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Sobre este Relato

O objetivo deste Relato Integrado é apresentar um resumo 

das nossas principais práticas, inovações e investimentos 

que são realizadas visando o desenvolvimento sustentável 

da classe contábil e o pleno funcionamento do Sistema 

CFC/CRCs.

Além disso, o Relato Integrado também se tornou uma 

nova plataforma de comunicação utilizada para que pos-

-samos apresentar, a todos os públicos, as atividades, os 

resultados e as novas metas do Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso, em um compilado anual, 

para acompanhamento e mensuração das informações, 

que, nesta edição, abrange o período de 1 de janeiro a 31 

de dezembro de 2019.

É importante destacar que todo esse trabalho contou com 

a participação dos nossos colaboradores e parceiros, aos 

quais agradecemos imensamente a dedicação e presteza.

Desejo uma boa leitura!

Cuiabá 31 de dezembro de 2019
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Conselho Regional de Contabilidade de Mato 
Grosso (CRCMT), foi criado em 1946, pelo De-
creto-Lei nº 9.295, com o objetivo principal de 
fiscalizar o exercício da profissão contábil. 
Tendo como norte a missão de “inovar para o 
desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela 
ética e qualidade na prestação dos serviços, atu-
ando com transparência na proteção do interesse 
público”, nossa visão é ser reconhecido como 
uma entidade profissional partícipe no desenvol-
vimento sustentável do país, contribuindo para o 
pleno exercício da profissão contábil no interesse 
público. Desse modo, valores como a Ética, a 
excelência, a confiabilidade e a transparência 
continuarão sendo primordiais na condução de 
nossas atividades.
O planejamento estratégico do Sistema, rede-
finido em 2018, contribui decisivamente para o 
alcance da missão e da visão. Os objetivos foram 
construídos de forma concisa e pragmática e 
trazem os mecanismos necessários para a con-
quista de uma boa gestão nas cinco perspecti-
-vas definidas – Resultado Institucional, Público e 
Sociedade, Resultado Econômico, Tecnologia e 
Processos e Pessoas e Organização.
De fato, a meta maior se resume em buscar o 
fortalecimento da profissão contábil, trabalhando 
para que o profissional da contabilidade se conso-
lide como o tradutor oficial da linguagem universal 
dos negócios, firmando-se como um fator de pro-
teção da sociedade. Ademais, seguimos atentos 
às transformações que possam atingir a profissão, 
sejam de natureza tecnológica, regulatória, mer-
cadológica ou humanística. 
Ao olharmos para o ano que passou na tarefa de 
redigir esse relatório, é com imenso contenta-
mento que constatamos tantos avanços, apren-
dizados e aperfeiçoamentos em nossa trajetória. 
Buscando traçar um panorama, trazendo os 
principais resultados do ano de 2019, citamos 
os dados do Exame de Suficiência, que possui o 

papel fundamental de oferecer à sociedade 
profissionais gabaritados. Foram duas edições 
que contaram com de 2.239 mil inscritos e 
uma média de aprovação de 22,51%. Contu-
do, o número de registros profissionais segue 
em queda – 4,06% em 2017, -2,41% em 2018, 
e -2,94% em 2019 – situação que pode ser 
atribuída ao quadro recessivo da economia 
brasileira. 
Tendo por base a ética profissional e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, as ativi-
dades da fiscalização incluíram 30 processos 
julgados em grau de recurso, sendo 23 pro-
cessos éticos disciplinares e 7 processos de 
fiscalização.
Com o intuito de avaliar o grau de conten-
tamento dos funcionários, dos profissionais, 
da sociedade e dos CRCs, a pesquisa de 
satisfação do CRCMT obteve os seguintes 
resultados, considerando a meta de 70%: em 
relação aos funcionários 79,07%; aos profissionais 
65,22%; Esses resultados permitem ao Conselho 
aprimorar suas atividades, tendo claro o objetivo 
de servir com excelência.
Lançando um olhar para o futuro, permanece-
remos com nossos propósitos firmes em 2020, 
trabalhando em prol de cada objetivo a ser 
alcançado. Em tempo, reafirmamos o nosso 
compromisso em defesa das prerrogativas da 
nossa profissão, buscando enfrentar os desafios 
e criar novas oportunidades para os profissionais 
da Contabilidade. Nossa profissão já vivencia a 
Era da inteligência artificial e temos a convicção 
de que, vencidas as barreiras ao novo, muitos 
benefícios estão por vir. Sem dúvida, seguiremos 
prestando sempre o melhor serviço à sociedade, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico 
e social do nosso País. 
Por fim, é importante destacar que o objetivo do 
Relatório Integrado de 2019 é compartilhar com a 
sociedade e, especialmente, com a classe contá-

bil, o desenvolvimento de nossas ações visando 
prestar contas das ações realizadas e dar trans-
parência à nossa gestão. As páginas seguintes tra-
zem detalhes sobre a Visão Geral Organizacional 
e Ambiente Externo, a Governança, Estratégia e 
Alocação de Recursos, os Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas, os Resultados e Desempenho da 
Gestão, as Informações Orçamentárias, Finaceiras 
e Contábeis e outras informações relevantes.

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva 
Presidente do CRCMT

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva 
Presidente do CRCMT

Mensagem do Presidente
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O Conselho Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso, criado pelo Decreto-Lei n.º 
9.295, de 27 de maio de 1946, é uma 
autarquia de regime especial, dotado 
de personalidade jurídica de direito 
público. Sua estrutura, organização e 
seu funcionamento são estabelecidos 
pelo Decreto-Lei n.º 9.295/1946 e pela 
Resolução CFC n.º 1.370/2011, que aprova o 
Regulamento Geral dos Conselhos de Contabi-
lidade. O CRCMT tem por finalidade registrar os 
profissionais e as organizações contábeis para 
atuarem no mercado, fiscalizar o exercício da 
profissão contábil e desenvolver programas de 

O CRCMT
O Conselho Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso, criado pelo Decreto-Lei n.º 
9.295, de 27 de maio de 1946, é uma 

pelo Decreto-Lei n.º 9.295/1946 e pela 
Resolução CFC n.º 1.370/2011, que aprova o 
Regulamento Geral dos Conselhos de Contabi-
lidade. O CRCMT tem por finalidade registrar os 
profissionais e as organizações contábeis para 

Registrar e fiscalizar o exercício da 
profissão contábil.

Órgão Deliberativo Superior
• Plenário

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

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

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

Valores Ética; Excelência; Confiabilidade; Transparência.

Vice-Presidência
Administração

Vice-Presidência
de Controle Interno

Vice-Presidência
Estudos Técnicos

Conselho
Diretor

Presidência

Plenário

Organograma 

Vice-Presidência 
de Fiscalização, 
Ética e Disciplina

Vice-Presidência
de Registro

Vice-Presidência 
de Desenv. 
Profissional

Câmara de 
Administração

Câmara de 
Controle Interno

Câmara de 
Pesquisas e 

Estudos Técnicos

Câmara de
Fiscalização, Ética

e Disciplina

Câmara de 
Registro

Câmara de 
Desenvolvimento

Profissional

Setor de 
Fiscalização

Setor de 
T.I

Contas a Pagar
- Compras e Licitação
- Fiscal de Contratos

- Patrimônio
- Almoxarifado

Setor de 
Ed. Continuada e 

Eventos

Setor de 
 Registro

Setor 
Financeiro

Setor Jurídico
Setor de 

Contabilidade

Diretoria Executiva

RH

Ouvidoria

Assessorias

O CRCMT  apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Aprovado pela portaria CRCMT Nº 51/2019

educação continuada para os profissionais 
da contabilidade, por meio de cursos, 

treinamentos, palestras e eventos, 
visando garantir à sociedade que 

os trabalhos desenvolvidos por 
eles sejam realizados com 
ética, boa técnica e nos ter-

mos da legislação vigente. O 
Plenário do CRCMT é composto 

por quinze conselheiros efetivos, com 
igual número de conselheiros suplentes 

– Decreto-Lei n.º 1.040/1969 e Regimento 
Interno do CRCMT, instituído pela Resolução 

CRCMT n.º 433/2013, alterada pelas Resoluções 
CRCMT n.º 443/2015.

Órgãos Consultivos
• Conselho Diretor
• Comissões Específicas
• Grupos de Trabalho

Premissa básica 
do CRCMT

Presidente

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva

Vice-Presidente de Registro

Contadora Sandra Maria Santana

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e 

Disciplina

Contadora Elcida Helga Maier

Vice-Presidente de Controle Interno

Contador  Claiton Souza Cavalcante

Vice-Presidente Administrativo

Contadora Benedita Madaleno da 

Costa

Vice-Presidente de Desenvolvi-

mento Profissional

Contadora Dézia Oliveira de Arruda 

Vice-Presidente de Pesquisas e Estudos 

Técnicos

Contadora Valdiva Rossato de Souza

Representante dos Técnicos em Contabilidade 

Téc.em Contabilidade Mauro Nascimento de 

Almeida
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Ambiente Externo
O mundo está cada vez mais conectado. Os 
avanços tecnológicos evoluem em ritmo ace-
lerado, transformando cenários, mercados, 
empresas, profissões e países. De fato, passa-
mos por uma onda disruptiva sem precedente 
e o ano de 2019 foi marcado e reconhecido, no 
âmbito contábil, como a nova era digital.

De acordo com o Guia Salarial 2019, da empre-
sa de recrutamento Robert Half, a contabilida-
de continua entre as carreiras mais promisso-
ras junto com áreas como engenharia, jurídico, 
financeiro e recursos humanos. No entanto, a 
pesquisa mostra que o perfil do profissional 
mudou. Se antes o olhar era apenas técnico, 
o momento é de ofertas para perfis que pos-
suam, além da formação qualificada, visão 
de negócios, dinamismo, boa comunicação e 
postura estratégica.

Todas as ameaças apresentadas em 2018, com 
notícias que evidenciavam a “extinção” da pro-
fissão contábil foram absorvidas e trabalhadas 
pelo Sistema CFC/CRCs sendo convergidas 
em processos de transformação e novas opor-
tunidades, ratificando, assim, o papel impres-
cindível da classe contábil no desenvolvimento 
sustentável dos países. 

O Conselho Federal de Contabilidade e os 
Conselhos Regionais têm trabalhado o tema 
em diversos eventos de capacitação da clas-
se. Convenções estaduais, fóruns, seminários 
e encontros trazem para o debate os impactos 
da Revolução 4.0 e a chegada da Sociedade 
5.0.

Nesse panorama, o Conselho Federal de 
Contabilidade intensificou as ações do Pro-
grama de Educação Profissional Continuada 
credenciando e/ou revalidando 4.449 cursos/
eventos/atividades. Cerca de 241.282 mil pro-
fissionais participaram das ações e, em 31 de 
dezembro, o PEPC fechou com um total de 
8.061 cursos ativos e 967 capacitadoras, dis-
tribuídos em todo País. 

Grandes eventos foram promovidos com o 
objetivo de atualizar e expandir os conheci-
mentos e competências técnicas, preparando, 
assim, os profissionais da contabilidade para os 
novos desafios. Entre os principais, destaca-
mos a 12ª edição do Encontro Nacional da Mu-
lher Contabilista (ENMC) que teve como lema 
“Empreendedorismo, Inovação e Sensibilidade: 
conduzindo revoluções”.

 Realizado entre os dias 11 e 13 de setembro de 
2019, em Porto de Galinhas, o evento abordou 
temas como Compliance e Governança, Cul-
tura Inclusiva e os desafios da Ciência Contábil 
frente à inovação tecnológica. Também tive-
mos o VI Seminário Brasileiro de Contabilidade 
e Custos Aplicados ao Setor Público (SBCASP) 
que, em conjunto com o Tesouro Nacional, 
trouxeram um debate importante sobre a in-
serção do Brasil aos padrões internacionais de 
contabilidade. 

No entanto, quando realizamos um panorama 
sobre o número de registros profissionais no 
País, seguimos em queda - – 1,4% em 2017, 

0,9% em 2018, e 1,0% em 2019. A situação pode 
ser atribuída ao quadro recessivo da economia 
brasileira que, mesmo em recuperação, ainda 
apresenta passos lentos. 

De acordo com os dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil terminou 2019 com 11,6 milhões 
de pessoas sem trabalho, a menor taxa média 
de desemprego em três anos, porém com um 
mercado de trabalho marcado pelo recorde de 
informalidade. O contingente informal atingiu 
41,1% da força de trabalho, o equivalente a 
38,4 milhões de pessoas, o maior contingente 
desde 2016. 

No âmbito internacional, o Brasil ocupou a 
presidência da Associação Interamericana 
de Contabilidade. A contadora Maria Clara 
Cavalcante Bugarim assumiu o cargo sendo a 
primeira mulher a liderar a instituição. A ação 
pode ser considerada resultado do crescimen-
to da atuação das mulheres na profissão e o 
caminho que elas estão trilhando em busca da 
equidade de gênero. De acordo com dados do 
CFC, em cinco anos, o quadro de profissionais 
estará dividido em 50% de homens e 50% de 
mulheres. Atualmente, elas apresentam 42,7% 
da classe no País. 

Nesse movimento de transformações e 
acessibilidade, entendemos que a profissão 
contábil mudou e devemos continuar com o 
nosso compromisso de ajudar na construção 
da ponte necessária para transpor os desafios 
da realidade atual e conduzir a classe a um 
futuro promissor.  
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4297
acessos em 2019

Canal de comunicação com o cidadão cujo ob-
jetivo é fornecer informações sobre os atos de 
gestão praticados pelo Sistema CFC/CRCs para 
a classe contábil e a sociedade brasileira.

Principais canais de comunicação com a sociedade

Acessos ao portal do CRCMT

Ouvidoria
Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCMT para receber sugestões, elogios, solicitações, 
reclamações, denúncias e sugestões de simplificação (Simplifique!) referentes aos diversos serviços 
prestados pelo Sistema CFC/CRCs.

A partir de julho de 2019, o CFC modificou o Sistema de Ouvidoria e passou a integrar os Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs). A medida atende às exigências da Lei n.º 13.460/2017 e da Re-
solução CFC n.º 1.544/2018 e teve como objetivo proporcionar aos CRCs o atendimento ao cidadão 
de maneira rápida e segura.

Portal da Transparência e e-SIC
Em cumprimento à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no intuito de dar mais transparência 
às ações e atividades que desenvolve, o CRC mantém disponível o Portal da Transparência e Acesso 
à Informação e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). 

Portal da Transparência  
e Acesso à Informação

e-SIC

Canal de comunicação entre o cidadão e o CR-
CMT que permite que qualquer pessoa, física 
ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à 
informação.    

Solicitação

Informação

Sugestão

Reclamação

Denúncia

Tipos de manifestação* 

24,56%

14,91%

7,89%
1,76%

50,88%

114
Manisfestações

76%
Avaliações 
positivas

6 dias
Tempo médio 
de resposta

Comunicação Institucional

Facebook

Instagram

4297

3.9652018

2019
 5.974

5.5942018

2019

3.085

2.1002018

2019

1010
Pedidos

2019



Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance

 Cadeia de Valor  Cadeia de Valor  Cadeia de Valor 
FinalísticoFinalísticoFinalístico

Relacionamento Institucional

Gestão de Arrecadação de 
Recursos

Gestão Orçamentária dos 
Conselhos de Contabilidade

Gestão de Registro nos Conselhos 
de Contabilidade

Gestão Ética e Disciplinar da 
Profissão Contábil

Gestão dos Controles Internos

Gestão da Educação Continuada

Presidência do Conselho de 
Contabilidade CRCMT

                         Áreas                          Áreas                          Áreas 
que atuam na Cadeia de Valorque atuam na Cadeia de Valorque atuam na Cadeia de Valor

Presidência e Vice-Presidências 
Administrativa e Desenv. Profissional

Vice-Presidência Adminstrativa 
Setores de Cobrança

Presidência e Vice-Presidências 
Administrativa

Vice-Presidência de Registro

Vice-Presidência de Fiscalização, 
Ética e Disciplina

Vice-Presidência  de Controle Interno

Vice-Presidência
 de Desenvolvimento Profissional

Assegurar uma gestão de excelência.

Valor AgregadoValor AgregadoValor Agregado

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento como uma 
entidade profissional partícipe no desenvolvimento sustentável do país e que 

contribui para o pleno exercício da profissão contábil

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas.

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional.

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

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

Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência.

Assegurar a excelência do Programa de Educação Continuada no desenvolvimento 
de competências e de habilidades dos profissionais da contabilidade

Cadeia de Valor 
A Cadeia de Valor do CFC representa os quatro pilares da nossa Lei de Regência, que viabiliza ao CFC orientar, normatizar, fiscalizar o exercício da profissão contábil, além de promover a Educação 
Continuada dos profissionais, por meio dos Conselhos Regionais de Contabilidade.

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or

Contabilidade 
como fator de
proteção do 

interesse
público



Governança,
Estratégia e 

Alocação de Recursos



16 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regionial de Contabilidade de MT

Estrutura e Práticas de 
Governança 
A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi instituída pela Resolução CFC n.º 
1.549/2018, com o propósito de melhorar o desempenho organizacional, contribuir para a redução 
dos riscos, alinhar as ações à estratégia do Sistema CFC/CRCs e prestar contas das atividades de-
senvolvidas para a sociedade, baseado nos princípios da transparência, ética, eficiência, integridade, 
equidade e accountability.

No CRCMT  a Governança compreende a seguinte estrutura:

Instâncias Externas

TCU
Congresso 
Nacional CGU

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno

Governança

Gestão

Instâncias Internas

Instâncias 
Internas de apoio

Ouvidoria e 

Comissões Internas

Instâncias 
Externas de apoio

Controle Social 
Auditoria do CFC

Sociedade

Cidadãos
Outras partes 
interessadas

A
lt

a 
 A

dm
in

is
tr

aç
ão

Governança em Órgãos e Entidades da  
Administração Pública

L1. 
Pessoas e 

Competências

E1. 
Relacionamento com 
partes interessadas

C1. 
Gestão de Riscos

L2. 
Princípios e 

comportamentos

E2. 
Estratégia 

Organizacional

C2. 
Auditoria Interna

L3. 
Liderança 

Organizacional

E3. 
Alinhamento 

Transorganizacional

C3. 
Accountability e 
Transparência

L4. 
Sistema de 
Governança

Liderança Estratégia Controle

Fonte: Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública
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Relacionamento com Partes Interessadas Estratégia Organizacional Alinhamento Transorganizacional

E1.1 - Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso a informações previsto na Lei 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCMT; 

Resolução CFC n.º 1.544/18 - Regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos, previstas na Lei n.º 13.460/17, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

E2.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027. E3.1 - Política de Governança do Sistema CFC/CRCs; Planejamento 

Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 

de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E1.2 - Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso a informações 

previsto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

E2.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 

de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs; 

E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Indicadores 2, 3, 4, e 6 do Sistema de 

Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E2.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 

de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E1.4 - Plano de Trabalho do CRCMT; Relatório de Gestão.

M
ec

an
is

m
o 

Co
nt

ro
le

Gestão de Riscos Auditoria Interna Accountability e Transparência

C1.1 - Regimento Interno do CRCMT; Política de Gestão de Riscos do 

CRCMT; Plano de Gestão de Riscos do CRCMT.

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

do CRCMT.

C3.1 - Resolução CFC nº 1.439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei n.º 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCMT.

C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRCMT; Plano de Gestão de Riscos do 

CRCMT; Comitê de Gestão de Riscos do CRCMT.

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

membros do Plenário do CRCMT; Plano de Cargos e Salários do CRCMT.

C3.2 - Resolução CFC nº 1.439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei n.º 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

C2.3 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Política de 

Governança do Sistema CFC/CRCs; Indicadores da Qualidade.

Auditoria de Gestão é realizada pelo CFC.

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

Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

 Auditoria de Gestão é realizada pelo CFC C3.4 - Processo Administrativo Disciplinar do CRCMT;  Código de Conduta para conselheiros, 

colaboradores e funcionários do Sistema CFC/CRCs; 

Assim, foram identificadas as ações promovidas pelo CRCMT associadas a cada um dos componentes dos mecanismos de governança, conforme relação seguinte dos 
normativos que demonstram o atendimento às práticas de Governança.

M
ec

an
is

m
o 

Li
de

ra
nç

a

Pessoas e Competências Princípios e Comportamentos Liderança Organizacional Sistema de Governança

L1.1 - Eleição dos membros do Plenário do 

CRCMT; Plano de Cargos e Salários do CRCMT.

L2.1 - Código de Conduta para conselheiros, 

colaboradores e funcionários do Sistema CFC/CRCs.

L3.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual da 

Qualidade do CFC; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores; Resolução que 

aprova a proposta orçamentária e Plano de Trabalho para o exercício..

L4.1 - Regimento Interno do CRCMT; Política de Governança no 

âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CFC.

L1.2  - Regulamento Geral dos Conselhos de Con-

tabilidade; Plano de Cargos e Salários do CRCMT.

L2.2 - Comissão de Gestão da Governança Organiza-

cional do CRCMT.

L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027. L4.2 - Regimento Interno do CRCMT; Limites e instâncias de 

governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e 

de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCMT.

L3.3 -Decreto-Lei nº 1.040/69 - Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências; Portaria 

que estabelece limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento 

de bens e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCMT.

L4.3 - Regimento Interno do CRCMT; Política de Governança no 

âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCMT.

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCMT e Plano de Gestão de Riscos do 

CRCMT; Comitê de Gestão de Riscos do CRCMT.

L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs;  Regulamento Geral dos 

Conselhos de Contabilidade.
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Somam-se às práticas de governança imple-
mentadas no âmbito do CRCMT a padroniza-
ção de procedimentos e a fixação de limites e 
instâncias de governança para a contratação e 
pagamento de bens e serviços e a realização 
de despesas com diárias e passagens, sempre 
com vistas ao alcance dos objetivos estratégi-
cos do Sistema CFC/CRCs, conforme Mapa 
Estratégico 2018/2027, cujas metas são reava-
liadas a cada biênio pelas instâncias internas de 
governança dos Conselhos de Contabilidade.

Estratégia

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

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

com transparência na proteção do interesse público

MISSÃO VISÃO

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

15. Assegurar adequada
infraestrutura e suporte logístico às

necessidades do Sistema CFC/CRCs

Infraestrutura

P
es

so
as

 e
 O

rg
an

iz
aç

ão

14. Infl uenciar a formação das
competências e das habilidades dos
profi ssionais, fomentar programas de

educação continuada e fortalecer
conhecimentos técnicos e habilidades

pessoais dos conselheiros e
funcionários do Sistema CFC/CRCs

Gestão do Conhecimento

13. Atrair e reter talentos

Gestão de Pessoas

R
es

u
lt

ad
o

 E
co

nô
m

ic
o

7. Garantir sustentabilidade orçamentária e fi nanceira do Sistema CFC/CRCs

Financeira

R
es

u
lt

ad
o

s 
In

st
itu

ci
o

na
is

1. Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profi ssionais

Política / Legal

Tecnologia e Inovação

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

12. Ampliar e integrar o uso da 
Tecnologia da Informação no 

Sistema CFC/CRCs

T
ec

no
lo

g
ia

 e
 P

ro
ce

ss
o

s

8. Garantir qualidade e confi abilidade
nos processos e nos procedimentos

Governança Efi ciência Operacional

9. Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações 
de Educação Continuada, Registro e 
Fiscalização como fator de proteção 

da sociedade

10. Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar 
normas de interesse do Sistema CFC/

CRCs, da profi ssão e da Ciência Contábil

5. Atuar como fator de proteção 
da sociedade

P
ú

b
lic

o
 e

 S
o

ci
ed

ad
e

4. Firmar parcerias estratégicas

Alinhamento e IntegraçãoResponsabilidade Social

2. Fortalecer a participação 
sociopolítico-institucional perante 
as instituições públicas, privadas, 

sociedade civil e entidades 
representativas da classe contábil

3. Elevar a percepção do valor da
profi ssão contábil perante a sociedade

6. Promover a satisfação da 
classe contábil em relação 

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Pessoas Organização

Gestão de Fiscalização ProfissionalGestão de Fiscalização ProfissionalGestão de Fiscalização Profissional

Investimento total:
R$ 3.506.159,17
Projeto em destaque:

Reuniões Regimentais 5
Fiscalização das organizações 
contábeis e dos profissionais de 
contabilidade

9

Gestão de RegistroGestão de RegistroGestão de Registro

Investimento total:
R$ 157.305,87
Projeto em destaque:

Cobrança administrativa e judicial 7

Gestão de Educação ContinuadaGestão de Educação ContinuadaGestão de Educação Continuada

Investimento total:
R$ 271.510,13
Projetos em destaque:

Apoio a realização de eventos da 
área contábil 14

Promover Educação Continuada/
Eventos/ Seminários/Fórum/
Jornadas.

9

Suporte e Apoio a Atividades FinsSuporte e Apoio a Atividades FinsSuporte e Apoio a Atividades Fins

Investimento total:
R$ 1.730.866,86
Projeto em destaque:

Tecnologia da informação contábil 12

Capacitação e desenvolvimento de 
recursos humanos 14
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Considerando que os objetivos devem traduzir em ações operacionais o desempenho da entidade, 
correlacionando os projetos, as metas e os indicadores estratégicos à visão e à missão institucional, 
as prioridades da gestão 2019 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas 
e recursos alocados:

R$245,77
Despesa com Passagens  

R$ 29.302,00
Despesa com Diárias 

Valor total efetivamente gasto com a função de Valor total efetivamente gasto com a função de Valor total efetivamente gasto com a função de 
Fiscalização do Exercício ProfissionalFiscalização do Exercício ProfissionalFiscalização do Exercício Profissional

R$39.353,43
Despesa com Passagens  

R$68.892,50
Despesa com Diárias 

Valor total gasto com as demais atividades finalísticas Valor total gasto com as demais atividades finalísticas Valor total gasto com as demais atividades finalísticas 
(registro, normatização, julgamento e orientação)(registro, normatização, julgamento e orientação)(registro, normatização, julgamento e orientação)

R$ 44.480,35

Execução da Conta de 
Passagem de Conselheiros

R$ 113.290,00

Execução da Conta de 
Diárias de Conselheiros

Valor total gasto com indenizações a conselheirosValor total gasto com indenizações a conselheirosValor total gasto com indenizações a conselheiros

Alocação de Recursos

R$1.730.866,86

30,55%

R$271.510,13
4,79%

R$3.506.159,17 
61,88%

R$157.305,87
2,78%

R$ 5.665.842,03

Gestão de Registro Profissional

Gestão de Educação Continuada

Suporte e Apoio a Atividades Fins

Gestão de Fiscalização

R$ 926.706,39
Despesa com Fiscalização
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Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas
O processo de gestão de riscos no CRCMT  con-
siste no gerenciamento de riscos e oportunidades 
e na instituição de mecanismos de controle inter-
no necessários ao monitoramento e à avaliação 
das ações desenvolvidas, a fim de assegurar a 
eficácia dos controles e contribuir para a melhoria 
dos processos e do desempenho organizacional.

À gestão de riscos, portanto, cabe o tratamento 
eficiente das incertezas, seja pelo melhor apro-
veitamento das oportunidades seja pela redu-
ção da probabilidade ou do impacto de eventos 
negativos, a fim de melhorar a capacidade de 
gerar valor e fornecer garantia razoável ao cum-
primento dos objetivos estabelecidos pelo Pla-
nejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs.

No âmbito do CRCMT, os normativos que regem 
a matéria são a Resolução CRCMT nº 472/2019 
- Política de Gestão de Riscos do CRCMT - e 
a Resolução CRCMT  nº 473/2019 - Plano de 
Gestão de Riscos do CRCMT - que, conjunta-
mente, sistematizam as práticas relacionadas à 
gestão de riscos, estabelecendo os princípios, as 
diretrizes, as responsabilidades e a metodologia 
a serem observados no processo, com vistas ao 
alcance dos objetivos, melhor desempenho das 
atividades e salvaguarda dos processos.

O detalhamento das categorias de risco, dos 
responsáveis envolvidos e da metodologia 
aplicada estão a seguir dispostos:

Natureza do 
Risco

Categoria do Risco

Não 
orçamentário-

financeira

Estratégico: eventos que podem impactar a 
missão, as metas ou os Objetivos Estratégicos 
do CRCMT.

Operacional: eventos que podem comprometer as 
atividades da unidade organizacional, sejam eles 
associados a falhas, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas, infraestrutura e 
sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à 
eficácia e à eficiência dos processos.

Conformidade: eventos que podem afetar o 
cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Reputação: eventos que podem comprometer a 
confiança da sociedade em relação à capacidade 
do CRCMT em cumprir sua missão institucional 
ou que interfiram diretamente em sua imagem.

Integridade: eventos que podem afetar a 
probidade da gestão dos recursos e das atividades 
do CFC, causados pela falta de honestidade e 
desvios éticos.

Orçamentário-
financeira

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

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

Identificação de Riscos

Priorização de Riscos

Comunicação

Estabelecimento do Contexto

Mapeamento dos Processos

Monitoramento

Tratamento dos Riscos

Análise de Riscos

Avaliação de Riscos

• Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Riscos do CRCMT.
• Assessorar a alta direção.
• Comunicar à Diretoria Executiva o andamento do gerenciamento de ris-

cos.
• Recomendar, quando necessária, a reavaliação e readequação da Política 

de Gestão de Riscos do CRCMT..
• Tratar os casos omissos e as excepcionalidades da Política de Gestão de 

Riscos do CRCMT..
• Estabelecer o contexto de forma geral para o Processo de Gestão de 

Riscos.
• Realizar o monitoramento e a análise crítica do Processo de Gestão de 

Riscos, propondo aos gestores ajustes e medidas preventivas e proativas.
• Orientar as partes interessadas no Processo de Gestão de Riscos.
• Elaborar e monitorar a Matriz Gerencial de Riscos, em que estarão descri-

tos os riscos classifi cados como ‘Extremos’ e ‘Altos’.
• Comunicar as partes interessadas no processo de Gestão de Riscos.

Comitê de Gestão de RiscosComitê de Gestão de RiscosComitê de Gestão de Riscos

• Aprovar a Política de Gestão 
de Riscos e suas alterações.

• Aprovar o Plano de Gestão de 
Riscos e suas alterações.

PlenárioPlenárioPlenário

• Propor ao Plenário do CRCMT 
a Política de Gestão de Riscos 
e suas alterações.

• Acompanhar a execução do 
Plano de Gestão de Riscos.

• Acompanhar a Matriz Geren-
cial de Riscos.

PresidênciaPresidênciaPresidência

• Definir a Política de 
Gestão de Riscos.

• Avaliar as propostas 
de mudanças da Po-
lítica de Gestão de 
Riscos.

• Defi nir o apetite a risco 
do CRCMT

• Aprovar a indicação 
dos gestores de ris-
cos.

Conselho DiretorConselho DiretorConselho Diretor

• Gerenciar a implementação da 
gestão de riscos.

• Defi nir os processos prioritários 
para a gestão de riscos.

• Comunicar ao presidente o 
andamento do gerenciamento 
de riscos.

• Dirimir dúvidas quanto à iden-
tifi cação do gestor de determi-
nado risco no âmbito interno 
das unidades organizacionais.

• Orientar a integração do ge-
renciamento de riscos com 
outras atividades de gestão.

Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva
• Executar as atividades 

referentes ao processo 
de identifi cação, análise, 
avaliação e tratamento 
dos riscos da atividade/
projeto sob sua respon-
sabilidade.

• Comunicar as ações re-
alizadas aos gestores de 
áreas e/ou ao Comitê de 
Gestão de Riscos.

Gestores dos RiscosGestores dos RiscosGestores dos Riscos

• Sugerir os processos prioritários para geren-
ciamento dos riscos;

• Monitorar as operações do Processo de 
Gestão de Riscos realizadas pelos gestores 
dos riscos de sua área.

• Validar e contribuir na tomada de decisões 
dos planos de ação defi nidos na gestão dos 
riscos.

• Monitorar a execução dos planos de ação 
defi nidos para tratamento dos riscos identifi -
cados pelos gestores dos riscos de sua área.

• Comunicar as ações realizadas pela Unida-
de Organizacional ao Comitê de Gestão de 
Riscos.

Gestores de ÁreasGestores de ÁreasGestores de Áreas

Responsabilidades  
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Nas fases de análise e de avaliação de riscos, os eventos de riscos e suas causas e consequências negativas são apreciados e classificados. Para 
tanto, são utilizadas as matrizes de ‘Probabilidade x Impacto’, na escala de 5x5, para definição do nível de risco e a de ‘Classificação de Riscos’, para 
classificação da diretriz do risco.

Já o apetite a risco é definido pelo Conselho Diretor do CRCMT, conforme a matriz ‘Apetite de Risco’, a qual estabelece qual a quantidade de 
risco o  CRCMT está disposto a aceitar, a fim de implementar sua estratégia, atingir seus objetivos e agregar valor aos serviços prestados no 
cumprimento de sua missão institucional.

A fase de tratamento do risco consiste 1) na seleção da melhor resposta a ser adotada para modificar o nível do evento de risco: evitar, aceitar, 
mitigar ou compartilhar o risco; 2) na elaboração de plano de ação, que pode implicar na adoção de novos controles ou na modificação de 
controles já existentes, e 3) no estabelecimento de prazos e responsáveis para implementação das ações.

O monitoramento e a análise crítica configuram etapa contínua e essencial do Processo de Gestão de Riscos, pois, entre outros objetivos, visam 
identificar mudanças no perfil do risco e ajustar a resposta, a prioridade e os planos de ação adotados.

O CRCMT trabalhando no processi de gestão de risco,considerando que os normativos que regem a gestão. Resoluções CRCMT nº 472 e 4731/2019, 
foram editados em dezembro de 2019. Os principais riscos e respostas, ainda estão em desenvolvimento.

Convênios para cruza-
mento de informações 
entre entidades da Ad-
ministração Pública, 
afim de fomentar a fis-
calização profissional.

Ação de Fomento
Celebração de parce-
rias com Receita Fe-
deral do Brasil.

Troca de conheci-
mento com outros 
órgãos da Adminis-
tração Pública.

Ação de Fomento
Participação dos fun-
cionários do CRCMT 
em capacitações.

Reconhecimento da 
importância da fiscali-
zação pelos órgãos de 
controle externo.

Ação de Fomento
Realização de Fiscali-
zação eletrônica, ela-
boração de plano de 
trabalho com definição 
de metas anuais e pro-
jeto de acompanha-
mento da fiscalização 
nos CRCs, pela Coor-
denadoria de Fiscali-
zação do CFC.

Divulgação, pela gran-
de imprensa, dos tra-
balhos desenvolvidos 
pelo CRCMT.

Ação de Fomento
Elaboração de clipping 
contendo as principais 
notícias das atividades 
do CRCMT; 

Oportunidades e ações de fomento



23 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regionial de Contabilidade de MT

Resultado e
Desempenho da Gestão
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611611 8585
Organizações 
Contábeis 
fiscalizadas

Profissionais da 
contabilidade 
fiscalizados

335335    266   266 497 497
NotificaçõesAutos de Infração Processos ético-

disciplinares e 
de fiscalização

3434
Denúncias (fiscalizações reativas)

100%100%
Denúncias apuradas

01 processo transitados em julgados contra  
pessoas físicas atuando sem registro

A Utilização do Sistema de Fiscalização Eletrônica e a celebração de 
convênios pelos Conselhos de Contabilidade tiveram fundamental 
importância no auxílio do desenvolvimento de ações da fiscalização. 
Apesar disso, durante o exercício de 2019 encontramos dificuldades 
diversas e atípicas principalmente em relação redução do número 
de fiscais em exercício no período. Em 2020 buscaremos intensificar 
o número de fiscalizações através do aumento de diligências efe-
tuadas inclusive em função da maior aplicação dos procedimentos 
de maneira eletrônica. Esta prática tende a impactar positivamente 
em ações fiscalizatórias que acontecem indiretamente bem como 
na apuração de denúncias

Tempo médio de julgamento de 
processos de fiscalização

Resultado

Meta 70%

65%20
18 Meta Não

Atingida

Resultado

Meta 70%

41%20
19 Meta

Não Atingida

180
dias

3535
Processos Julgados
em grau de recurso

66
Processos julgados

dentro do prazo  

Introdução
O CRCMT adota o Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) 
e o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) como formas e ins-
trumentos de monitoramento da execução e resultado do 
planejamento. 

O SGI monitora o desempenho dos objetivos estratégicos por meio 
de indicadores. O SPT permite controlar as ações previstas, deta-
lhar as ações executadas e avaliar se as metas estimadas foram 
alcançadas. 

Por meio dessas ferramentas de gestão, o CRCMT vem mantendo 
controle sobre os programas, os projetos e as atividades desen-
volvidas, visando atender as suas finalidades institucionais e a sua 
visão de futuro, as quais estão contempladas no Planejamento 
Estratégico do período 2018-2027.

Nas páginas que seguem, para cada área finalística do CRCMT – 
Fiscalização, Registro e Educação Continuada , são apresentadas 
análises sobre: indicadores do SGI, principais projetos e ações do 
SPT e desafios futuros.

Fiscalização

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Resultado

Meta 100%

76%20
19

Resultado

Meta 100%

108%20
18 Meta

Atingida

741741
Diligências (fiscalizações proativas)

Em 2019 encontrou-se dificuldades por parte do corpo de con-
selheiros em relação ao cumprimento de prazos para o relato 
tempestivo dos processos distribuídos aos mesmos, bem como 
o setor deparou-se com inesperada redução de 37,5% da mão-
-de-obra que contribuía diretamente na execução das atividades 
referentes ao encaminhamento para julgamento dos processos. 
Para 2020 com a equipe recomposta, buscaremos maior agiidade 
nas atividades contando com a colaboração dos integrantes da 
câmara.

Ética na profissão

Resultado

Meta 70%

89%20
18 Meta

Atingida

Resultado

Meta 70%

80%20
19 Meta

Atingida

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

Multas pecuniárias Suspensão do exercício 
profissional

Cassação do 
registro profissional

Censura Pública

496
10

3

2

Penalidades 
aplicadas

511

603 Processos mantiveram a penalidade 
aplicada em primeira instância

119 Processos arquivados por inexistência 
comprovada do fato gerador da infração

Não houve nenhum encaminhamento de 
processo ao Ministério Público.

107107
Média de 
processos 

analisados por 
conselheiro

Meta Não
Atingida
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145145
Multas 
aplicadas

1313
Multas 
protestadas

R$224.174,49R$224.174,49
Total de multas 
lançadas

R$13.641,43R$13.641,43
Arrecadados

Gestão das multas de fiscalização

O CRCMT buscou em 2019 melhorar os relatos proferidos nos 
processos administrativos através de apoios por parte dos fiscais 
durante  a realização das câmaras a fim de que fosse seguido 
o que dispõe os normativos pertinentes aos julgamentos dos 
processos bem como a atividade prescipua dos conselhos, o 
que minimiza a incidência de possíveis vícios adminsitravos e 
maior assertividade das atividades desenvolvidas pela fiscali-
zação do CRCMT.

Principais projetos e ações 

Fiscalização de organizações contábeis, 
profissionais da contabilidade e 
empresas não contábeis

Do total de 745 diligências realizadas no ano, 49 (6,57%) foram direcionadas 
para a fiscalização das empresas não contábeis, tendo sido verificadas 
as baixas de registro que ocorreram durante o exercício, bem como as 
empresas que não apresentavam, no cadastro do CRCMT, profissional 
vinculado como responsável técnico e seus respectivos departamentos 
contábeis.

A fiscalização do CRCMT ocorre tanto por meio de denúncias quanto por 
meio das diligências presenciais ou eletrônicas. Isso garante a efetividade 
das ações de fiscalização, bem como do papel do CRCMT na proteção 
da sociedade.

Diligências realizadas

• 85 Profissionais contábeis 
• 611 Organizações contábeis
• 18 Entidades não contábeis
• 30 Órgãos públicos
• 01 Entidades sem fins lucrativos

Principais análises realizadas durante as diligências
• 297 Escritórios sem cadastro

• 58 Contrato de prestação de serviços
• 55 Regularização Registro Profissional
• 22 Regularização de Organização Contábil
• 17 Falta de Escrituração do Livro Diário
• 13 Escrituração Contábil
• 12 Emissão de Decore Irregular.

Reuniões Regimentais
• 06 Resoluções aprovadas
• 33 Deliberações expedidas
• 372 Processos julgados
• 99 Processos de fiscalização julgados.

 23 Processos éticos disciplinares julgados pelo Tribunal Superior de 
Ética e Disciplina do CRCMT. Além disso, nas reuniões plenárias 07 
processos foram reapreciados, bem como  foram homologados 342 
as decisões das reuniões de câmaras, bem como foram discutidos 
os projetos, a gestão e a aplicação dos recursos, com vistas ao 
aprimoramento da profissão contábil.

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

Declarações ao Coaf

Exercício

2017 2241

2018 2764

2019 2522

O Sistema CFC/CRCs, com o intuito de manter a correta aplica-
ção da legislação, desenvolveu ações de divulgação e acom-
panhamento com os profissionais da contabilidade quanto aos 
procedimentos a serem realizados, de modo a atuar como fator 
de proteção da sociedade, auxiliando na prevenção e combate 
ao terrorismo, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, por 
meio do aumento dos controles.

Desafios futuros

É importante destacar que o registro é obrigatório para o exercício da 
profissão, mas cabe ao profissional solicitá-lo, devendo o CRCMT fiscalizar 
caso ocorra o exercício ilegal. Por isso, é importante conscientizar sempre 
o profissional da contabilidade quanto à obrigatoriedade e à importância 
do registro.

• Ajudar a promover e incentivar a formação contínua dos fis-
cais e conselheiros do CRCMT;.

• Acentuar o controle e monitoramento do trabalho fiscaliza-
tório realizado pelo CRCMT;

• Alcançar metas definidas pelo CFC em relação ao tempo 
médio de julgamento de processos;

• Implantar e adotar a matriz de risco nos procedimentos de 
julgamento dos processos da Câmara de Fiscalização;

Registro

Indicadores

Índice de evolução de registros 
profissionais ativos

Meta

Resultado

0,5%

-3%20
18 Meta Não

Atingida

0,5%

-3%20
19 Meta Não

Atingida

Meta

Resultado

A recorrente redução no número de registros profissionais é in-
fluenciada diretamente pela crise econômica dos últimos anos, 
que dificulta o acesso ao mercado de trabalho. Os CRCs, com 
auxílio do Conselho Federal, têm realizado ações de incentivo 
para que os candidatos aprovados em Exame de Suficiência 
solicitem seus registros profissionais, uma vez que a obtenção 
do registro é essencial ao exercício regular da profissão contábil. 
Percebemos, assim, um decréscimo de - 3%, demonstrando que 
a evolução negativa é uma realidade nacional. A evolução negati-
va de registros é um risco para o Sistema CFC/CRCs. Para 2020, 
pretendemos realizar uma campanha de conscientização voltada 
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ao profissional da contabilidade e aos aprovados no Exame 
de Suficiência, sobre a importância e a obrigatoriedade do re-
gistro no CRCMT, visando o aumento do número de registros..

Tempo médio de julgamento de 
processos de registro

90%

93%20
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta

Resultado

90%

92%20
18 Meta

Atingida

A Câmara de Registro, tal como ocorreu 
em exercícios anteriores, vem mantendo os 
índices de análises de processos, sempre 
observando as normas vigentes. A celerida-
de nos julgamentos dos processos deve-se 
à informatização dos procedimentos, como 
a implantação do Sistema de Processo Ele-
trônico de Registro (SPER).

Principais projetos e ações

Registro de profissionais e organizações 
contábeis

Para fomentar o registro e o exercício legal da profissão, em 
2019, foram enviados e-mails marketing aos aprovados no 
Exame de Suficiência de 2011 a 2017, informando sobre a 
obrigatoriedade do registro para o exercício da profissão. 

• 421  Novos registros (definitivo, restabelecido ou trans-
ferido)

• 895  Baixas de registro

Cobrança Administrativa e Judicial - 

13901390
Processos 

julgados no 
prazo

Profissionais e Organizações Contábeis

O CRCMT vem mantendo sua política de contenção de despesas 
e envidando esforços para ampliar a sua receita, visando assegu-
rar a sustentabilidade orçamentária e financeira. A meta no plano 
de trabalho foi atendida parcialmente, sendo realizada a 100% da 
anuidade do exercício dos profissionais e organizações, porém 
não conseguimos reduzir o índice de inadimplência. Obteve 
também o crescimento da arrecadação, com resultado positivo 
apurado em 1,73% para uma meta de 1%, conforme valores apu-
rado pelos indicadores.

Exame deSuficiência

Exame Presentes Aprovados % de aprovação

1º /2019 1093 234 21,41%

2º /2019 1146 270 23,56%

22 504504
Edições 

Realizadas
Candidatos 
Aprovados

O Exame de Suficiência é uma das ações do Conselho Federal 
para assegurar que o futuro profissional da contabilidade tenha 
as habilidades e as competências necessárias para cumprir as 
demandas do mercado e destina-se a comprovar que o profis-
sional formado detém conhecimentos suficientes para oferecer 
serviços com qualidade. Por consequência, a maior beneficiada 
com aplicação do Exame é a sociedade brasileira, que pode con-
tar com profissionais mais capacitados para atuar no mercado 
de  trabalho.
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Melhorar a meta de contentamento em relação à pesquisa 
de satisfação aplicada aos profissionais da contabilidade em 
relação aos eventos, e suprir as deficiências apontadas na 
pesquisa.

Investimentos em desenvolvimento 
profissional – per capita

R$ 15,00

R$ 62,0720
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta Não
Atingida

R$ 35,00

20
18 Meta

Resultado R$ 11,55

O CRCMT em 2019 trabalhou com afinco para possibilitar mais 
treinamentos, com palestrantes renomados, e buscou a interio-
rização dos treinamentos, dessa forma o investimento realizado 
foi maior, o que permitiu o alcance da meta e indo muito além 
do esperado.

Principais projetos e ações

Promover Educação Continuada – 
Cursos e Palestras

Objetivo: oferecer à classe contábil cursos e palestras úteis e de 

3030
Eventos 
realizados  
pelo CRC

162162
Carga horária total  
dos eventos realizados 
pelo CRC

796 796 
Profissionais
Capacitados
pelo CRC

R$ 49.405,34R$ 49.405,34
Investimento total do Conselho  Regional de Contabilidade 

Educação Continuada

Indicadores

Participação dos profissionais 
da contabilidade, conselheiros e 
funcionários em eventos de capacitação 

15%

16%20
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

15%

11%20
18 Meta

Resultado

Meta não
Atingida

Tendo em vista, o não cumprimento da meta no exercício de 
2018, o CRCMT buscou trabalhar a conscientização do profissio-
nal da contabilidade, e da importância em participar nos cursos 
e palestras, com isso para o exercício de 2019, conseguimos 
alcançar a meta.

Avaliação dos eventos – cursos, seminá-

rios, congressos, encontros, etc.
90%

86%20
19 Meta

Resultado

Meta
Atingida

75%

20
18 Meta

Resultado 95%

O CRCMT buscando sempre a excelência na realização dos 
eventos ampliou a meta para o exercício 2019, buscando maiores 
desafios em relação ao exercício anterior, porém a mesma não 
foi alcançada. 

Meta  não
Atingida

qualidade, propiciando o aprimoramento dos profissionais da 
contabilidade.

O CRCMT não mediu esforços para alcançar e proporcionar 
aos profissionais da contabilidade a atualização necessária 
para o bom cumprimento de suas funções. Desta forma foram 
realizados: 

• Ciclo de Palestras sobre IRPF 2019;
• Ciclo de Palestras sobre Livro Caixa do Produtor Rural;  
• Workshop sobre as principais mudanças no fechamento da 

DCTF Web, EFD, REINF e Folha de Pagamento; 
• II Seminário de Contabilidade e Governança no Setor Público 

Cursos
 

• Perícia em Contratos Bancários 
• Aspectos Gerais da Recuperação Judicial 
• Perícia Contábil na área cível 
• Tópicos Avançados em Contabilidade 
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Relacionamento Institucional com 
entidades Nacionais e Internacionais
Ampliar o relacionamento institucional por meio da assinatura de 
(3) convênios com entidades nacionais e/ou internacionais.

Em 2019, o CRCMT buscou ampliar a participação e o 
relacionamento institucional, a partir da participação em 
eventos correlacionados à classe contábil. Uma das ações de 
estreitamento de laços foi à participação do CRCMT no Fórum 
Nacional de Assuntos Tributários (FONAT), realizado em agosto, 
onde é constituído pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
Receita Federal do Brasil, e a Federação Nacional das Empresas 
de Serviços Contábeis, e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, 

Informações e Pesquisas (FENACON), oportunidade de se discutir 
planejar e identificar soluções antecipadas de novas obrigações 
acessórias e exigências a serem requeridas pela RFB, resultando 
em reflexos positivos para a sociedade e para a classe contábil. 
Indo de encontro com esse objetivo, o estreitamento, o CRCMT 
criou a Comissão de Assuntos Tributários, onde estudou e discutiu 
a PLC 53/2019, para a criação de entendimentos/interpretações 
sobre a nova legislação vigente. 

Cabe ressaltar, que para o exercício de 2019, foi previsto a lavratura 
de 03 (três) novas parcerias, assim, dentre as parcerias cabe 
ressaltar com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e com CEDCA – 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

• Participar de forma ativa em discussões de projetos de lei 
e alterações na legislação que influenciam diretamente a 
profissão contábil 

• Estimular que os profissionais da contabilidade se envolvam 
diretamente com as discussões legislativas; 

• Manter ativa a Comissão de Assuntos Tributários do CRCMT, 
para que eles possam representar os profissionais frente às 
discussões; 

• Através da Comissão de Assuntos Tributários levar ao poder 
público estadual e municipal melhores quanto as legislações 
que influenciam ao trabalho do profissional da contabilidade.

Promover a educação continuada - 
encontros/seminários/fóruns/jornadas
Principais eventos:

Workshop - E-social, DCTF WEB, 
SST, EFD, REINF – Cuiabá  

186 
participantes

Workshop  - Fechamento da 
Folha de Pagamento, E-social e 

Atualização ICMS

88 participantes

Workshop - As principais 
mudanças no fechamento da 

DCTF WEB - EFD REINF

72 participantes

Workshop- E-social, DCTF WEB, 
SST, EFD, REINF -Sinop 

68 participantes

Como desafio e risco futuro, para o exercício de 2019, havíamos 
a previsão da realização de pelo menos um Encontro com con-
tadores públicos, o qual realizamos através do II Seminário de 
Contabilidade e Governança, destacamos também a realização 
de 04 (quatro) Workshops. 

Educação à Distância

158158
Inscritos no 

sistema

486486
Inscrições nos

cursos online

Termo de cooperação CRCMT - CRCSP

Para 2019, o grande desafio estipulado pela administração era a 
possibilidade de disponibilizar aos profissionais a oportunidade 
em realizar a Educação Continuada, através de plataforma EAD. 

Assim, através do termo de parceria entre o CRCSP e o CRCMT, 
foi possível concretizar esse desafio.  

Desafios Futuros 

• Estimular os profissionais a utilizar todos os recursos 
disponíveis para a realização da Educação Continuada; 

• Ampliar a divulgação dos conteúdos EAD disponibili-
zados na parceria com o CRCSP; 

• Disponibilizar a gravação dos cursos e palestras no site 
do CRCMT;

• Realizar a transmissão ao vivo dos eventos no site do 
CRCMT; fiscalização.

• Participar de forma ativa em discussões de projetos de 
lei e alterações na legislação que influenciam direta-
mente a profissão contábil 

• Estimular que os profissionais da contabilidade se en-
volvam diretamente com as discussões legislativas; 

• Manter ativa a Comissão de Assuntos Tributários do 
CRCMT, para que eles possam representar os profis-
sionais frente às discussões; 

• Através da Comissão de Assuntos Tributários levar ao 
poder público estadual e municipal melhores quanto 
as legislações que influenciam ao trabalho do profis-
sional da contabilidade.

• Estimular os profissionais a utilizar todos os recursos 
disponíveis para a realização da Educação Continuada; 

• Ampliar a divulgação dos conteúdos EAD disponibili-
zados na parceria com o CRCSP; 

II Seminário de Contabilidade e Governança no 
Setor Público

110 
participantes
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R$ 6.305.000,00R$ 6.305.000,00
Orçamento Previsto

Execução orçamentária
O orçamento do CRCMT em 2019 foi estimado em 
R$ 6.305.00,00 tendo sido arrecadado o valor de R$ 
6.068.781,61, equivalente a 96,25% da receita prevista. 
As despesas executadas representaram o montante 
de R$ 5.665.842,03, correspondendo a 93,36% do valor 
arrecadado.

O índice de eficiência orçamentária demonstra a relação 
entre as receitas e despesas. O CRCMT cumpriu o princí-
pio do Equilíbrio Orçamentário ao não gastar mais do que

Gestão Orçamentária e Financeira DESPESAS CORRENTES

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018

1. Despesas de Pessoal 3.270.906 3.379.195 3.270.906 3.379.195 3.270.906 3.377.755

Remuneração de Pessoal 1.953.901 2.037.666 1.953.901 2.037.666 1.953.901 2.037.666

Encargos Patronais 556.043 602.989 556.043 602.989 556.043 602.989

Benefícios a Pessoal 760.962 738.540 760.962 738.540 760.962 737.100

2. Uso de Bens e Serviços 1.100.775 1.471.425 1.100.775 1.471.425 1.059.395 1.426.049

Material de Consumo 85.300 109.521 85.300 109.521 71.634 107.389

Serviços 719.820 1.066.142 719.820 1.066.142 692.106 1.023.798

Diárias 211.485 225.288 211.485 225.288 211.485 225.288

Passagens 84.080 70.298 84.080 70.298 84.080 69.398

Demais elementos do grupo 92 176 92 176 92 176

3. Financeiras 96.124 162.720 96.124 162.720 96.124 162.720

Serviços Bancários 96.124 162.720 96.124 162.720 96.124 162.720

4. Outras Despesas Correntes 1.186.935 1.235.993 1.186.935 1.235.993 1.180.868 1.234.387

Tributárias 1.174.727 1.180.890 1.174.727 1.180.890 1.168.660 1.179.283

Demais elementos do grupo 12.208 55.104 12.208 55.104 12.208 55.104

DESPESAS CORRENTES 5.654.740 6.249.333 5.654.740 6.249.333 5.607.293 6.200.911

DESPESAS DE CAPITAL

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018

5. Investimentos 11.102 32.149 11.102 32.149 11.102 32.149

Equipamentos e Material 
Permanentes

11.102 32.149 11.102 32.149 11.102 32.149

Despesas de Capital 11.102 32.149 11.102 32.149 11.102 32.149

TOTAL GERAL 5.665.842 6.281.482 5.665.842 6.281.482 5.618.395 6.233.060

Uso de Bens e Serviços 
• Os serviços se referem a 
contratações necessárias ao 
funcionamento do CRCMT: 
17,92%
 • O material de consumo 
se refere aos materiais de 
reposição de estoque no 
almoxarifado e consumo nas 
Unidades Organizacionais 
para execução das 
atividadesfinalísticas: 1,51%

Pessoal e encargos

Uso de bens e serviços

Tributárias e contributivas

Demais despesas correntes

R$ 6.068.781,61R$ 6.068.781,61
Receita realizada

R$ 5.665.842,03R$ 5.665.842,03
Despesa Executada

em 2019 foram satisfatórios, justificados por 
ações voltadas à execução dos programas 
institucionais.

Resultado Financeiro

O CRCMT apresenta uma situação financeira 
confortável referente à capacidade de sol-

em R$

Resultado Financeiro 2019 2018

Ativo Financeiro 3.159.431 2.773.911

(-) Passivo Financeiro 423.154 374.128 

Superávit Financeiro 2.736.277 2.399.783

vência do seu passivo financeiro,o superávit financeiro apurado em 2019 foi de R$ 2.736.276,83.

arrecada, mantendo a despesa corrente menor que a receita corrente. Os resultados apurados 

R$ 1.174.727

R$ 108.332

R$ 31.727

R$ 1.100.775

R$ 3.239.179

Gasto mensal
R$ 471.228
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Gestão de Licitações e Contratos 

2019 2018

6 9 0 1

Estagiários ComissionadosAprendizAssessoresEfetivos

(empregados efetivos + aprendizes + cargos comissionados + estagiários)

Detalhamento da Despesa de Pessoal

Comparativo do Quadro de Colaboradores

R$ 3.366.830,49
2019

R$ 3.483.341,85
2018

R$ 556.043

R$ 95.925

R$ 760.962

R$ 341.955

R$ 1.611.946

R$ 280.569
Comparativo do  
gasto com pessoal

Salários e gratificações

Benefícios Assistenciais e Pessoal

Encargos

Estagiários

Férias e 13º salário

Gestão de Pessoas
A força de trabalho efetiva em 31/12/2019 do CRCMT é composta por empregados efetivos 
(65%),aprendizes (5%), cargos em comissão (15%) e estagiários (15%). Do total,7 colaboradores estão 
atuando diretamente em atividades de fiscalização do CRCMT. 

Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Os estagiários são estudantes do 
ensino superior que desenvolvem atividades relacionadas às suas áreas de formação profissional, 
sob a supervisão de empregado efetivo. A seleção para provimento de cargos efetivos ocorre por 
concurso público, nos termos previstos na Resolução CFC n.º 1062/2005.

.

Modalidade de contratação 2019 2018

Pregão Presencial 287.344,64 443.342,12

Contratação Diretas 638.169,22 620.416,00

Dispensa 268.725,00 191.617,44

Inexigibilidade 369.444,22 428.798,56

Total 925.513,86 1.063.758,12

26
27

6
7 2 2

O CRCMT observa a Lei n.º 8.666/993, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto 
10.024/2019 e demais decretos, instruções normativas e jurisprudências que disciplinam os procedi-
mentos de contratações.

Com relação à redução dos gastos de pessoal nos últimos dois anos, percebem-se pequenas 
variações entre 2018 e 2019. As variações decorrem da redução do quadro de colaboradores do 
CRCMT em 2018 com o total de 46 e 2019 com um total de 40.

0707
Colaboradores 
na Fiscalização

R$ 926.706,39R$ 926.706,39  
Gastos na Fiscalização

As despesas do CRCMT com contratação totalizaram R$ 925.513,86 em 2019, das quais 31% foram 
realizadas por meio de 6 Pregões Presenciais e 69% foram por Contratações Diretas, para atender aos 
programas de Gestão de Fiscalização, Gestão de Registro Profissional, Gestão de Educação Continuada 
e Suporte e Apoio a Atividades Fins.  A redução de quase 15%, em relação a 2018, decorreu dos valores 
nas contratações como locação de impressora, contratação de seguros, materiais de expediente e 
serviços gráficos.Em setembro de 2019 conseguimos a adesão ao pregão eletrônico, realizamos 
a licitação com plano de saúde, porém fracassada. Em dezembro efetivamos a contratação com 
a modalidade pregão eletrônico para aquisição do vale refeição e alimentação, com vigência do 
contrato para 2020.

Contratações diretas

Dos 55 processos de contratações realizados em 2019 entre dispensa e inexigibilidade de licitação, 
52 referem-se a contratações diretas, em razão do valor, correspondendo em sua maioria a serviços 
de manutenção predial, aquisição de materiais de expediente e higiene, entre outros necessários ao 
funcionamento do CRCMT. Em relação às contratações por inexigibilidade, correspondem ao total de 3 
(três) processos, envolvendo a publicidade dos Atos Normativos do Conselho no Diário Oficial da União 
e locação de espaços para a promoção da Educação Continuada.
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Informações
Orçamentárias,

Financeiras e Contábeis

Valores por Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico Executado

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

9.055,29 

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade. 6.300,00

Firmar parcerias estratégicas. 0,00

Atuar como fator de proteção da sociedade 52.476,65

Promover a satisfação da classe contábil em relação ao Sistema CFC/CRCs 0,00 

Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs 1.308.099,64

Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos. 0,00

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

159.226,71

Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, 
da profissão e da ciência contábil.

0,00

Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs 0,00

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs. 97.085,65

Atrair e reter talentos. 3.387.364,83

Influenciar na formação das competências e das habilidades dos profissionais, 
dos conselheiros e funcionários do Sistema CFC/CRCs e fomentar programas de 
educação continuada.

253.261,70

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

392.971,56

Total 5.665.842,03

(*) Foram firmadas parcerias, porém sem custos.

Principais desafios e ações futuras
• Tendo em vista as limitações técnica e operacionais, ainda não foi possível implementar uma 

sistemática de apuração de custos eficiente e integrada. Porém, esse assunto está sendo ana-
lisado na revisão do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

Em 2019 o CRCMT iniciou o processo de investimentos para atualização e ampliação do parque 
de informática com a aquisição de servidor, licenças e notebooks. Devido o prazo da entrega dos 
bens não ocorrer no exercício de 2019, as aquisições deverão acontecer em 2020.

O CRCMT finalizou o exercício de 2019 sem contratos de limpeza, conservação e jardinagem e 
manutenção predial, apenas com o contrato de segurança predial no valor de R$ 10.200,00.

Desfazimento de ativos

Em 2019, não foi realizado nenhum desfazimento de ativos, no entanto, pretende-se criar a Comis-
são Especial de Avaliação e Desfazimento de Bens Inservíveis.

Locações de Imóveis e Equipamentos
O CRCMT possui contrato de locação de impressoras agilizando a demanda e reduzindo custos 
com manutenção e suprimentos. O conselho possui um bem imóvel locado, antiga sede.

Principais desafios e ações futuras

Pode-se destacar como desafio da gestão patrimonial:

• ampliação da sede e manutenção corretiva, tendo em vista

• implantar sistema de energia solar para redução dos custos com energia elétrica;

 • desfazer dos bens móveis em desuso;

• realizar investimentos em tecnologia da informação e equipamentos para atender educação 
continuada.

Gestão de Custos
Atualmente, o CRCMT não adota metodologia para o rateio dos custos indiretos. O Conselho utiliza 
sistema informatizado para o controle dos custos diretos, os quais foram alocados em 31 projetos 
aprovados para o Plano de Trabalho de 2019, que estão alinhados e vinculados a 15 objetivos estra-
tégicos para atender às necessidades dos 4 programas voltados ao atingimento das atividades-fins 
do Conselho. 

Gestão de Fiscalização
Objetivo estratégico: Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade CFC/

CRCs

Objeto: Promover campanhas de valorização da profissão contábil.

Justificativa: Fortalecimento da imagem do sistema CFC/CRCs e do profissional perante a sociedade.

Valor contratado 
R$ 6.300,00

Gestão de Registro Profissional

Objetivo estratégico: Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCS

Objeto: Realizar a cobrança da anuidade do exercício e reduzir a inadimplência de profissionais e de 

organizações contábeis.

Justificativa: Adotar ações de cobrança administrativa e judicial.

Valor contratado 
R$ 96.123,69

Gestão de Educação Continuada

Objetivo estratégico: Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional 

e fomentar programas de educação continuada e fortalecer conhecimentos técnicos e habilidades 

pessoais dos conselheiros e funcionários do CFC/CRCs.

Objeto: Publicar atos normativos.

Justificativa: Publicidade e transparência dos atos. 

Objetivo estratégico:: Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e 

fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Objeto: oferecer à classe contábil cursos e palestras úteis e de qualidade, propiciando o 

aprimoramento dos profissionais da contabilidade 

Justificativa: Aprimoramento técnico e científico.

Valor contratado
R$ 39.935,76

Contratações mais relevantes

Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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Informações
Orçamentárias,

Financeiras e Contábeis
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O Setor de Contabilidade, está subordinado 
diretamente à Câmara de Controle Interno, 
órgão colegiado, e à Diretoria do Conselho 
Regional de Contabilidade de Mato Grosso, 
e exerce a competência de órgão setorial de 
contabilidade do CRCMT. 

O escopo desta declaração leva em conta 
as demonstrações contábeis do Conselho 
Regional de Contabilidade de Mato Grosso. 

As demonstrações contábeis do CRCMT 
foram elaboradas em observância a Lei n.º 
4.320/1964, às Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 
(NBC TSP 16); ao Manual de Contabilidade 
do Sistema CFC/CRCs aprovado pela Reso-
lução CFC n.º 1.161/2009; ao Manual de Con-
tabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
e à INT/VPCI/ CFC n.º 023/2019 da Câmara 
de Controle Interno do CFC, conforme orien-
tações da Instrução Normativa TCU n.º 63/10 
de 01/09/2010, da DN-TCU nº 178/2019 de 
23/10/2019 e da Portaria TCU 378/2019, de 
05/12/2019, além de outros normativos do 
Sistema CFC/CRCs.

As Demonstrações Contábeis do CFC são as 
seguintes:

• Balanço Patrimonial (BP) – é estruturado 
em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e 
evidencia qualitativa e quantitativamente a 
situação patrimonial do CRCMT.

• Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP) – evidencia as alterações verificadas 

no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, e indica o resul-
tado patrimonial do exercício.

• Demonstração das Mutações do Patrimô-
nio Líquido (DMPL) – demonstra a evolução 
(aumento ou redução) do patrimônio líquido 
da entidade durante um período.

• Balanço Orçamentário (BO) – demonstra 
o orçamento inicial e suas alterações, con-
frontando-os com a execução da receita e 
da despesa.

• Balanço Financeiro (BF) – evidencia as re-
ceitas e despesas orçamentárias, bem como 
os ingressos e dispêndios extraorçamentá-
rios, conjugados com os saldos de caixa do 
exercício anterior e os que são transferidos 
para o início do exercício seguinte.

• Demonstrativo de Execução de Restos a 
Pagar (RPP) – ratifica as despesas empenha-
das e efetivamente executada cuja liquida-
ção tenha sido verificada no exercício.

• Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 
– apresenta as entradas e saídas de caixa e 
as classifica em fluxos operacional, de inves-
timento e de financiamento.

• Notas Explicativas – fazem parte das de-
monstrações contábeis e nela estão eviden-
ciados os critérios utilizados na elaboração 
dos demonstrativos.

Os demonstrativos podem ser acessados no 

site do CRCMT, por meio do endereço http://
www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/
Consulta.aspx. 

Avanços

No exercício de 2019, o CRCMT manteve o 
foco na qualidade das informações contá-
beis do Sistema CFC/CRCs, aprimorando a 
adoção do princípio da competência para re-
ceitas e despesas com reflexo nas Variações 
Patrimoniais e dos registros da depreciação 
e da amortização dos itens do Imobilizado e 
Intangível. 

• Adoção do princípio da competência para 
receitas e despesas com reflexo nas Varia-
ções Patrimoniais;

• Registro da depreciação e da amortização;

• Controle dos contratos nas contas de com-
pensação, designados como atos potenciais 
ativos e passivos.

Declaração

Considerando que os normativos trazem 
orientações quanto aos procedimentos para 
a elaboração e apresentação do Relatório 
de Gestão e do processo de Prestação de 
Contas, considerando ainda que a docu-
mentação apresentada para registro está 
alinhada aos procedimentos internos de 
controles, declaro que os demonstrativos 
contábeis (Balanços Patrimonial, Financeiro 
e Orçamentário, Demonstrações das Varia-
ções Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das 
Mutações do Patrimônio Líquido) refletem 
os seus aspectos mais relevantes, quanto à 
situação orçamentária, financeira e patrimo-
nial do Conselho Regional de Contabilidade 
de Mato Grosso.

Ediane Esteves de Carvalho Paschoalino
CT CRCMT nº010463/O-9

Coordenadora do Setor de Contabilidade

Declaração da Contadora do CRCMT
Ediane Esteves de Carvalho Paschoalino



Conselho Regionial de Contabilidade de MT |  RELATO INTEGRADO 2019 | 34

Balanço Patrimonial (BP)
R$ 

ATIVO NE 2019 2018 PASSIVO NE 2019 2018

Ativo Circulante 4.173.152,63 4.238.683,81 Passivo Circulante 848.797,93 769.011,07

Caixa e Equivalentes de Caixa 1 3.129.800,49 2.732.617,43 Obrigações de Curto Prazo 10

Caixa e Equivalentes de Caixa 3.129.800,49 2.732.617,43 Obrigações Fiscais de Curto Prazo

Créditos de Curto Prazo  2 982.256,48 1.416.865,99 Depósitos Consignáveis

Créditos a Receber 2.963.873,28 4.077.103,28    Fornecedores

(-) Perda Estimada c Créditos de Liquidação Duvidosa 3 -1.981.616,80 -2.660.237,29 Demais Obrigações de Curto Prazo 11

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo  4 17.381,50 10.771,10 Transferências Legais

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 17.381,50 10.771,10 Outras Obrigações Legais

Estoques 5 31.465,38 47.907,11 Provisões de Curto Prazo 12 511,84 160,00

Almoxarifado 31.465,38 47.907,11 Provisões Trabalhistas

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 6 12.248,78 30.522,18 Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis 2.407 2.314

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 12.248,78 30.522,18 Provisões de Cota Parte 4 111

Valores de Terceiros e/ou Restituíveis 13 1 0

 Honorários de Sucumbência 1 0

Ativo Não Circulante 8.113.175,07 8.095.778,14

Ativo Realizável a Longo Prazo 2 646.789,91 435.876,53

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 8.188.698,93 6.081.810,85

(-) Perda Estimada c Créditos de Liquidação Duvidosa 3 -7.541.909,02 -5.645.934,32

Investimentos, Imobilizado e Intangível 7 7.466.385,16 7.659.901,16

Imobilizado 8.719.419,02 8.708.317,22

(-) Depreciação Acumulada 8 -1.255.418,86 -1.050.800,61 Total do Passivo 848.797,93 769.011,07

Intangível 9 23.850,00 23.850,00 Patrimônio Líquido 14 11.437.529,77 11.565.450,88

(-)Amortização Acumulada -21.465,00 -21.465,00 Patrimônio Social 11.437.529,77 11.565.450,88

Total do Ativo 12.286.327,70 12.334.461,95 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 12.286.327,70 12.334.461,95

Ativo Financeiro 15 3.159.430,77 2.773.910,71 Passivo Financeiro 423.153,94 374.127,86

Ativo Permanente 9.126.896,93 9.560.551,24 Passivo Permanente 425.643,99 394.883,21

Saldo Patrimonial 11.437.529,77 11.565.450,88

Atos Potenciais Ativos 16 0,00 1.580,46 Atos Potenciais Passivos 16 204.882,13 707.559,63
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
R$

Variações Patrimoniais Aumentativas 2019 2018 Variações Patrimoniais Diminutivas NE 2019 2018

Contribuições 5.712.409,26 5.593.108,24 Pessoal e encargos 3.271.178,88 3.313.316,49

Exploração de bens e serviços 208.596,12 170.014,08 Benefícios assistenciais 31.727,11 18.916,62

Financeiras 1.532.332,33 1.915.783,03 Uso de bens e serviços 1.340.109 1.719.198,55

Tranferências 137.790,59 277.443,53 Financeiras 189.428 271.810,03

Outras variações patrimoniais aumentativas 3.730.553,32 5.503.879,38 Tributárias e contributivas 1.148.194 1.191.925,23

Desvalorização e perda de ativos 5.260.952 6.735.368,88

Outras variações patrimoniais diminutivas 208.878 185.703,77

Total 11.321.681,62 13.460.228,26 Total 11.450.467 13.436.239,57

Resultado Patrimonial do Exercício 17 -128.785,00 23.988,69

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
R$

Descrição
Patrimônio líquido

2019 2018

Saldo Inicial do Exercício 11.565.450,88 11.536.686,19

Ajustes de Exerício Anterior 863,89 4.776,00

Resultado do Exercício -128.785,00 23.988,69

Saldo Final do Exercício 11.437.529,77 11.565.450,88

Variações Patrimoniais Qualitativas  R$ 

Descrição 2019 2018

Incorporação de Ativos 11.101,80 32.149,17

Investimentos 11.101,80 32.149,17

Desincorporação de Ativos 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Incorporação de Passivos 0,00 0,00

Incorporação de Passivos 0,00 0,00

Desincorporação de Ativos 0,00 0,00

Desincorporação de Passivos 0,00 0,00

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido 
do CRCMT nos exercícios de 2019 e 2018, bem como sua evolução no período. 
Ressalta-se que em 2019 o PL sofreu a variação de -1,11% em relação a 2018, 
conforme demonstrado na nota explicativa 17.
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Balanço Orçamentário (BO)
Receitas orçamentárias R$

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 6.255.000,00 6.255.000,00 6.068.781,61 -186.218,39 

Contribuições 4.861.581,00 4.861.581,00 4.949.761,73 88.180,73 

Exploração de bens e serviços 115.835,00 115.835,00 92.624,14  -23.210,86

Financeiras 838.878,00 838.878,00 667.864,72 -171.013,28

Tranferências 211.662,00 211.662,00 137.790,59  -73.871,41 

Outras receitas correntes 227.044,00 227.044,00 220.740,43 -6.303,57

Receitas de Capital 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 

Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00

Total das Receitas 6.305.000,00 6.305.000,00 6.068.781,61 -236.218,39

Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 6.305.000,00 6.305.000,00 6.068.781,61 -236.218,39

Saldos de Exercícios Anteriores – Superávit Financeiro 135.000,00

Despesas orçamentárias R$ 

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

Despesas Correntes 6.255.000,00 31.750,00 6.286.750,00 5.654.740,23 5.654.740,23 5.607.293,14 632.009,77

Pessoal e encargos 3.372.800,00 -5.250,00 3.367.550,00 3.239.178,88 3.239.178,88 3.239.178,88 128.371,12

Benefícios assistenciais 19.400,00 12.800,00 32.200,00 31.727,11 31.727,11 31.727,11 472,89

Uso de bens e serviços 1.483.335,50 -800,00 1.482.535,50 1.100.775,43 1.100.775,43 1.059.395,34 381.760,07

Financeiras 155.000,00 -31.000,00 124.000,00 96.123,69 96.123,69 96.123,69 27.876,31

Tributárias e contributivas 1.194.496,00 43.800,00 1.238.296,00 1.174.726,77 1.174.726,77 1.168.659,77 63.569,23

Outras despesas correntes 29.968,50 12.200,00 42.168,50 12.208,35 12.208,35 12.208,35 29.960,15

Despesas de Capital 50.000,00 103.250,00 153.250,00 11.101,80 11.101,80 11.101,80 142.148,20

Investimentos 50.000,00 -103.250,00 153.250,00 11.101,80 11.101,80 11.101,80 142.148,20

Subtotal 6.305.000,00 135.000,00 6.440.000,00 5.665.842,03 5.665.842,03 5.618.394,94 695.579,00

Superávit 19 402.939,58      

Total das Despesas 6.305.000,00 135.000,00 6.440.000,00 5.665.842,03 5.665.842,03 5.618.394,94 695.579,00 

R$ 402.939,58R$ 402.939,58
Superávit Orçamentário
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Balanço Financeiro (BF)

Ingressos NE 2019 2018

Receita orçamentária 6.068.781,61 6.373.810,84

Receitas Correntes 6.068.781,61 6.289.381,84

Receitas de Capital 0,00 84.429,00

Recebimentos Extraorçamentários 18 17.149,90 44.373,46

Adiantamentos a pessoal 0,00 8.498,75

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 9.189,00

Transferências Legais 4.460,90 459,71

Provisões Trabalhistas 0,00 21.226,00

Honorários de Sucumbência 12.689,00 224,00

Cancelamento de Restos a Pagar 0,0 4.776,00

Disponível do exercício anterior 2.732.617,43 2.700.777,41

Total 8.818.548,94  9.118.961,71 

R$

Dispêndios NE 2019 2018

Despesa orçamentária 5.665.842,03 6.281.482,37

Despesas Correntes 5.654.740,23 6.249.333,20

Despesas de Capital 11.101,80 32.149,17

Pagamentos Extraorçamentários 18 22.906,42 104.861,91

Adiantamentos a Pessoal 6.610,40 0,00

Encargos Sociais a Pagar 0,00 32.532,45

Obrigações de Curto Prazo 5.426,10 41.285,46

Contas a Pagar 0,00 31.044,00

Provisões Trabalhistas 10.869,92 0,00

Disponível para o exercício seguinte 3.129.800,49 2.732.617,43

Total 8.818.548,94 9.118.981,71

Restos a Pagar Processados (RPP)
R$

Restos a Pagar Processados NE
Inscritos

Pagos Cancelados Saldo
Em Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro
Exercício Anterior

Despesas correntes  + Capital 20 48.422,35 47.447,09 48.422,35 0,00 47.477,09

Despesas correntes 48.422,35 47.447,09 48.422,35 0,00 47.447,09

Pessoal de Encargos 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00

Uso de Bens e Serviços 45.376,19 41.380,09 45.376,19 0,00 41.380,09

Despesas Tributárias e 
Contributivas

1.606,16 6.067,00 1.606,16 0,00 6.067,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

O Demonstrativo de Execução de Restos a 
Pagar Processados demonstra os valores 
de obrigações empenhadas e liquidadas 
inscritas em restos a pagar as quais foram 
pagas ou canceladas. No encerramento de 
2019. Foram inscritos um montante de R$ 
47.447,09 em RPs. Ressalta-se que o Manual 
de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs não 
faz referência à contabilização dos restos a 
pagar não processados, mas essa metodo-
logia está sendo analisada pela Comissão 
de Revisçao do Manual a ser implementada.

R$
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A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as alterações no cai-
xa e equivalentes de caixa do CRCMT nos exercícios de 2019 e 2018, 
apresentando separadamente as mudanças nas atividades operacio-
nais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento 
registradas no período.

As informações da DFC são úteis para proporcionar aos usuários das 
demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade do CR-
CMT de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como, as necessida-
des da entidade de utilização desses fluxos de caixa.

2019 2018 2017

R$ 3.129.800,49

R$ 2.732.617,43

R$ 2.700.777,41

Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
R$

Descrição 2019 2018

Fluxos de Caixa das  Atividades  das Operações

Ingressos 6.068.781,61 6.373.810,84

Receitas 6.068.781,61 6.373.810,84

Receita de Contribuições 4.949.761,73 4.865.436,94

Exploração de Bens e Serviços 92.624,14 75.269,80

Receitas Financeiras 667.864,72 779.391,49

Transferências (Subvenções ) 137.790,59 277.443,53

Outras Receitas 220.740,43 376.269,08

Desembolsos 5.660.496,75 6.309.821,65

Despesas 5.660.496,75 6.309.821,65

Pessoal, Encargos e Benefícios 3.288.386,31 3.382.002,63

Uso de Bens e Serviços 1.202.325,22 1.701.698,63

Despesas Financeiras 0,00 0,00

Despesas Tributárias e Contributivas 1.170.265,87 1.180.429,86

Transferências (Subvenções + Auxílios) 0,00 0,00

Outros Despesas (480,65) 45.690,53

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 408.284,86 63.989,19

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Desembolsos 11.101,80 32.149,17

Aquisição de Ativo Não Circulante 11.101,80 32.149,17

Empréstimos Concedidos 0,00 0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (11.101,80) (32.149,17)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 397.183,06 31.840,02

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 2.732.617,43 2.700.777,41

Caixa e Equivalente de Caixa Final 3.129.800,49 2.732.617,43
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Contexto Operacional

O Conselho Regional de Contabilidade  de Mato 

Grosso (CRCMT), localizado à Rua na Rua 05, 

Quadra 13 Lote 02 Centro Político Administrativo – 

Cuiabá/MT, criado pelo Decreto-Lei n.O 9.295/46, 

alterado pela Lei n.O 12.249/10. Os Conselhos de 

Contabilidade, por delegação, prestam serviços 

públicos e tem como principais atividades o re-

gistro e expedição da carteira profissional, a fisca-

lização do exercício profissional, a regulamentação 

acerca dos princípios contábeis, do exame de 

suficiência, do cadastro de qualificação técnica e 

dos programas de educação continuada; e editar 

Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza 

técnica e profissional.

Dotado de personalidade jurídica e forma federa-

tiva, o CRCMT funciona como Autarquia Federal 

Especial, tendo sua estrutura e organização, esta-

belecidas no Regulamento Geral dos Conselhos 

de Contabilidade, Resolução CFC N.O 1.370/2011 e 

tem sua constituição, sede e foro regulamentados 

no seu Regimento Interno, aprovado pela Resolu-

ção CRCMT n.O 433/2013 e alterações.

Base da Preparação 
e Elaboração das 
Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis são de responsa-

bilidade de sua Administração e foram elaboradas 

em conformidade com a Lei n.O 4.320/64, em ob-

servância às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); a Resolução 

CFC n.O 1.161/09, que aprovou o Manual de Con-

tabilidade do Sistema CFC/CRCs e a Instrução de 

Trabalho da Câmara de Controle Interno do CFC 

– INT/VPCI n.O 23/2019.

As demonstrações que compõem a Prestação de 

Contas da Gestão, exercício de 2019, são: o Balan-

ço Patrimonial (BP), as Demonstração das Varia-

ções Patrimoniais (DVP), o Balanço Financeiro (BF), 

o Balanço Orçamentário (BO), o Demonstrativo de 

Execução de Restos a Pagar Processados, De-

monstração de Fluxo de Caixa (DFC), Demonstra-

ção das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 

e as Notas Explicativas. Os demonstrativos foram 

extraídos do Sistema de Contabilidade.

Essas notas explicativas fazem parte das demons-

trações contábeis e nela estão evidenciados os 

critérios utilizados na elaboração dos demons-

trativos, especialmente as informações de na-

tureza patrimonial, orçamentária, financeira e de 

desempenho. Bem como, destacar e interpretar 

detalhes de informações relevantes que são 

complementares ou suplementares àquelas não 

suficientemente evidenciadas nos demonstrativos 

contábeis.

Uso de Estimativa e Premissas 

Contábeis Significativas 

 Na preparação das demonstrações financei-
ras, o Conselho Regional fez uso de estimativas 

que afetam diretamente o valor de avaliação dos 

ativos e passivos constantes nas demonstrações. 

As principais estimativas e premissas estão a seguir 

relacionadas:

a) Perdas Estimadas de Créditos – A provisão para 

perda de créditos foi instituída por meio da Instrução 

de Trabalho VPCI n.º 085/2012, a qual disponibili-

za orientações para a adoção dos procedimentos 

contábeis relativos ao reconhecimento da perda 

estimada dos créditos de liquidação duvidosa e 

provisão da cota-parte, com base na perda espe-

rada, cujo detalhamento está mencionado na Nota 

explicativa n.º 2.

b) Ativo Imobilizado – os bens classificados no 

imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou com-

plementares, é mensurado ou avaliado com base 

no valor de aquisição e, em se tratando de ativos 

imobilizados obtidos a título gratuito (se for o caso) 

o valor é o resultante da avaliação obtida com base 

em procedimento técnico ou o valor patrimonial 

definido nos termos da doação.

No exercício de 2012 foram efetuados os ajustes de-

correntes da avaliação dos bens, conforme determi-

na a Resolução CFC n.º 1.161/2009, reconhecendo 

o valor depreciável e do valor residual dos ativos 

imobilizados, com reconhecimento do custo atri-

buído (deemed cost), de acordo com os laudos nº 

2.898/12, 2.899/12, 2.900/12 e 2.960/12 e de acordo 

com Instrução de Trabalho do CFC INT/VPCI Nº 

004/2012, conforme prevê o item 11 da NBC T 16.9, 

aprovada pela Resolução CFC n° 1.136/08. No exer-

cício de 2019, não ocorreram reavaliações.

A determinação da vida útil econômica dos bens 

do imobilizado, para os bens adquiridos e postos 

em operação até 31/12/2010, foi definida no laudo 

de avaliação. Para os bens adquiridos e postos em 

operação a partir de 1º/1/2011, a vida útil foi defini-

da pela Câmara de Controle Interno, por meio da 

Instrução de Trabalho n.O 4/2012 elaborada com 

base na IN da Secretaria da Receita Federal (SRF) 

n.O 162/1998.

c) As provisões para riscos cíveis e trabalhistas são 

reconhecidas de acordo com a análise jurídica de 

cada ação e, dependendo da análise, poderão ser 

classificadas como passivo contingente ou como 

passivo exigível.

Moeda Funcional e de 

Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas 

em reais, que é a moeda funcional das operações 

do Conselho Regional, cujos saldos estão assim 

evidenciados. Além disso, a fim de atender à Lei n.O 

4.320/1964, apresentam-se no BP os valores dos 

grupos: ativo financeiro, ativo permanente, passivo 

financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. 

Cabe ressaltar que a diferença entre os montantes 

de ativo financeiro e passivo financeiro resulta no 

valor do superávit financeiro.

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

Balanço Patrimonial 
O BP evidencia a situação patrimonial do Con-
selho em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e 
demonstra a posição estática dos ativos e pas-

Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis
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sivos no final do exercício, possibilitando ao usuário 
da informação conhecer, qualitativa e quantitativa-
mente, a composição dos bens e direitos (ativos), 
das obrigações (passivos) e dos resultados acu-
mulados da gestão patrimonial ao longo de vários 
exercícios (patrimônio líquido).

Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes 
de caixa, são administrados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, em consonância ao que dispõe 
o § 3º do art. 164 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.

R$

Descrição CRC 2019 2018

Bancos Conta 
Movimento

0,00 19.286,20

Bancos Conta 
Arrecadação

27.880,97 72.727,25

Bancos Conta 
Financeira

3.101.919,52 2.638.857,90

Disponível p/ Aplicação 
Vinculada

0,00 1.7460,08

Total 3.129.800,49 2.732.617,43

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

 Os recursos não utilizados na operacionalização das 
atividades foram depositados em contas separadas 
das demais disponibilidades, em observância aos 
limites e condições de proteção e prudência finan-
ceira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei 
Complementar n° 101/2000 e as receitas resultantes 
das aplicações desses recursos foram reconhecidas 
nas respectivas contas de resultado.

Nota Explicativa 2

Créditos a 
Receber de  
Curto Prazo e 
Longo Prazo
Os créditos a receber são 
valores previstos em função 
do regulamentado no Decre-
to-Lei n° 9.295, de 27 de Maio 
de 1946:

“Art.11. – A renda dos Conse-
lhos Regionais será constituí-
da do seguinte:

a) 4/5 da taxa de expedição 
das carteiras profissionais 
estabelecidas no art. 17 e seu 
parágrafo único;

b) 4/5 das multas aplicadas 
conforme alínea “b,” do artigo 
anterior,

c) 4/5 da arrecadação da 
anuidade prevista no art. 21 e 
seus parágrafos.

d) doações e legados;

e )  s u b v e n ç õ e s  d o s 
Governos.”

Os direitos e os títulos de 
créditos são mensurados 
ou avaliados pelo valor ori-
ginal na data do Balanço 
Patrimonial.

Os créditos foram contabilizados pelo regime de com-
petência, no curto e/ou longo prazo, como créditos a 
receber e o seu reflexo foi evidenciado nas variações 
aumentativas, sendo apresentando em 31/12/2019, um 
montante de:

R$

Descrição 2019 2018

Ativo Circulante

Créitos do exercício 1.060,253,03 1.496.621,88

Créditos de exercícios 
anteriores

879.966,56 1.552.504,97

Parcelamento débitos 1..023.653,69 1.027.976,43

(-) Perda estimada -1.981.616,80 -2.660.237,29

Total 982.256,48 1.416.685,99

Ativo Não circulante

Parcelamento débitos 2.099.945,87 1.755.706,14

Créditos de  exercícios 
anteriores não 
executados

692.198,95 405.605,24

Dívida Ativa Executada 5.396.554,11 3.920.499,47

(-) Perda estimada -7.541.909,02 -5.645.934,32

Total 646.789,91 435.876,53

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 3

Ajustes para perdas créditos

A metodologia de cálculo tem por base uma média 
percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos 
exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadim-
plência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a 
receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC 
n° 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência 
sobre o total dos créditos a receber de curto prazo e 
longo prazo, obteve-se a provisão de perda estimada 
conforme segue:

Perdas Estimadas de Crédito
Descrição 2019 2018

Ativo Circulante

Saldo Créditos de Curto 
Prazo

2.963.873,28 4.077.103,28

Percentual de 
Inadimplência

67% 65%

Cálculo de ajuste de 
perdas

-1.981.616,80 -2660.237,29

Créditos líquidos a 
receber

982.256,48 1416.865,99

Ativo Não circulante 

Saldo Créditos 
Realizáveis a  Longo 
Prazo

8.188.698,93 6.081.810,85

Percentual de 
Inadimplência

92% 93%

Cálculo de ajuste de 
perdas

7.541.909,02 -5.645.939,32

Créditos líquidos a 
receber

646.789,91 435.876,53

Nota Explicativa 4

Demais Créditos e Valores de 
Curto Prazo 
Correspondem a valores a receber relativos a 
adiantamentos a pessoal e valores a receber de 
entes públicos. 

R$ 

Descrição 2019 2018

Adiantamento Concedido a 
Pessoal e a Terceiros

17.381,50 10.771,10 

Total 17.381,50 10.771,10 

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

R$
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O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou ava-
liado com base no valor de aquisição com exceção dos bens que foram reavaliados a valor de 
mercado e reconhecido contabilmente, no exercício de 2012. 

Por meio da Portaria nº 067/2019, foi nomeada a comissão para o levantamento de bens mó-
veis, a qual apresentou relatório conclusivo à administração apontando em relatório específico 
o resultado dos bens inventariados.

Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2019, são:

Móveis e Imóveis

* Entre as aquisições ocorridas no ano, foram para as adequações do arquivo geral e do almo-
xarifado, nas contas Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos visando à melhoria das 
instalações, no valor de R$ 3.807,30 e 7.294,50.

No exercício de 2019 foi realizada a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico – Ata de 
Registro de Preços - 01/2019, para aquisição de um servidor para a modernização do parque de 
informática, no valor de R$ 61.320,00, devido a entrega do bem não ter sido realizada em 2019, 
a despesa foi transferida para 2020.

Nota Explicativa 6

Variações Patrimoniais 
Diminutivas pagas 
Antecipadamente 

Compreendem pagamentos de variações pa-
trimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos 
benefícios ou prestações de serviços ocorrerão 
até o termino do exercício seguinte.

No exercício de 2019, o CRCMT contratou apó-
lices de seguros para prestação de serviços de 
seguro total para os veículos da frota, no valor de 
R$ 15.199,15, bem menor que no ano de 2018, no 
valor de R$ 37.000,57.

VPD Antecipada R$  

Descrição 2019 2018

Seguros de bens 
móveis

10.639,39 25.900,40

Seguros de bens 
móveis

747,50 434,08 

Assinaturas periódicas 861,89 4.187,70

Total 12.248,78 30.522.18

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 7

Investimentos, Imobilizado e 
Intangível
Os bens que integram imobilizado e intangíveis 
estão assim distribuidos: 

Imobilizado
Bens móveis e imóveis

Adiantamento Concedido a Pessoal e 
Terceiros
Valores relativos a adiantamento de férias 
concedidas a funcionários em 28/12/2019 a 
ser descontado na folha de pagamento de 
Janeiro/2020.

Nota Explicativa 5

Estoques 

Compreende o somatório dos bens adquiri-
dos pelo CRCMT, com o objetivo de utilização 
própria no curso normal de suas atividades 
operacionais e administrativas, composto de 
materiais de expediente, gêneros de alimenta-
ção e materiais de higiene, limpeza e conser-
vação, materiais de distribuição, bens móveis 
não ativáveis e outros. 

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

Almoxarifado R$ 

Descrição 2019 2018

Materiais de Consumo 31.465,38 47.907,11 

Os materiais disponíveis em almoxarifado 
foram inventariados em 20/12/2019 e os 
ajustes necessários a sua regularização, foram 
realizados no sistema operacional de controle 
de estoques, os quais não influenciaram nos 
saldo das contas patrimoniais.

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

DESCRIÇÃO Saldo em 
31/12/2018 

Aquisições Baixas Ajuste ao 
Vr 

Recuperá
vel 

Saldo em 
31/12/2019 

Depreciação 
Acumulada Compras Incorpo

ra-ções 
Alienação Desincor-

poração (Vendas) 

Móveis e Utensílios 463.160,87 3.807,30 0,00 0,00 0,00 0,00 466.968,17 281.897,34 
Máquinas e 
Equipamentos 201.733,86 

7.294,50 0,00 0,00 0,00 0,00 209.028,36 94.900,34 

Instalações 39.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.130,00 15.357,66 
Utensílios de Copa e 
Cozinha 5.038,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038,84 2.937,46 

Veículos 567.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.100,00 306.715,50 
Equip. Processamento 
de Dados 345.540,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.540,33 192.991,59 

Biblioteca 1.249,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,95 500,29 

Museu e Obras de Arte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

Sede 2.368.963,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368.963,37 351.640,92 

Subsede 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 8.477,76 

Terrenos 4.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.670.000,00 0,00 

TOTAL 8.708.317,22 11.101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8.719.419,02 1.255.418,86 

 Fonte: Balanço Patrimonial de 2019
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Nota Explicativa  10

 Obrigações Trabalhistas 
e Previdenciárias/
Fornecedores 
No saldo relativo aos depósitos consig-
náveis compreende o fluxo de entradas e 
saídas de recursos, mas que não sejam da 
propriedade do Conselho e que tenham 
caráter devolutivo. A avaliação é efetuada 
pelo valor original das transações e consta 
o registro dos montantes relativos à re-
tenção calculada sobre o pagamento de 
salários, 1/3 de férias, 13º (décimo terceiro) 
salários, dentre outros.

Os valores retidos dos fornecedores e são 
depositados, pelo Conselho, em conta 
vinculada específica, conforme o dispos-
to no anexo VII da IN MPDG n.º 5/2017. A 
retenção no momento do pagamento é 
registrada em conta de passivo e o depó-
sito em conta específica é efetuado em 
rubrica do ativo.

As apropriações estão de acordo com a 
legislação vigente e alinhado a Instrução 
de Trabalho CCI/CFC nº 023/2019. 

Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias/Fornecedores

R$ mil

Descrição 2019 2019

Obrigações 
fiscais de 
curto prazo 

603,67 945,51

Depósitos 
consignáveis

511,84 160,00

Fornecedores 41.380,09 46.816,19 

Total 42.495,60 47.921,70

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 8

Depreciação
NA depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o método das 
cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

Os bens adquiridos até dezembro de 2011 foram avaliados pela empresa UNISIS Administração 
Patrimonial LTDA e depreciados a partir de 1º de janeiro de 2012, de acordo com a vida útil do bem 
estabelecida nos laudos de avaliação nº 2.898/12, 2.899/12, 2.900/12 e 2.960/12. 

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

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

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias/ Fornecedores

Descrição Vida útil Valor residual

Móveis e utensílios de escritório 10 anos 10%

Máquinas e Equipamentos 10 anos 10%

Instalações 10 anos 10%

Utensílios de Copa e Cozinha 10 anos  10%

Veículos (uso administrativo) 10 anos 10%

Veículos (uso fiscalização) 10 anos 10%

Equip. de Processamento de dados 10 anos 10%

Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização) 10 anos 10%

Sede/ Subsede/Sala/Garagens 10 anos 10%

Fonte: INT VPCI 004/2012

Nota Explicativa  9

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

Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada 
de acordo com a vida útil definida, a licença de 
Office Home encontra-se totalmente amortiza-
da, não ocorrendo amortização em 2019.

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

As obrigações com pessoal e terceiros são 
mensuradas ou avaliadas pelo valor original. 

As atualizações e os ajustes apurados são con-
tabilizados em contas de resultado.
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Descrição 2019 2018

Transferências Legais 6.067,06 1.606,16

Outras Obrigações 66.022,61 17.850,41

Total 72.089,67 19.458,57

Fonte: Balanço Patrimonial 2019

O saldo da conta “Transferências Legais” refere-se à Cota 
Parte devida ao Conselho Federal de Contabilidade. O CRCMT 
repassa mensalmente o valor de 20% (vinte por cento) de toda a 
arrecadação.

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

Nota Explicativa  12

Provisões de Curto Prazo

 No passivo circulante estão evidenciadas:

I Provisões Trabalhistas

II Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis 

III Provisão da Cota Parte

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

totalizando o montante de R$ 99.834,71, com os graus de perda classifi-
cados como “provável”, reconhecidos no Balanço Patrimonial, totalizando 
sete processos.
Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do grau de per-
da foi classificada como “possível” e “remota” não são reconhecidos con-
tabilmente, mas, a título de informação demonstram-se no quadro abaixo, 
os processos que estão sob a responsabilidade da Assessoria Jurídica:

Provisão para Riscos Trabalhistas R$

Descrição 2019 2018

Processos Trabalhistas Quant. Valor Quant. Valor

Praticamente certo 0 0,00 0 0,00

Provável 2 37.000,00 1 10.000,00 

Possível 1 39.693,09 2 143.000,00 

Remota 0 0,00 0 0,00

Total 3 76.693,09 3 153.000,00 

Processos Cíveis Quant. Valor Quant. Valor

Praticamente certo 0 0,00 0 0,00

Provável 5 62.834,71 5 14.334,71

Possível 1 30.000,00 1 30.000,00

Remota 0 0,00 0 0,00

Total 6 92.834,71 6 44.334,71 

Fonte: Relatório Assessoria Jurídica  CRCMT

Provisão da Cota Parte

O Constitui cota parte valor correspondente a 20% sobre os créditos a 
receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronun-
ciamento nº 85/12 da Câmara de Controle Interno do CFC

Provisão  da Cota parte R$ 

Descrição
Créditos
Líquidos

Cálculo Provisão da Cota

Créditos a Receber - CP 982.256,48 196.451,30

Créditos a Receber - LP 646.789,91 129.357,98

Total da Carteira 1.629.046,39 325.809,28 

Provisões de Férias R$ 

Títulos 2019 2018

Provisão de Férias 215.749,71 220.067,39

Encargos Sociais 79.905,96 86.458,20

Total 295.655,67 306.525,59

 Não ocorreram alterações significativas nos saldos 
da provisão de férias, pois não aconteceram modi-
ficações expressivas no número de colaboradores, 
devido às contratações e às demissões. Não há 
férias acumuladas e vencidas.
Os saldos referentes às provisões para décimo 
terceiro salário e seus encargos patronais foram 
baixados por ocasião do pagamento da segunda 
parcela, ocorrido no dia 05/12/2019.

Provisão para Riscos 
Trabalhistas 

 Esta provisão tem por finalidade dar cobertura as 
perdas ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, 
mas não tendo havido ainda, o correspondente 
desembolso ou perda.
As provisões para riscos cíveis foram constituídas 
com base no Relatório de Passivos Contingentes 
da Assessoria Jurídica do CRCMT. O Conselho pos-
sui processos avaliados como de risco de possível 
e provável ganho, possível perda e remota que 
não são reconhecidos contabilmente, conforme 
estabelecido pela NBC TG 25 (R1), aprovada pela 
Resolução CFC n° 1.180/09.
A Assessoria Jurídica do CRCMT não tem como 
prever a data de conclusão dos processos, sendo 
as provisões trabalhistas e cíveis constituídas e 
mantidas no curto prazo.
De acordo com o Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs, uma contingência passiva é 
a possível obrigação presente, cuja existência será 
confirmada somente pela ocorrência, ou não, de 
um ou mais eventos futuros, que não estejam to-
talmente sob controle da entidade.
O CRCMT possui processos trabalhistas e cíveis Fonte: Balanço Patrimonial 2019

Nota Explicativa  11

Contas a pagar/Transferências 
legais e outras obrigações 
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totalizando o montante de R$ 99.834,71, com os graus de perda classifi-
cados como “provável”, reconhecidos no Balanço Patrimonial, totalizando 
sete processos.
Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do grau de per-
da foi classificada como “possível” e “remota” não são reconhecidos con-
tabilmente, mas, a título de informação demonstram-se no quadro abaixo, 
os processos que estão sob a responsabilidade da Assessoria Jurídica:

Provisão para Riscos Trabalhistas R$

Descrição 2019 2018

Processos Trabalhistas Quant. Valor Quant. Valor

Praticamente certo 0 0,00 0 0,00

Provável 2 37.000,00 1 10.000,00 

Possível 1 39.693,09 2 143.000,00 

Remota 0 0,00 0 0,00

Total 3 76.693,09 3 153.000,00 

Processos Cíveis Quant. Valor Quant. Valor

Praticamente certo 0 0,00 0 0,00

Provável 5 62.834,71 5 14.334,71

Possível 1 30.000,00 1 30.000,00

Remota 0 0,00 0 0,00

Total 6 92.834,71 6 44.334,71 

Fonte: Relatório Assessoria Jurídica  CRCMT

Provisão da Cota Parte

O Constitui cota parte valor correspondente a 20% sobre os créditos a 
receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronun-
ciamento nº 85/12 da Câmara de Controle Interno do CFC

Provisão  da Cota parte R$ 

Descrição
Créditos
Líquidos

Cálculo Provisão da Cota

Créditos a Receber - CP 982.256,48 196.451,30

Créditos a Receber - LP 646.789,91 129.357,98

Total da Carteira 1.629.046,39 325.809,28 

Nota Explicativa 13

Valores de Terceiros e/ou Restituíveis
O Compõem esse grupo as Cauções, Depósitos Judiciais decorrentes de sentenças e 
Honorários de Sucumbências. Em 2019, esse grupo é composto da conta Honorários 
de Sucumbência, que, com base na Portaria CRCMT n.º 029/2018, referem-se à 
cobrança de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência dos profissionais e das 
organizações contábeis que renegociarem os débitos ajuizados diretamente no CRCMT, 
devidos aos advogados que acompanham as ações junto aos tribunais de justiça.

 Nota Explicativa 14

Patrimônio Líquido
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de supe-
rávits ou déficits apurados anualmente:

R$ mil

Patrimônio Líquido 2019 2018

Ajuste de Exercícios Anteriores 863,89 4.776,00

Resultado do Exercício -128.785,00 23.988,69

Resultados Acumulados Exercícios Anteriores 11.565.450,88 11.536.686,19

Total 11.437.529,77 11.565.450,88

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o reconhecimento de ajustes 
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mu-
danças de critérios contábeis. Em 2019 foram evidenciados os valores que pertencem aos 
exercícios anteriores, cuja origem refere-se a devolução de anuidades,pagamentos em 
duplicidade, ocorrido em outros exercícios,prefazendo o montante de R$ 863,89.

Nota Explicativa 15

Resultado Financeiro
 O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
apurado em conformidade com a Lei n° 4.320/64, alinhado as orientações do Controle Interno do 
CFC. No exercício de 2019 foi apurado um superávit financeiro no valor de R$ 2.736.276,83, decor-
rente, do resultado positivo das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas no exercício de 2019 
e saldos superavitários de exercícios anteriores.

R$
Resultado Financeiro 2019 2018

Ativo Financeiro 3.159.430,77 2.773.910,71

(-) Passivo Financeiro -423.153.94 -374.127,86

Superávit Financeiro 2.736.276,83 2.399.782,85

Metodologia de cálculo R$
Ativo Financeiro 2019 2018

Ativo circulante 4.173.152,63 4.238.683,81

(-) créditos de curto prazo -982.256,48 -1.416.865,99

(-) estoques -31.465,38 -47.907,11

(=) Valor do Ativo Financeiro 3.159.430,77 2.773.910,71

Passivo Financeiro 2019 2018

Passivo circulante 848.797,93 769.011,07

(-) Provisão p riscos trabalhistas e cíveis -99.834,71 -24.334,71

(-) Provisão de cota-parte -325.809,28 -370.548,50

(=) Valor do Passivo Financeiro 423.153,94 374.127,86

Superávit Financeiro 2.736.276,83 2.399.782,85
Fonte: Balanço Patrimonial 2019

Balanço Orçamentário
O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e reflete as 
mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o 
total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o 
qual pode ser positivo – superávit orçamentário – ou negativo – déficit orçamentário. O resultado 
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Nota Explicativa 16

Contas de Compensação
O CRCMT mantém registrados em seu balan-
ço, os contratos, convênios e acordos em atos 
potenciais, resguardando os direitos e deve-
res estabelecidos nesses documentos, bem 
como o registro prévio de futuros reflexos 
patrimoniais.  Em 31 de dezembro de 2019, 
os atos potenciais passivos totalizaram R$ 
204.882, que, em 2018, eram R$ 707.559,63. 
A variação entre 2019 e 2018 foi ocasionada 
pelo término do contrato Sodexo Pass do 
Brasil no valor de R$ 606.900,00, com o tér-
mino em 31.12.2019, referente a fornecimento 
e abastecimento do auxílio alimentação.

Dentre os contratos registrados destacamos 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  
no valor de R$ 73.846,28, Claro S/A no valor 
de R$ 51.078,60, Spiderware Consultoria no 
valor de R$ 41.630,02, referente a licença 
de uso de sistema de gestão integrado e 
Systech Sistemas e Tecnologia no valor de 
R$ 61.320,00, referente a aquisição que um 
servidor.

Demonstração das Variações 
Patrimoniais

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

Nota Explicativa 17

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial, que pode ser positivo 
ou negativo, dependendo do resultado líquido 
entre as variações aumentativas e diminutivas, 
com base no regime de competência. A DVP 
evidencia as alterações ocorridas no patrimô-
nio do Conselho durante o exercício financeiro 
o valor apurado compõe o patrimônio líquido 
demonstrado no BP.. 

O déficit patrimonial no valor de R$ 128.785,00 
apurado no exercício, foi ocasionado princi-
palmente pelo reconhecimento das perdas 

estimadas de crédito de liquidação duvidosa de curto prazo e longo prazo, em função da exclusão de 
débitos anteriores a 2011, ocorrida no mês de novembro de 2018, cujo índice apurado foi aplicado no 
mês de janeiro de 2019, sobre o reconhecimento dos créditos referente a anuidade do exercício. Desta 
forma, lançou-se como variações patrimoniais diminutivas no valor de R$ 2.632 mil. Ao final do exercício 
somando-se as reversões com os ajustes de perdas nota-se que a diferença entre as variações diminu-
tivas (ajustes) e as variações aumentativas (reversões) não foram suficientes para anular os efeitos dos 
ajustes das provisões de perdas de créditos realizadas e contabilizadas mensalmente. Desta forma, as 
variações diminutivas oriundas dos ajustes de perdas de créditos contribuíram com o montante de R$ 
1.239 mil, no resultado patrimonial deficitário. Da mesma forma, os ajustes da provisão de Cota-Parte 
do CFC, contribuíram com o montante de R$ 1.057 mil no resultado deficitário. Também pelo fato da 
redução da carteira de créditos do Regional no final de 2018, com a exclusão de débitos anteriores 
a 2011, teve como consequência a retirada da cobrança de débitos anteriormente negociados com o 
Conselho, diminuindo a arrecadação para o exercício de 2019, conforme tabelas abaixo

.

Descrição 2019

Ajustes de Perda de Créditos (VPD)  2.908,245,34

Reversão de Provisão e Ajustes de Perdas (VPA) 1.668.337,79

Saldo (VPD-VPA) 1.239.907,55

Ajustes de Provisão de Cota-Parte (VPD) 1.075.509,31

Reversão de Provisão de Cota-Parte (VPA) 18.205,96

Saldo (VPD-VPA) 1.057.303,35

Saldo de Variações de Ajuste de PDD e Cota Parte 2.297.210,90

Recebimentos 2019 2018 Diferença

Curto Prazo 4.617.535,78 4.687.867,28 -70.331,50

Longo Prazo 817.473,33 878.427,15 -60.953,82

Saldo (VPD-VPA) 11.437.529,77 11.565.450,88 -131.285,32

Resultado 
Patrimonial 

2019 2018

Var. Patrimoniais 
Aumentativas

11.321.681,62 13.460,228,26

(-) Var. Patrimoniais 
Diminutivas 

11.450.466,62 13.436.239,57

Déficit -128.785,00 23.988,69

Ativos e 
Passivos 
Financeiros e 
Permanentes 

2019 2018

Ativo Financeiro 3.159.430,77 2.773.910,71

Ativo Permanente 9.126.896,93 9.560.551,24

ATIVO (I) 12.286.327,70 12.334.461,95

Passivo Financeiro 423.153,94 374.127,86

Passivo 
Permanente

425.643,99 394.883,21

PASSIVO (II) 848.797,93 769.011,07

Saldo patrimonial 
acumulado (I-II)

11.437.529,77 11.565.450,88

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2019

R$

Balanço Financeiro
O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a receita e a despesa orçamentárias, os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos financeiros 
advindos do exercício anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que é 
transferido para o exercício seguinte. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que 
é transferido para o exercício seguinte. Em 2019, o saldo financeiro foi de R$ 3.129.800,49..
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Nota Explicativa 18

Ingressos e Dispêndios extra 
orçamentários

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

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

Nota Explicativa 19

Resultado Orçamentário
O orçamento do CRCMT para o exercício de 2019 foi aprovado 
por meio da Resolução nº 468/2018, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso, em 28 de novembro de 2018 no valor 
de R$ 6.305.000,00 e suplementado conforme legislação vigente, 
utilizando-se o superávit financeiro do exercício anterior no valor 
de R$ 135.000,000.

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

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema 
orçamentário e apresentou um superávit orçamentário de R$ 
402.939,58.

Resultado Orçamentário 2019 2018

Receitas (corrente + capital) 6.068.781,61 6.373.810,84

Despesas (corrente + capital) 5.665.842,03 6.281.482,37

Superávit 402.939,58 92.328,47

Nota Explicativa 20

Demonstrativo de Execução de Restos 
a Pagar Processados

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados 
demonstra os valores de obrigações empenhadas e liquidadas 
inscritas em restos a pagar, as quais foram pagas ou canceladas. 
Até o dia 31 de dezembro, totalizou R$ 47.447,09 (quarenta e sete 
mil quatrocentos e quarenta e sete reais e nove centavos).

Demonstração do Fluxo de Caixa 
O demonstrativo deverá evidenciar as movimentações 
ocorridas no Caixa e seus equivalentes, segregando as 
atividades de operação, de investimentos e de financiamento.

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

• O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relaciona-
dos à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como, 
recebimentos por liquidação de adiantamentos. 

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do 
patrimônio líquido, bem como, sua evolução no período

Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.

Contadora Ediane Esteves Carvalho 
Paschoalino

CRCMT nº 010463/O

Nota Explicativa 21

Declaração de 
Responsabilidade

De acordo com as demonstrações contábeis e 
notas explicativas, tendo em vista as justificativas 
apresentadas e de posse de todos os elementos 
possíveis para avaliar a movimentação patrimo-
nial realizada no período de 1º de janeiro a 31 
de dezembro de 2019, a Diretoria do CRCMT 
entende que os balanços patrimonial, financeiro 
e demais demonstrações contábeis espelham, 
com exatidão e transparência, todas as transa-
ções realizadas nesse período. As Demonstra-
ções Contábeis Analíticas estão disponíveis no 
portal www.crcmt.org.br – Transparência Pública.

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva 
Presidente do CRCMT

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva 
Presidente do CRCMT
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Presidente
Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva

Vice-Presidente de Registro
Contadora Sandra Maria Santana

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
Contadora Elcida Helga Maier

Vice-Presidente de Controle Interno
Contador  Claiton Souza Cavalcante

Vice-Presidente Administrativo
Contadora Benedita Madaleno da Costa

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional
Contadora Dézia Oliveira de Arruda

Vice-Presidente de Pesquisas e Estudos Técnicos
Contadora Valdiva Rossato de Souza

Representante dos Técnicos em Contabilidade no Conselho Diretor
Técnico em Contabilidade Mauro Nascimento de Almeida

Diretor
Rodrigo Baggio Guimarães
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