSO 

Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aprovada na 1624ª Reunião Plenária - Extraordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2021. 
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ANEXO II – ORGANOGRAMA 
 
 

 






