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Sobre este relato

Bem-vindos.

Em 2018, a atuação do CRCMT foi conduzida de for-
ma integrada, com ações. 

Nossa orientação administrativa foi pautada nas prá-
ticas mais relevantes da gestão participativa, tendo 
como principal objetivo resultados efetivos, todos 
baseados em nosso Planejamento Estratégico – apro-
vado em agosto deste ano pelo CFC e que deve nos 
guiar pelos próximos 10 anos.

Nosso objetivo com essa publicação é evidenciar 
como nossas atividades contribuindo para o cresci-
mento da classe contábil, atuando no Registro e na 
Fiscalização do exercício profissional.

Utilizamos nosso Relatório Anual para comunicar a 
todos os públicos de relacionamento como chegamos 
a esses resultados.

Os dados e informações apresentados abrangem o 
período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

Agradecemos a todos os colaboradores e parceiros 
que estiveram envolvidos, direta e indiretamente, na-
construção dessa narrativa.

Sumário

#somoscontabeis
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Conselho Regional de Contabilidade de Mato 
Grosso (CRCMT) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 
9.295, de 27 de maio de 1946, com o objetivo 
principal de fiscalizar o exercício do profissional 
da contabilidade. Sendo guiados pela missão 
de “inovar para o desenvolvimento da profissão 
contábil, zelar pela ética e qualidade na presta-
ção dos serviços, atuando com transparência 
na proteção do interesse público”, nossa visão 
seja reconhecido como partícipe no desenvolvi-
mento sustentável do país e no pleno exercício 
da profissão contábil, no interesse público e os 
valores como ética, excelência, confiabilidade e 
transparência. 

Nesse ano de 2018, o planejamento estratégico 
do sistema foi redefinido para os próximos dez 
anos, direcionados pela missão e em busca do 
alcance da visão, os objetivos estratégicos englo-
bam cinco perspectivas – Resultado Institucional, 
Público e Sociedade, Resultado Econômico, Tec-
nologia e Processos e Pessoas e Organização.

Nosso foco é o fortalecimento da profissão con-
tábil, sendo referência no estado como órgão de 
profissão regulamentada, politicamente articula-
do e formador de opinião em questões socioeco-
nômicas, tributárias, técnicas e organizacionais, 
consolidando a profissão contábil como fator de 
proteção da sociedade.

Ao construir esse documento, podemos ver os 
progressos que já concretizamos, e os que fal-
tam concretizar como o fortalecimento da nossa 
estrutura de governança. Progressos que nos 
motivam e impulsionam a buscar o melhor a 
cada dia, tendo em vista nosso papel primordial 
de salvaguardar o interesse público.

Contudo, o número de registros profissionais 

sofreu uma redução de 2,52% em 2018, quando 
comparado ao ano anterior, repetindo a situação 
ocorrida em 2017, em relação a 2016, quando 
houve uma queda de 4,06%. Esse quadro pode 
ser atribuído ao contexto em vista a crise econô-
mica atual.

Em relação ao Programa de Educação Profis-
sional Continuada, que visa atualizar e expandir 
os conhecimentos e competências técnicas 
e profissionais, o CRCMT realizou 24 eventos 
entre cursos e palestras com um total de 2.213 
participantes. 

No âmbito das atividades da fiscalização, foram 
julgados pelo CRCMT, 305 processos, sendo 241 
processos éticos disciplinares e 64 processos 
de fiscalização. Em um quadro comparativo, o 
estoque de processos a serem julgados em 31 
de dezembro de 2017 era de 70, já em 31 de 
dezembro de 2018 era de 52 processos. Esses 
números comprovam a melhoria e inovação nos 
julgamentos, tendo sempre como primazia asse-
gurar a observância da ética profissional e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade.

Avançaremos em nossas práticas de governança 
política é de fundamental importância, pois, bus-
ca direcionar e monitorar as estratégias, políticas 
e planos institucionais, estabelecer metas e indi-
cadores bem como monitorar o desempenho e 
os resultados alcançados no cumprimento da 
estratégia e dos objetivos.

A composição do Relatório de Gestão 2018, por-
tanto, demonstra a preocupação do Conselho em 
buscar cada vez mais a transparência, indicando 
os sucessos, as dificuldades, as metas, os desa-
fios e as prioridades.

É interessante mencionar que a pesquisa de 
satisfação, que visa avaliar o grau de conten-
tamento dos funcionários e dos profissionais, 
obteve os seguintes resultados, considerando 
a meta de 70%: em relação aos funcionários 
82,15 %; aos profissionais 67,48%; à sociedade  
Por meio desses resultados, o CRCMT busca 
melhorar, a cada dia, as atividades de sua res-
ponsabilidade, reforçando sua meta de servir 
com excelência.

Traçando as perspectivas e desafios para 2019, 
além de trabalhar em prol de cada objetivo a 
ser alcançado, queremos reafirmar o nosso 
compromisso com a defesa das prerrogativas 
da nossa profissão, trabalhando para a criação 
de novas oportunidades para os profissionais 
da Contabilidade. Sem dúvidas, a nossa profis-
são seguirá firme e forte na era da inteligência 
artificial, prestando sempre um melhor serviço 
aos usuários e contribuindo assim para o de-
senvolvimento econômico e social do nosso 
País.

Por fim, é importante destacar que o objetivo 
do Relatório Integrado de 2018 é compartilhar 

com a sociedade e, especialmente com a 
classe contábil, o desenvolvimento de nossas 
ações visando prestar contas das ações reali-
zadas e dar transparência a nossa gestão. Nas 
próximas páginas, apresentaremos, com mais 
detalhes, os resultados obtidos no exercício. 

Boa leitura!

Mensagem do presidente

Contador Manuel Lourenço
Presidente do CRCMT

Contador Manuel Lourenço

Contador Manuel LourençoContador Manuel LourençoContador Manuel LourençoContador Manuel LourençoContador Manuel LourençoContador Manuel LourençoContador Manuel LourençoContador Manuel Lourenço
Presidente do CRCMTPresidente do CRCMT

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva
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30 Conselheiros efetivos 

 

e suplentes

47 Delegacias

36 Funcionários

07Fiscais

1.274 Organizações Contábeis

1.869 Técnicos em Contabilidade

7.960 Contadores

Quem somos
Nossa história começa em 27 de maio de 1946 e, 
nos termos da legislação vigente, é de nossa 
competência orientar, registrar, fiscalizar e 
disciplinar, técnica e eticamente, o exercício da 
profissão contábil.

A classe contábil de Mato Grosso
Números do CRC  Mato Grosso

A classe contábil de Mato Grosso
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CRCMT

VisãoMissão

Organograma
O CRCMT apresenta a seguinte estrutura organizacional:Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso é uma Autarquia 

Especial Corporativa dotada de personalidade jurídica de direito público. 
Criado por meio do Decreto-Lei n.º 9.295, alterado pela Lei n.º 
12.249/2010, o CRCMT possui estrutura, organização e funcionamento 
regulamentados pela Resolução CFC n.º 1.370, de 8 de dezembro de 
2011, que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade. 
Ele integra o Sistema CFC/CRCs, juntamente com os demais Conselhos 
Regionais de Contabilidade do país e com o Conselho Federal 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 educação continuada para os 
profissionais da contabilidade, por meio de cursos, treinamentos, 
palestras e eventos, visando garantir à sociedade que os trabalhos desen-
volvidos por eles sejam realizados com ética, boa técnica e nos termos da 
legislação vigente.

Inovar para o 
desenvolvimento da 

profissão contábil, zelar pela 
ética e qualidade na 

prestação dos serviços, 
atuando com transparência 

na proteção do interesse 
público.

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.

ORGANOGRAMA
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Ambiente externo
Considerando o cenário nacional, difícil men-
cionar o nome de algum órgão, instituição 
ou empreendimento que não tenha sentido, 
de alguma maneira, os reflexos de uma das 
maiores crises econômicas da história do 
Brasil. Nesse período conturbado, iniciado em 
meados de 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) 
recuou mais de 3% por dois anos consecuti-
vos, 2015 e 2016, e só começou a apresentar 
sinais de recuperação em 2017, quando cres-
ceu 1%. Essa recuperação parece caminhar a 
passos lentos, já que a expectativa de cresci-
mento para 2018 é de cerca de 1,3%. 

Esse contexto recessivo, em que o desem-
prego chegou a mais de 12% e o pessimismo 
se instalou, trouxe ao CRCMT uma redução 
de quase  de 1,5% no número de registros 
profissionais, considerando o acumulado dos 
anos de 2017 e 2018. Além disso, o grau de 
inadimplência das anuidades seguiu em tra-
jetória crescente nesse período, passando de 
uma média de 25,14% em 2015 para 32,96% 
em 2018. Esses valores se referem à média do 
percentual de inadimplência dos 27 Conselhos 
Regionais de Contabilidade.

Está em curso no Supremo Tribunal Federal 
(STF) a Ação Direta de Constitucionalidade 
(ADC 36), a Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI 5367) e a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF 
367) que, em síntese, buscam definir qual o 
regime de trabalho que deverá ser aplicado 
aos funcionários de Conselhos de Fiscaliza-
ção Profissional – Celetista ou Estatutário. A 
matéria está pautada para apreciação no STF 
em junho de 2019 e vem sendo definida como 
uma ameaça, tendo em vista que sua decisão 
poderá acarretar enormes reflexos de ordem 
econômica e consequências estruturais gra-

víssimas para os Conselhos Profissionais, 
especialmente, no que se refere ao regime de 
aposentadoria dos funcionários.

Ademais, se analisarmos o papel do profissio-
nal da contabilidade hoje, percebemos que ele 
se desprendeu muito do nível operacional e se 
aproximou de um perfil mais estratégico, sen-
do peça fundamental na gestão de qualquer 
empreendimento. O diferencial está em ressal-
tar esse novo papel de gestor, as habilidades, 
a capacidade analítica, características essas 
que são, certamente, insubstituíveis.

No cenário internacional, vale mencionar que, 
além da própria sociedade estar mais exigente 
quanto à padrões de excelência, os preceitos 
mundiais estão cada vez mais voltados para 
valores como ética e integridade, trazendo 
transformações relevantes para o cenário 
contábil brasileiro. Assim, o profissional da 
contabilidade deve renovar seu comprometi-
mento com a verdade e a justiça social a cada 
dia, tendo em vista que sua responsabilidade 
é, acima de tudo e sempre, para com a socie-
dade, usuária das informações produzidas.
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Cadeia de valor

Governança, Gestão de Riscos e Compliance Presidência Assegurar uma gestão de excelência

Gestão Orçamentária Presidência,  Vice-presidência  de 
Desenvolvimento Operacional e Administrativa

Gestão de Arrecadação de Recursos Vice-presidência de Controle Interno Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Contábil
Vice-presidência de Fiscalização, Ética e 

Disciplina

Gestão de Registro Vice-presidência de Registro serviços à sociedade com qualidade

Solução de Tecnologia da Informação do 
Sistema CFC/CRCs

Vice-presidência   de Desenvolvimento 
Operacional e Administrativa Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

Sustentabilidade Vice-presidência   Administrativa Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas

Gestão dos Controles Internos Vice-presidência   de Controle Interno Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência

Gestão da Educação Continuada Vice-presidência   de Desenvolvimento Assegurar a excelência do programa de educação continuada no desenvolvimento de competências e de 

Relacionamento Institucional Presidência e   Vice-presidência  de Política 
Institucional

Cadeia de valor finalístico Áreas que atuam na cadeia de valor Valor agregado

Contabilidade  
como fator de 
proteção do 

interesse público

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or
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É uma poderosa ferramenta para a construção e a 
consolidação da imagem da instituição, compreen-
dendo desde a avaliação do que está sendo propos-
to, passando pelo diagnóstico do posicionamento 
da entidade até a definição das estratégias que 
combinem com diferentes meios de comunicação 
interna e externa.

Em 2018, o CFC redefiniu a Identidade Organizacional 
do Sistema CFC/CRCs, composta pela Missão, Visão 
e Valores; bem como reavaliou e atualizou os Objeti-
vos Estratégicos que guiarão o Sistema nos próximos 
dez anos (2018/2027). O foco do trabalho se deu na 
transparência das informações contábeis, na ética, 
no combate à corrupção e nas parcerias institucio-
nais que reflitam a importância da Contabilidade para 
o crescimento e desenvolvimento social do País.

A nova Missão é inovar para o desenvolvimento da 
profissão contábil, zelar pela ética e qualidade na 
prestação de serviços, atuando com transparência 
na proteção do interesse público. 

No que diz respeito à Visão, o Sistema CFC/CRCs 
quer ser reconhecido como uma entidade profissio-
nal partícipe no desenvolvimento sustentável do País 
e que contribui para o pleno exercício da profissão 
contábil no interesse público. 

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: 
Ética, Excelência, Confiabilidade e Transparência.

O mapa estratégico, construído em 2018, tem seus 
pilares fundamentados na identidade estratégica 
do Sistema CFC/CRCs e relaciona as 15 metas de-
finidas como objetivos estratégicos, os quais foram 
elaborados e divididos em 5 perspectivas estratégi-
cas: Resultados Institucionais; Público e Sociedade; 
Resultados Econômicos; Tecnologia e Processos e 
Pessoas e Organização.

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCsPlanejamento 
Estratégico

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

Pe
ss

oa
s 

e 
O

rg
an

iz
aç

ão

14. Influenciar a formação das
competências e das habilidades dos

profissionais, 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

Re
su

lta
do

 E
co

nô
m

ic
o

7. Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs

Financeira

Re
su

lta
do

s 
In

st
itu

ci
on

ai
s

1. Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais

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

Te
cn

ol
og

ia
 e

 P
ro

ce
ss

os

8. Garantir qualidade e confiabilidade
nos processos e nos procedimentos

Governança Eficiência 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 profissão e da Ciência Contábil

5. Atuar como fator de proteção  
da sociedade

Pú
bl

ic
o 

e 
So

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
profissão contábil perante a sociedade

6. Promover a satisfação da  
classe contábil em relação  

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Pessoas Organização

Investimento
R$ 50.233,20

Projeto  –  Reuniões  Regimentais

Investimento
R$ 61.324,05

Projeto – Comunicação Institucional

3

5

Investimento
R$ 111.714,15

Projeto – Fiscalização das organizações 
contábeis e dos profissionais de contabilidade

 9

Investimento
R$ 77.228,66

Projeto – Cobrança administrativa e judicial
- profissionais e organizações contábeis

7

Investimento
R$ 98.996,05

     
    

12

Investimento
R$ 41.863,14

Investimento
R$ 3.490.722,15

       
  

      
      

13

14

Projeto – Pessoal, encargos e benefícios

Investimento
R$ 480.454,96

       
  

      
      

15

Projeto – Tecnologia da informação

Projeto – Capacitação e desenvolvimento 
de recursos humanos

Projeto – modernização e manutenção 
da estrutura física



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso Planejamento Estratégico e Governança  |  13              

Estrutura de Governança
 

Informações sobre Dirigentes e 
Colegiados

Sociedade

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Instâncias Externas

TCU Congresso 
Nacional CGU

Instâncias Externas  
de apoio

Auditoria do CFC

Gestão tática

Gestão executiva

Gestão operacional

Instâncias Internas

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-presidências

Câmara de 
Controle Interno

Al
ta

  A
dm

in
is

tra
çã

o

Governança

Gestão

Instâncias internas  
de apoio

Ouvidoria e 
Comissões Internas

Órgão Deliberativo Superior

• Plenário

Órgãos Deliberativos Específicos

• Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina
• Câmara de Registro
• Câmara Pesquisa e Estudos Técnicos
• Câmara de Controle Interno
• 
 
 
 

Órgãos Consultivos

• Conselho Diretor
• 
• Grupos de Trabalho

  
Órgãos Executivos

• Presidência
• Vice-Presidência Administrativa
• Vice-Presidência  de Fiscalização, Ética e 

Disciplina
• Vice-Presidência de Desenvolvimento Pro

• Vice-Presidência de Controle Interno
• Vice-Presidência Técnica Pesquisa e Estudos Técnicos
• Vice-Presidência de Registro

Composição do Conselho DiretorOrganização do CRCMT

Contador MANOEL LOURENÇO DE AMORIM SILVA 
Presidente

Contadora BENEDITA MADALENO DA COSTA
 Vice-Presidente de Administração

 

Contador CLAITON SOUZA CAVALCANTE

 

Vice-Presidente de Controle Interno

Contadora ELCIDA HELGA MAIER

 

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e 

Contadora SANDRA MARIA SANTANA

 

Vice-Presidente de Registro Profissional

Contadora DÉZIA OLIVEIRA DE ARRUDA

 

Vice-Presidente Desenvolvimento Profissional

Contadora VALDIVA ROSSATO DE SOUZA

 

Vice-Presidente de Pesquisa E Estudos Técnicos

Tec. MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

 

Representante dos Técnicos em Contabilidade

 

 
  

              
           

             

           

Disciplina Câmara de Administração•

A Governança do CRCMT é exercida pelo Plenário e pelo Conselho Diretor, observando-se 
as disposições do Regimento Interno aprovado pela Resolução CRCMT nº433/13, 
alterado pela resolução CRCMT 443/2015.
eM 2018,constituída também a comissão de Gestão da Governança Organizacional 
CRCMT por meio da Portaria CRCMT nº 053/2018.
No CRCMT o Sistema de Governança e as respectivas instâncias apresentam a seguinte 
estrutura:

Controle Social
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Atividade de Correição e  
Apuração de Ilícitos  
Administrativos

• Resolução CFC n.º 1.370/2011 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, art. 19-A 
§2º e §5º;

• Resolução CFC n.º 1.523/2017 - Código de Conduta para os conselheiros, colaboradores e
Funcionários do dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade;

• Resolução CRCMT n.º 456/2017 - Regulamento de Pesso e Processo Administrativo do 
CRCMT.

Legislação Aplicada:

Canais de comunicação com a 
sociedade e partes interessadas
Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o CRCMT para 
receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias 
referentes aos diversos serviços prestados pelo Sistema CFC/CRCs. A 
Ouvidoria funciona como um canal de comunicação rápido e eficiente, 
estreitando a relação entre a sociedade e o CRCMT.

Para que a Ouvidoria atue de forma mais eficiente, com o intuito de elevar 
a qualidade de atendimento e melhorar os processos e serviços da 
entidade, as recepções de demandas da ouvidoria, desde junho/2018 
está sendo recepcionado por uma única pessoa. 

Resposta
Análise

da demanda
Setor 

competente

Tipo de manifestação

Informação: 18%

Solicitação: 15%

Reclamação: 12%

Denúncia: 3%

2 dias
Prazo médio  

para resposta

  48
Manifestações 

em 2018

100%
Respostas dentro 

do prazo

De junho a dezembro a Ouvidoria do CRCMT recebeu 48 manifesta-
ções, sendo que todas foram respondidas aos consulentes.

Perfil do manifestante

69 %
Profissional da 
Contabilidade

06%
Estudantes

25%
Outros 

Portal da Transparência e  e-SIC

Portal da Transparência

3.965
Acessos 
em 2018

Em uma cultura de transparência e em cumprimento à legislação, 
o CRCMT mantém disponível o “Portal da Transparência e 
Acesso à Informação” e o “Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão”.

 

Compete ao CRCMT proceder à abertura de processo de sindicância e 
inquérito administrativo para apurar penalidade a ser aplicada a dirigen-
tes, funcionários e colaboradores que pratiquem ações em descumpri-
mento de norma legal ou regimental.

O Portal da Transparência é um canal de comunicação com o 
cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e fatos 
de gestão praticados pelo Sistema CFC/CRCs para a classe contá-
bil e a sociedade brasileira.

al

Auditoria Interna do CFC
Atendendo  as determinações da Resolução 
CFC n.º 1.370/2013, art. 6º,   4º, Inciso II, a 
Auditoria de Gestão é realizada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, sob a supervisão da 
Câmara e da Vice-Presidência de Controle 
Interno do CFC.

Em 2018, foram abertos e apurados dois Processos Administrativos 
Disciplinares (PADs) e uma sindicância. 

O PAD protocolo CRCMT n.º 2018/000002 foi aberto para apurar atos de 
conduta de empregado nos autos de processo licitatório leilão 01/2017. 
A comissão de condução do PAD foi nomeada por meio da Portaria 
CRCMT n.º 11 de 15 de janeiro de 2018. Foi constatado ter ocorrido falta 
grave da conduta do empregado, na qual foi julgado com demissão por 
justa causa com fundamento no § 1º do art. 94 do regulamento de 
pessoal do CRCMT e nos termos da alínea “h” do art. 482 da CLT e em 
face da violação ao inciso III § 4º do art. 9º da Lei 8.666/93 e descumpri-
mento da Portaria CRCMT 12/2018. Pelo fato do empregado ser 
membro sindical, o processo administrativo foi levado pelo CRCMT  ao 
juízo para realizar o inquérito judicial para apuração de falta grave. A 
juíza da 7ª vara de trabalho de Cuiabá deferiu a tutela de urgência anteci-
pada e determinou a reintegração imediata do empregado, condenando 
a instituição em danos morais e danos materiais, porém quanto as 
condenações de danos corre em fase de recurso.

O PAD protocolo CRCMT n.º 2018/000011 para apurar atos de conduta 
de empregado em desrespeito ao seu superior. A comissão de condu-
ção do PAD foi nomeada pela Portaria CRCMT n.º 20 de março de 2018. 
Houve constatação de infração ao art. § 1º do art. 94 do regulamento de 
pessoal do CRCMT e nos termos da alínea “h” do art. 482 da CLT, do 
Regulamento de Pessoal, por essa infração foi aplicada a penalidade de 

justa causa. 

A sindicância protocolo 2018/00011, para apuração dos fatos de 
capotamento de veículo de propriedade do CRCMT, dirigido por 
empregado. A comissão da sindicância apurou que não houve 
fatos capazes de configurar falta funcional do empregado. Diante 
disso, o processo seguiu para arquivamento.

Quadro de pessoal: 29%

Contratos, Convênios e Atas de 
Registro de Preço: 7%

Atos Normativos: 20%

Outros: 44%

§
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Carta de Serviços ao Usuário

Pesquisas de satisfação

As pesquisas serão abordadas no Capítulo IV – Resultados da Gestão.

Acessibilidade aos   Serviços e 
Instalações

• 

•

 
• 

• 

•
 

 

O CRCMT tem como objetivo assegurar condições de acessibilidade em suas múltiplas dimen -
sões, conforme a legislação vigente, e estimular o desenvolvimento de uma cultura inclusiva na 
entidade.

Para cumprir seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, o 
CRCMT adota as seguintes ações: 

No Auditório do CRCMT lugares de acessibilidade.

 Banheiros adaptados com barras de apoio. 

 Rampa de acesso ao CRCMT. 

 Vaga no estacionamento . 

Site e Portal da Transparência com serviço de solução de software especializado, 
objetivando acessibilidade em ambiente WEB, atendendo aos surdos, deficientes 
auditivos, visuais parciais, pessoas com Síndrome de Down, idosos, iletrados, 
disléxicos e outras pessoas com necessida¬des especiais.

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 
(e-SIC)ao Cidadão 

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

Em 2018, o CRCMT iniciou a redação da sua Carta de Serviços ao Cidadão, que será 
finalizada e disponibilizada em 2019. A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo 
informar ao usuário sobre os serviços prestados pelo CRCMT, as formas de acesso a 
esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso Planejamento Estratégico e Governança  |  16
RELATO INTEGRADO  2018  |  Conselho Federal de Contabilidade Gestão de Riscos e Controles Internos  |  17



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso Gestão de Riscos e Controles Internos  |  17

A comissão de Gestão de Riscos foi criada no 
final em 2018, está trabalhando no sentido da 
implantação da Política de Gestão de Riscos, 
definindo os princípios, as diretrizes, a meto-
dologia e o detalhamento dos procedimentos 
de gerenciamento de riscos da entidade. Para 
2019 está programado treinamentos para os 
líderes e para todos os funcionários.

O CRCMT ainda não mensura quantitativamen-
te os riscos relacionados a sua gestão patri-
monial e orçamentária. Os controles internos 
fazem parte da rotina operacional e administra-
tiva deste regional,alinhando-se aos objetivos 
institucionais e de qualidade do funcionamento 
do controle interno, de maneira a minimizar po-
tenciais perdas relacionadas a falhas humanas, 
de sistema, negligências operacionais, erros e 
fraudes. 

A permissão de usuários ao Sistema Integrado 
de Gestão , limita-se aos funcionários somente 
as atividades afins, e aos demais usuários so-
mente módulo de consulta quando necessário 
e a observância ao princípio da segregação 
das funções no que tange ao acesso sistema 
integrado de gestão. 

Os procedimentos de contratações de serviços 
passaram por revisão, conforme a Instrução 
Normativa nº 5/2017, que dispõe sobre as 
regras e diretrizes do procedimento de contra-
tação de serviços, com o intuito de fortalecer 
a sua atuação e garantir maior confiabilidade 
nos processos. 

A seguir exemplos de atividades praticadas 
pelo CRCMT que auxiliam na mitigação dos 
riscos:
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Gestão e Controle de 
Demandas Judiciais
A assessoria jurídica do CRCMT realiza a gestão das demandas judiciais 
por meio da utilização de plataforma eletrônica de controle que acompa-
nha as movimentações, prazos e publicações dos processos de interesse 
do CRCMT, mediante rotina automatizada. Além disso, também é reali-
zado o monitoramento periódico das ações judiciais que demonstram 
possibilidade de geração de impacto econômico ao CRCMT. 

No que tange à aferição das chances de perda de ações pelo CRCMT, são 
analisados três elementos basicamente: jurisprudência sobre o tema da 
ação; existência, no curso, de decisão concedendo tutela de urgência ou 
antecipação de tutela; e risco de dano econômico em projeção, conside-
rando eventuais ações futuras ou demandas envolvendo direitos difusos 
ou coletivos.

Cabe ressaltar que a avaliação realizada pela Assessoria Jurídica tem 
o intuito de demonstrar a tendência do julgamento e não um indicativo 
preciso da posição que será adotada pelo Judiciário em cada caso.

Ações trabalhistas contra a entidade

TST: 1

2º grau: 2

1º grau: 1

Provável

Possível

Perdas estimadas em R$

     R$  143.000,00

R$ 10.000,00
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O CRCMT adota o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) e o 
Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) como formas e 
instrumentos de monitoramento da execução e resultado do 
planejamento.

O SPT permite controlar as ações previstas, detalhar a ações 
executadas e avaliar se as metas estimadas foram alcançadas. 
Dessa forma, quando os resultados esperados não são obti-
dos, podem ser monitoradas as justificativas emitidas pelos 
responsáveis de execução. Isso possibilita a possível correção 
de rumos, a análise das causas e dos motivos para proposição 
de novas ações.

O outro instrumento empregado é o Sistema de Gestão por  
Indicadores, o qual monitora o desempenho dos Objetivos Es-
tratégicos por meio de indicadores. Estes são os parâmetros 
que medem a diferença entre a situação desejada e a situação 
atual. Os indicadores são uma relação matemática que mede, 
numericamente, os atributos de um processo ou de seus re-
sultados, com o objetivo de comparar essa medida com metas 
numéricas preestabelecidas.

O CRCMT tem seu orçamento e plano de trabalho alinhados 
aos Objetivos Estratégicos, de forma a garantir os recursos e as 
informações necessárias para a consecução desses objetivos.

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

A seguir, para cada objetivo estratégico, é apresentada uma 
análise sobre: indicadores do SGI, principais projetos e ações 
do SPT, investimento total, prioridades estabelecidas e desafios 
e riscos. Os indicadores que são utilizados apenas pelo CFC 
não estão demonstrados.

Resultados da Gestão
Sistema de gestão por indicadores
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Objetivo estratégico 2

Fortalecer a participação sócio-
político-institucional junto às 
instituições públicas, privadas, 
sociedade civil e entidades 
representativas.

Vínculo com a cadeia de valor

• Relacionamento Institucional

16.392,06
Investimento total

Indicadores
Relacionamento sociopolítico-institucional

Objetivo: Avaliar o número de visitas dos representantes do 
conselho às autoridades públicas e destas na sede do CRC ou 
em outras dependências estabelecidas.

Meta 
atingida

Meta

56 visitasResultado

Manutenção de um bom relacionamento com autoridades públicas 
com o propósito de discutir sobre temas atuais da Contabilidade.

Participação institucional
convite em eventos de outras entidades

Objetivo: Avaliar a participação do CRCMT em eventos de outras 
entidades.

.

As novas diretrizes de representação político-institucional inten-
sificaram a participação do Sistema CFC/CRCs em eventos e 
reuniões de interesse da classe contábil brasileira. 

Posicionamento do CFC e CRC sobre temas relevantes de 
interesse da classe contábil e da sociedade

Objetivo: Avaliar o número de destaques dados a posicionamen-
tos públicos referentes ao CFC/CRCs na mídia.

Demonstrado vários destaques na mídia, diante dos aconteci-
mentos realizados e de relevância da classe contábil, visando 
manter relacionamento com as demais entidades e a proteção 
nos interesses dos profissionais contábeis e da sociedade em 
assuntos relacionados à contabilidade, impostos, tributação, 
entre outros.

Principais projetos e ações
Relacionamento Institucional com Entidades Nacionais e 
Internacionais
Objetivo: Desenvolver, manter, aperfeiçoar, executar e avaliar 
atividades e projetos voltados ao relacionamento institucional 
do conselho de contabilidade com autoridades dos níveis 
federal, estadual e municipal, como também com entidades 
nacionais e internacionais onde houver interesse de ampliar e 
fortalecer a participação da classe contábil.

O CRCMT vem aumentando a sua credibilidade junto às institui-
ções públicas, privadas, sociedade civil e entidades representati-

vas da classe contábil. Os Posicionamentos do CFC/CRC sobre 
temas relevantes de interesse da classe contábil e da sociedade 
manifestado vários destaques na mídia, diante dos acontecimen-
tos realizados e de relevância da classe contábil, visando manter 
relacionamento estreito com as demais entidades da classe 
contábil, promovendo o fortalecimento das demandas feitas aos 
parlamentares em nome dos profissionais da contabilidade

Prioridades estabelecidas
•  Participar  ativamente nos eventos  e reuniões de interesses  
da classe contábil. 

 Desafios e riscos futuros

•    Ter maior destaque na mídia e ser uma fonte reconhecida 
pela imprensa para assuntos relacionados à contabilidade, 
impostos, tributação entre outros;

•     Posicionar sobre temas relevantes de interesse da classe 
contábil e da sociedade.

Objetivo estratégico 3

Elevar a percepção do valor da 
profissão contábil perante a 
sociedade

Vínculo com a cadeia de valor

• Relacionamento Institucional

Meta 
atingida

Meta 45 participações 

63 participaçõesResultado

Meta 
atingida

Meta 5 posicionamentos 

6 posicionamentosResultado

Nota: *Objetivo estratégico 1 exclusivo do CFC

71.941,74
Investimento total

O CRCMT não vincula nenhum dos indicadores criados a esse 
objetivo.

Resultados da Gestão   |  

40 visitas
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Objetivo estratégico 4

Firmar parcerias estratégicas

Vínculo com a cadeia de valor
• Relacionamento Institucional

Meta 
atingida

Meta 90%

Resultado 130%

Principais projetos e ações
Comunicação Institucional

Objetivo: Difundir informações de interesse público sobre as filosofias, as políticas, as práticas e 
os objetivos do Sistema CFC/CRCs, alinhados ao planejamento estratégico da entidade, de modo 
a torná-los públicos.

146.172

114.735              

Acessos ao Portal do CFC

2017

2018
5.259

5.594   

Facebook

2017

2018

Prioridades estabelecidas

• Tratamento do resultado das pesquisas de satisfação;
• Apresentar à classe contábil e à sociedade a atuação do Sis¬tema CFC/CRCs.

Desafios e riscos futuros

• Implementar ações que contribuam para a melhoria da imagem do profissional da contabilidade perante a 
sociedade e para aumentar o nível de reconhecimento em comparação a outros profissionais;

• Elaboração de projeto para fomentar as ferramentas de comunicação interna (divulgação da informação, 
conscientização dos colaboradores e estímulo à comunicação).

• Realização de processo licitatório para a contratação de Assessoria de Imprensa, de Agência de Publicidade 
e de ferramenta de monitoramento das redes sociais.

Em 2018, foram firmadas 13 parcerias com diversas entidades. Esse resultado demonstra o traba-
lho efetivo do CRCMT em ampliar suas ações de articulação com parceiros estratégicos visando 
aumentar a sua capacidade de atuação e promover a valorização da profissão e dos profissionais 
da contabilidade, contribuindo para desenvolvimento socioeconômico do País.

Principais projetos e ações
Relacionamento Institucional - Parcerias Estratégicas
Objetivo: Firmar parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.

As principais parcerias firmadas em 2018 foram:

• Termo de Convênio com onze instituições de ensinos e outras entidades, visando à promo-
ção, desenvolvimento e aprimoramento da profissão contábil.

• Termo de Cooperação com AMACIC para a realização eventos no âmbito do Programa de 
Educação Continuada de profissionais da Contabilidade no Estado de Mato Grosso e SENAR 
para a Convergência de interesses para realização de eventos educacionais sobre e-Social 
ou obrigações acessórias ou fiscais para produtores e trabalhadores rurais.

Prioridades estabelecidas

• Promover e aprimorar as atribuições institucionais, por meio de ações integradas.

Desafios e riscos futuros

• Manter e/ou desenvolver novas ações em conjunto com as entidades parceiras no próximo 
ano, de modo a maximizar os objetivos propostos por cada termo e propiciar o engajamento, 
participação e desenvolvimento da profissão contábil.

• Buscar celebrar, no mínimo, 3 novas parcerias para 2019.

0,00
Investimento total

Indicadores
Percentual de parcerias e patrocínios firmados

Objetivo: Avaliar a variação percentual de parcerias firmadas durante o ano entre o CRC e outras 
entidades/organizações..

Resultados da Gestão   |  
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Objetivo Estratégico 5 

Atuar como fator de proteção da Sociedade

Vínculo com a cadeia de valor

• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil

•  Gestão de Registro 

•  Gestão de Controles  Internos

50.877,20
Investimento total

Indicadores
Ética na profissão 

Objetivo: Avaliar o percentual de penalidades aplicadas no exer-
cício corrente em relação ao número de processos julgados no 
exercício corrente.

Meta 70%

Resultado 89%

Foram julgados 307 processos em grau de recurso, o que cor-
responde a 61 processos por conselheiros, sendo 273 proces-
sos julgados com penalizações, 27 processos arquivados e 07 
baixados em diligencias. Houve processos arquivados, devido 
a regularização dos autos de infrações a pessoas jurídicas para 
registrarem sua organização contábil antes do julgamento da 
Câmara de Fiscalização.

91,20% dos processos julgados implicaram a 

imposição de penalidade.
Índice de Controle Social 

Objetivo: Avaliar o percentual de profissionais registrados par-
ticipando em programas de voluntariado.

.
Meta não 
atingidaMeta 1%

Resultado 2%

113 Profissionais da contabilidade cadastrados 
como voluntários no PVCC

18 atividades realizadas nos quatro subprogramas:

1) Rede Nacional de Cidadania Fiscal; 02 ações

2) Educação Financeira; 02 ações

3) Doações ao Funcriança e ao Fundo do Idoso; 07 ações

4) Ações Locais de Voluntariado. 07 ações

4.018 horas de trabalho voluntário em prol da sociedade.

Principais projetos e ações
Reuniões Regimentais 

Objetivo:  Assegurar o cumprimento das prerrogativas institucio-
nais do Sistema CFC/CRCs, por meio de reuniões Plenárias, do 
Conselho Diretor e das Câmaras.

Meta 
atingida

Meta 
atingida

307
Processos
julgados

273
Penalidades 

aplicadas

7
Baixados em

diligência

27
Processos
arquivados

36
Deliberações 

expedidas

07
Resoluções 
aprovadas

Além disso, nas reuniões regimentais foram homologadas 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.

Prioridades estabelecidas
•  Promover a divulgação do Programa de Voluntariado a res-

peito dos projetos desenvolvidos. 

Desafios e riscos futuros
•  Elevar o número de voluntariados que atuam e contribuam 

com o Programa. 

•  Evasão dos já voluntários, ou a improdutividade desses ins-
critos. 

Resultados da Gestão   |  
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Objetivo Estratégico   6 

Promover a satisfação da Classe Contábil 
em relação ao Sistema CFC/CRCS

Vínculo com a cadeia de valor
• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil

•  Gestão de Registro 

•  Gestão da Educação Continuada

Indicadores
Grau de satisfação dos profissionais da contabilidade

Objetivo: Avaliar o grau de satisfação dos profissionais da conta-
bilidade em relação às ações desenvolvidas pelo Sistema CFC/
CRCs.

Meta 70%
Resultado 67%

Em 2018, 267 profissionais da contabilidade responderam à pes-
quisa que foi enviada aos mais de 9.800 profissionais registrados 
e disponibilizada no site, no boletim eletrônico e nas redes sociais 
do CRCMT. Por meio dos resultados, o CRCMT pretende progra-
mar ações para contribuir com a melhoria dos serviços prestados 
e elevar o nível de satisfação dos profissionais da contabilidade 
e elevar a participação dos profissionais nessas pesquisas, bus-
cando conhecer mais afundo o panorama dos resultados dos 
serviços prestados pelo CRCMT.

Prioridades estabelecidas
• Todos os serviços prestados pelo CRCMT têm como foco a 

satisfação da classe contábil; 

Desafios e riscos futuros

• Alcançar a meta de contentamento em relação à pesquisa 
de satisfação aplicada aos profissionais da contabilidade.

Objetivo Estratégico 7 

Garantir a sustentabilidade orçamentária e 
financeira do sistema CFC/CRCS.

Vínculo com a cadeia de valor

• Gestão Orçamentária 

• Gestão de Arrecadação de Recursos

1.406.375,01
Investimento total

Indicadores
Ampliação da receita de contribuição (anuidade de 
profissionaise organizações contábeis)
 

Objetivo: Avaliar o comportamento da receita de contribuição 
(redução ou acréscimo) em relação ao exercício anterior.

Meta 3%
Resultado 2%

A receita proveniente das anuidades referentes ao exercício de 
2018 foi, aproximadamente, 11% menor quando comparada ao 
exercício de 2017. Dentre os fatores determinantes para esse ce-
nário, destacam-se o não reajuste do valor da anuidade; o alto ín-
dice de inadimplência provocado pela crise econômica vivenciada 
pelo País; e a redução de cerca de 765 profissionais registrados.

Índice de inadimplência profissional - geral

Objetivo: Avaliar o percentual geral de inadimplência 
de anuidades, multa de infração e multa de eleição dos 
profissionais, acumulada até o exercício atual.

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

0,00
Investimento total

Qualidade do 
atendimento prestado  
ao usuário

75,11%
Ótimo ou Bom

Serviços prestados aos 
usuários

64,22%
Ótimo ou Bom

Comunicação com 
os profissinais da 
contabilidade

62,57%
Ótimo ou Bom

Total 67,30%
Ótimo ou Bom

Meta 33%
Resultado 33% Meta 

atingida

Apesar de atingirmos a meta o resultado não foi positivo, com-
parando com 2017, o percentual de inadimplência aumentou em 
1,5%, embora diversas ações de cobrança realizadas e o protesto 
de débitos implantados no exercício. 

Resultados da Gestão   |  
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Índice de inadimplência de organizações contábeis - geral

Objetivo: Avaliar o percentual de inadimplência de anuidades e 
de multas de infração geral de organizações contábeis.

Meta Até 8%
Resultado 8%

O Índice também foi encerrado de forma positiva, o percentual 
de inadimplência reduziu em quase 3% de um ano para o outro, 
devido as ações de cobranças realizadas.

Índice de despesas com pessoal

Objetivo: Avaliar o % da despesa de pessoal em relação a 
Receita Líquida 

Meta Até 68%
Resultado 70%

O CRCMT não conseguiu atingir a meta, mas está trabalhando 
para a redução do percentual. Tivemos alguns fatores que con-
tribuíram para o aumento da folha como a condenação de dois 
processos trabalhistas e o recolhimento do FGTS para os cargos 
comissionados. 

Índice de custos com a estrutura

Objetivo: Objetivo: Avaliar o avaliar o percentual de custos 
gerais sobre a estrutura.
.

Meta Até 28%
Resultado 30%

Foram realizadas várias ações para redução e otimização dos 
custos com a estrutura e manutenção do Conselho, como a redu-
ção de materiais de consumo e a revisão de serviços contratados. 
Porém devido à readequação elétrica e a pintura externa da sede 
do CRCMT não conseguimos atingir a meta prevista.

Principais projetos e ações
Cobrança Administrativa e Judicial - Profissionais e 
Organizações Contábeis 
Objetivo: Realizar a cobrança da anuidade do exercício e reduzir 
a inadimplência de profissionais e de organizações contábeis 
com o objetivo de evitar a prescrição de créditos, de acordo com 
a legislação vigente

O CRCMT vem mantendo sua política de contenção de despe-
sas e envidando esforços para ampliar a sua receita, visando 
assegurar 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 organiza-
ções, porém não conseguimos reduzir o índice de inadimplência. 
Obteve também o crescimento da arrecadação, com resultado 
positivo apurado em 12,87% para uma meta de 2%, conforme 
valores apurado pelos indicadores.

Prioridades estabelecidas

• Realizar os procedimentos adotados com vistas à  cobrança 
administrativa e cobrança judicial, mediante ação de execu-
ção fiscal .

Desafios e riscos futuros

• Enfrentar a crise econômica, uma vez que ela trouxe difi-
culdades aos profissionais e às organizações contábeis de 
saldarem suas dívidas.

Objetivo Estratégico  8 

Garantir qualidade e confiabilidade nos 
processos e nos procedimentos.

Vínculo com a cadeia de valor
•  Governança, Gestão de Riscos e Compliance 

•  Gestão dos Controles Internos.

Indicadores

Tempo médio de julgamento de processos de registro

Objetivo: Avaliar o percentual de processos julgados dentro do 
prazo.
.
Meta 90%
Resultado 92%

Foram direcionados à Câmara de Registro do CRCMT 1.379 
processos para análise, sendo que 1.269 foram julgados dentro 
do prazo. Esse resultado foi possível em razão da utilização do 
SPER, ferramenta web que possibilita o acompanhamento e jul-
gamento dos processos de registro profissional e de organizações 
contábeis, e que contribui de forma significativa na celeridade dos 
julgamentos dos processos .

Tempo médio de julgamento de processos de fiscalização

Objetivo: Avaliar o percentual de processos julgados dentro do 
prazo

Meta 
atingida

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Resultados da Gestão   |  
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.Meta 70%
Resultado 65%

No pleito eleitoral de 2017 foi renovado 2/3 do Plenário do CRCMT. 
Assim, no início de 2018, ingressaram na Câmara de Fiscalização, 
Ética e Disciplina novos conselheiros eleitos que necessitaram de 
treinamento e tempo para aprendizagem dos procedimentos de 
trabalho. É importante ressaltar que, neste exercício, a Câmara 
desenvolveu esforços visando reduzir o estoque bem como o 
tempo de julgamento dos processos, tendo 70,22% dos processos 
julgados dentro do prazo nos últimos quatro meses de 2018. No 
entanto, mesmo com esses esforços, a média anual ficou abaixo 
da meta estabelecida. Para 2019 trabalharemos obedecendo a 
prazos estipulado no manual específico da fiscalização, como 
também os conselheiros com metas e prazos para julgamentos 
dos processos.

Principais projetos e ações
Atualização e Manutenção Cadastral 

Objetivo: Proceder com o recadastramento para atualização de 
dados dos profissionais e das organizações no sistema cadas-
tral, possibilitando a exatidão das informações nele contidas.

A atividade de atualização e manutenção cadastral conta com 
os setores de cadastro e cobrança que realizam diversas ações 
voltadas para a atualização do cadastro, como o controle efetivo 
de correspondências devolvidas, pelos correios, com o aviso de 
recebimento e em todas as ligações recebidas é obrigatória a 
atualização dos dados cadastrais.

Prioridades estabelecidas

• Cumprir  os prazos para o julgamento dos processos de re-
gistro e fiscalização;

• Manter os cadastros dos profissionais atualizados.

Desafios e riscos futuros 

• Implantar e adotar a matriz de risco nos processos de julga-
mento dos processos do registro e da fiscalização

Objetivo Estratégico  9 

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

Vínculo com a cadeia de valor
• Gestão Ética e Disciplinar da Profissão Contábil. 

•  Gestão de Registro

•  Gestão de Educação Continuada

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Objetivo: Avaliar a variação percentual do total de diligências 
realizadas em relação à quantidade total de diligências 

Meta 100
Resultado 108%

Em 2018 o CRCMT realizou 1.039 ações fiscais, a meta prevista 
era de 960. O sistema de fiscalização eletrônica contribuiu para 
esse resultado e as dificuldades com a implantação foram supera-
das parcialmente. Para 2019 intensificaremos esforços para sanar  
as dificuldades encontradas na fiscalização indireta. Ações mais 
efetivas de fiscalização propiciarão o crescimento significativo do 
combate às irregularidades.

Índice de evolução de registros profissionais ativos

Objetivo: Avaliar o percentual de crescimento dos registros 
profissionais ativos

.
Meta 0,5%
Resultado -3%

A redução no número de registros profissionais no CRCMT se deu, 
principalmente, devido ao período de crise econômica vivenciado 
pelo País. Em consequência disso, com dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho os profissionais aprovados nas edições 
do Exame de Suficiência não solicitaram registros nos Conselhos 
Regionais de Contabilidade.

Investimentos em desenvolvimento profissional - per capita
Objetivo:Avaliar o valor investido no programa de educação 
continuada por profissional da contabilidade.

.Meta
R$ 35,00 
por profissional

Resultado R$ 11,55 

por profissional

Meta não 
atingida

R$ 191.676,21
Investimento total

Meta 
atingida

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida29 denúncias

420 notificações

 386  autos de infração

338  processos abertos

1.039  
Diligências

24
eventos realizados

415
Participantes capacitados

R$ 25.556,86
Investimento total

Resultados da Gestão   |  
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A redução no valor per capita investido por profissional deve-se 
a parceria com as entidades públicas na realização dos eventos, 
principalmente no interior do Estado, como os locais dos eventos 
que foram cedidos sem custo para conselho, porém pode-se 
afirmar que o CRCMT atingiu eficiência, eficácia e efetividade em 
seus cursos e treinamentos realizados.

.Principais projetos e ações
Registro de profissionais e organizações contábeis  

Objetivo: Realizar o cumprimento das rotinas operacionais com 
qualidade, informar os profissionais sobre a finalidade e funcio-
nalidade do CRC e promover ações que fomentem o registro 
profissional e de organizações contábeis.

O resultado foi satisfatório, analisando o cenário atual do país. 
Entre às ações de registro destacamos a realização de visitas 
técnicas pelas instituições de ensino junto ao CRCMT, o que 
contribuiu para o repasse das informações sobre o Conselho, 
principalmente sobre o registro profissional para o regular exer-
cício profissional.

Fiscalização das organizações contábeis e dos profissionais 
de contabilidade

Objetivo: Promover a fiscalização preventiva e de orientação; 
bem como exigir a obrigatoriedade da escrituração contábil de 
todas as empresas; fazer cumprir as normas brasileiras, os prin-
cípios de contabilidade e orientações emanadas de resoluções 
do CFC e coibir o exercício da profissão contábil por pessoas 
não habilitadas

A fiscalização atuou para o cumprimento das metas estipuladas:

Promover educação continuada –Cursos e Palestras

Objetivo: Oferecer à classe contábil cursos e palestras úteis e 
de qualidade, propiciando o aprimoramento dos profissionais 
da contabilidade.

O CRCMT não poupou esforços para o crescimento da profissão 
contábil no Brasil, oferecendo à classe contábil a oportunidade 
de debater e refletir sobre os assuntos específicos da profissão, 
aprimorando os conhecimentos dos profissionais no exercício 
de suas atividades.

Palestras: 

IRPF 2018;
Simples Nacional;
e-Social;
Compliance Tributário;

Cursos:

NBC Técnicas de Auditoria série 300 e 400;
Perícia Contábil e a Nova Legislação;

Contabilidade Societária;
Auditoria e Gestão de Riscos.

Prioridades estabelecidas

• Cumprir as metas de fiscalização;
• Conscientizar o profissional da importância do Registro Pro-

fissional junto ao CRCMT;
• Investir na valorização da classe contábil;
• Realizar os eventos de interesse da classe contábil;
• Buscar parcerias com os Entes Públicos a fim de realizarmos 

eventos em conjunto e consequentemente diminuir custos 
de realização.

Desafios e riscos futuros 

• Promover a participação efetiva dos profissionais da contabilidade 
nos cursos e eventos;

• Realizar o encontro para contadores públicos;
• Desenvolver dinâmica de propagação da Educação Continuada que 

possibilite o alcance de cada profissional da contabilidade, até pelo 
fato da grande extensão territorial do estado do Mato Grosso. Os 
riscos para o futuro é a dificuldade de manter as parceiras institu-
cionais, e o esvaziamento dos eventos realizados;

• Coibir o exercício da profissão contábil por pessoas não habilitadas.
• Manter o equilíbrio do registro profissional com a inclusão de novos 

registros. 

Meta 
atingida

Meta 50%

Resultado 48%

1.039  diligências - 108,23%

420 organizações sem registro

 03  profissionais sem registro

338  processos abertos

600
Aprovados em 

2018

287
Registrados em 

2018

2.213 
Participantes

143 horas 
Carga Horária

Resultados da Gestão   |  
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Meta 
atingida

Meta 80%

Resultado 100%

Em 2018 o CRCMT assinou o Termo de Cooperação Técnica, 
com Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB), 
como forma de intensificar as ações de cobrança reduzindo o 
índice de inadimplência.

Meta 
atingida

Meta 98%

Resultado 99%

Em 2018, essa relação entre despesa e receita 
ultrapassou em 0,55% a meta estabelecida devi-
do à receita ter sido menor do que a prevista em 
aproximadamente R$ 196.189,16. É importante 
mencionar que, mesmo contingenciando vários 
projetos, buscando o equilíbrio orçamentário e 
financeiro, não foi possível alcançar o resultado 
esperado.

Grau de implementação da inovação

Objetivo: Avaliar o percentual de ações inova-
doras implementadas em relação às aprovadas

Meta não 
atingida

Resultados da Gestão   |  

Prioridades estabelecidas

• Manter o equilíbrio financeiro e orçamentário;

• Estimular o caráter conciliatório das ações de cobranças. 

Desafios e riscos futuros

• Realizar treinamento e capacitação sobre governança, ges-
tão de riscos e gestão de logística sustentável.

• Implementar a política de governança e gestão de riscos

• Elaboração e implantação do Plano de Gestão de logística 
sustentável;

Objetivo estratégico 11

INOVAR, INTEGRAR E OTIMIZAR A GESTÃO 
DO SISTEMA CFC/CRCS.

Vínculo com a cadeia de valor

• Governança,  Gestão de Riscos e Compliance

• Gestão Orçamentária 

• Sustentabilidade

Indicadores
Grau de eficiência orçamentária

Objetivo: Avaliar o percentual da execução da despesa em rela-
ção à realização da receita.
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Objetivo Estratégico 12 

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da 
informação no sistema CFC/CRCS

Vínculo com a cadeia de valor

• Solução de Tecnologia da Informação do Sistema CFC/CRCs

Indicadores

Índice de capacitação de usuários em tecnologia

Objetivo: Avaliar a quantidade de horas de capacitação por 
colaborador nos sistemas informatizados utilizados pelos 
Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade 

Meta 1 hora

Resultado 1 hora

Resaltamos que no início de 2018, os vice-presidentes, o diretor e 
assessores participaram do seminário de planejamento estratégi-
co do sitema CFC/CRCs. O seminário de capacitação que estava 
previsto para o primeiro semestre, voltado aos conselheiros e fun-
cionários, não foi realizado, foram capacitações conforme a ne-
cessidade em função da aquisição ou a atualização dos sistemas.

Índice de renovação do parque de informática

Objetivo: Avaliar o percentual de equipamentos trocados a cada 
ano.

Meta 10%
Resultado 3%

Após análise ao setor responsável pelo parque de informática do 
CRCMT, quanto a condição dos equipamentos em utilização, foi 
decidido adiar o plano de aquisição de equipamentos de infor-
mática, devido a projeção da receita realizada ser menor que a 
prevista, as aquisições em 2018 representou quase  3 % 

Principais projetos e ações

Tecnologia da Informação  

Objetivo: Contratação de empresas terceirizadas de informática 
para o fornecimento de serviços especializados, bem como para 
atuar na segurança da informação.

Nesse projeto são realizadas as contratações de serviços de in-
formática, como Link de internet dedicado; Hospedagem de site 
e e-mail; Ferramenta e-mail marketing; Firewall de segurança; 
Certificados de Segurança; Serviços técnicos de administração 

e operação remota; Licença de uso do sistema de gestão inte-
grada e de Softwares, dentre outros

Prioridades estabelecidas

• Realizar ações para implementar o plano diretor de tecnolo-
gia da informação ( PDTI) , alinhado ao planejamento estra-
tégico do Sistema CFC/ CRCs.

Desafios e riscos futuros

•  Manter o parque de informática atualizado;
• Aquisições de equipamentos de informática para o setor de 

fiscalização para melhor desempenho na fiscalização ele-
trônica do CRCMT.

Objetivo Estratégico 13 

Atrair e reter talentos

Vínculo com a cadeia de valor
•  Governança, Gestão de Riscos e Compliance
•  Sustentabilidade.

R$ 114.650,48
Investimento total

Meta 
atingida

Meta não 
atingida

R$ 3.506.320,27
Investimento total

Resultados da Gestão   |  
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Indicadores
Grau de satisfação de funcionários em relação à infraestrutura 
e às ações desenvolvidas pelo conselho em prol do corpo 
funcional

Objetivo: Medir o grau de satisfação dos funcionários com 
relação à infraestrutura e ações desenvolvidas pelo Conselho 
em prol do corpo funcional 

Meta 70%
Resultado 82%

Em 2018, 26 colaboradores responderam à pesquisa em relação 
a condições físicas e ambientais, relacionamentos, satisfação 
funcional, ações sociais e comunicação interna.

Condições físicas e ambientais: 87,31% Ótimo ou bom

Relacionamentos: 82,42% Ótimo ou bom

Satisfação funcional: 82,54% Ótimo ou bom

Ações sociais: 72,90% Ótimo ou bom

Comunicação interna: 79,90% Ótimo ou bom

Total: 81,01% Ótimo ou bom

O resultado reflete o envolvimento do CRCMT em atender com 
eficiência às necessidade de seus colaboradores, buscando a 
melhoria dos itens que apresentaram desempenho inferior.

Percentual de benefícios

Objetivo: Avaliar o percentual gasto com benefícios (pessoal e 
assistenciais) em relação à remuneração de pessoal e encargos 
patronais da folha de pagamento.

Meta Até 30%
Resultado 28%

O CRCMT oferece benefícios voltados à saúde e ao bem-estar de 
seus funcionários, tais como: plano de saúde, plano odontológi-
co, auxílio alimentação, auxílio refeição, vale-transporte, auxílio 
creche, auxílio educação (pós-graduação), aumento salarial por 
avaliação de desempenho, treinamentos e licenças (acompanha-
mento médico, aniversário, casamento e falecimento).

Taxa de desligamento

Objetivo:  Avaliar o percentual da taxa de desligamento do 
quadro de funcionários

Meta Até 8%
Resultado 7%

O CRCMT possui um Plano de Cargos, Carreiras e Salários de-
vidamente homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
no qual está definida a composição máxima do seu quadro de 
pessoal. Em 2018 ocorreu a exoneração de dois assessores, um 
colaborador e um aprendiz. 

Principais projetos e ações
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS  

Objetivo: Calcular, controlar e efetuar o pagamento das des-
pesas (salário, encargos e benefícios) relativas aos gastos 
com pessoal (funcionários, cargos em comissão, aprendizes e 
estagiários.

Em 2018, o orçamento para despesas com pessoal ficou em R$ 
3.490.722,15. Desse valor, o CRCMT realizou 95,33% do planeja-
do. O gasto com pessoal teve um aumento de aproximadamente 
4,70% em relação ao ano de 2017. Os fatores que levaram ao 
incremento desse gasto foram reajuste salarial, recolhimento 
do FGTS para os cargos comissionados e uma condenação 
trabalhista.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Objetivo: Realizar exames ocupacionais com o objetivo de 
proporcionar redução no absenteísmo, avaliar aptidões físicas 
e mentais, além de evitar as implicações legais pelo não cum-
primento. Proporcionar ginástica laboral a todos os funcionários 
com vistas a reduzir e prevenir doenças ocupacionais, por meio 
de exercícios específicos, de forma a obter melhoria na qualida-
de de vida no trabalho.

• Ginástica Laboral: atividade realizada duas vezes por sema-
na, por aproximadamente 15 minutos.

• Programas e relatórios: emissão de laudos voltados ao con-
trole e prevenção de riscos ambientais e físicos no ambiente 
de trabalho, como o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO); Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA); Laudo Técnico das Condições Ambien-
tais do Trabalho (LTCAT).

Prioridades estabelecidas

• Realizar o pagamento dos salários, das férias e dos benefí-
cios no dia estabelecido, sem atrasos

Desafios e riscos futuros

•  Adequação das rotinas trabalhistas à nova metodologia do 
Governo para verificação do cumprimento das obrigações fis-
cais, previdenciárias e trabalhistas pelos órgãos públicos. A 
ferramenta, denominada Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), 
tem por objetivo padronizar a transmissão, validação, arma-
zenamento e distribuição dessas informações.

• Os órgãos públicos têm previsão para iniciar a utilização do 
e-Social em janeiro de 2020. O CRCMT deverá criar/incentivar 
uma política de comunicação eficiente para que todos os fa-
tos que interferem na folha de pagamento dos empregados/
estagiários sejam registrados e enviados ao Governo dentro 
dos prazos estipulados.

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Resultados da Gestão   |  
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Objetivo Estratégico  14 

Influenciar a formação das competências e 
das habilidades dos profissionais, fomentar 
programas de educação continuada e 
fortalecer conhecimentos técnicos e 
habilidades pessoais dos conselheiros e 
funcionários do sistema CFC/CRCS.

Vínculo com a cadeia de valor

• Gestão da Educação Continuada

Indicadores
Participação dos profissionais da contabilidade, conselheiros 
e funcionários em Eventos de Capacitação - Educação 
Continuada

Objetivo: Avaliar o percentual de profissionais da contabilidade 
que participaram do programa de educação continuada.
 

Meta 15%
Resultado 11%

Apesar dos esforços não conseguimos evoluir na participação 
dos profissionais nos eventos de capacitação. Para 2019 implan-
taremos cursos e palestras através de plataforma de ensino à 
distância, o que possibilitará a participação do profissional com 
comodidade, evitando gastos e dispêndio de recursos.

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

Objetivo: Avaliar o índice de satisfação dos eventos (cursos, 
seminários, congressos, encontros, etc) promovidos pelo CFC 
e pelos CRCs.

Meta 75%
Resultado 95%

O resultado vem superando a meta estipulada para o indicador, 
o que demonstra a avaliação positiva daqueles que necessitam 
desse serviço prestado pelo CRCMT. Representa o cumprimento 
por parte da entidade de seu papel institucional de fomentar a 
educação continuada, garantido qualidade e excelência.

Hora média de capacitação dos conselheiros
Objetivo:  Avaliar o tempo médio de capacitação dos Conse-
lheiros Efetivos

Meta 15 Horas
Resultado 17 Horas

Como forma de investimento em uma fiscalização preventiva e 
orientativa, o CRCMT capacita os seus conselheiros, que atuarão 
como multiplicadores de conhecimento, por meio de participação 
em eventos/cursos/workshops.

Percentual de treinamentos realizados para funcionários 
atenderem às competências definidas
Objetivo:  Avaliar o percentual de realização do plano anual de 
treinamento para os funcionários

Meta 80%
Resultado 150%

O CRCMT proporciona  treinamentos voltados para os funcioná-
rios de acordo com a necessidade das áreas e função desem-
penhada. Dessa forma, o CRCMT mantém seus funcionários 
atualizados, para garantir a qualidade dos serviços prestados. 

Principais projetos e ações
Excelência na Contabilidade - Cursos de Pós-Graduação 
Lato e Stricto Sensu  
Objetivo: Fomentar a formação de mestres e doutores para o de-
senvolvimento da ciência contábil, com o objetivo de difundir co-
nhecimentos por meio de reflexão e análises críticas renovadas, 
visando a melhoria do ensino de graduação da contabilidade.

Em 2018 o CRCMT conclui o apoio à realização do curso de 
Mestrado Profissional em Ciências Contábeis realizado em Mato 
Grosso, de acordo com o Termo de Cooperação. Contribuindo 

assim com a formação continuada 
acadêmica, que é requisito funda-
mental para a educação integral 
do profissional da contabilidade.

R$ 175.968,18
Investimento total

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

262
Carga horária 

total

15
Conselheiros 
capacitados

30
Capacitações 

realizadas

685
Carga horária 

total

34
Funcionários 
capacitados

51
Capacitações 

realizadas

25
Profissionais 
beneficiados

Resultados da Gestão   |  
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Participação dos conselheiros em eventos 
nacionais e internacionais

Objetivo: Estar presente nos eventos nacionais e internacio-
nais - nas modalidades “reuniões”, “congressos”, “conferências” 
e “eventos similares” - que promovam o engajamento do CFC 
(CRC) no contexto socioeconômico e cultural do país.

No exercício de 2018 o CRCMT participou de oito eventos de 
extrema importâcia para o relacionamento institucional, sendo 
sete nacionais e um internacional.

Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos

Objetivo: Executar o processo de treinamento, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento dos funcionários, de acordo com o levan-
tamento das necessidades, de forma a mantê-los atualizados.

Dentre as participações com custo sem custo, totalizou 51 ca-
pacitações, com certificados de participação protocolados pelos 
colaboradores, durante o exercício de 2018, superando assim a 
meta de estabelecida que foi de 80%, alçando um resultado de 
150% em 2018. 

Prioridades estabelecidas

• Ampliar as horas de capacitação dos Conselheiros, buscan-
do direcionar os treinamentos para os assuntos pertinentes 
para a gestão de governança do CRCMT.

• Capacitação constante dos colaboradores, a fim de atender 
as necessidades de cada área de atuação.

Desafios e riscos futuros

• Implantar cursos e palestras através de plataforma de en

-sino à distância;
•  Conscientizar os profissionais da obrigatoriedade de sua 

atualização e importância dessa constante atualização. Os 
riscos cabem à dificuldade tecnológica encontrada ainda por 
muitos profissionais, assim como a dificuldade em acesso a 
internet para aqueles profissionais que se encontram muito 
longe dos grandes centros.

• Os desafios estabelecidos em relação a capacitação de re-
cursos humanos está voltado ao custo cada curso que po-
derá onerar a folha de pagamento, sendo assim, necessário 
observar e alinhar a capacitação com a utilização de cursos 
e palestras por meio das parcerias, bem como capacitação 
on line gratuitas existente para a administração pública.

Objetivo Estratégico 15 

Assegurar adequada infraestrutura e 
suporte logístico às necessidades do 
sistema CFC/CRCS

Vínculo com a cadeia de valor

• Sustentabilidade.

Indicadores

Indice de adequação da frota de veículos de uso da 
Fiscalização

Objetivo: Verificar se o CRC possui carros para os fiscais.

 
Meta 80%
Resultado 83%

O número de carros disponíveis para uso dos fiscais é conside-
rado adequado, o conselho cumpre com seu papel de fiscalizar o 
exercício da profissão.

Principais projetos e ações

Modernização e manutenção da estrutura física  
Objetivo: Garantir a manutenção física e a conservação preven-
tiva e corretiva das edificações, instalações e equipamentos de 
infraestrutura predial. Garantir a segurança da edificação, do 
acervo e das instalações, bem como dos usuários. Melhorar a 
qualidade e eficiência funcional do edifício, alinhadas às metas 
de sustentabilidade ambiental e acessibilidade

Em 2018 a sede do CRCMT passou por manutenção corretiva 
da estrutura predial (pintura da parte externa e reparos) e reade-
quação da parte elétrica do prédio sede (colocação de conjunto 
transformador e troca de fiação), dentre as contratações pre-
vistas e realizadas incluímos serviços de segurança eletrônica 
(câmeras, sistema de alarme e monitoramento), água, energia, R$ 747.281,22

Investimento total

8
eventos

1 
internacional

7
nacionais=

Meta 
atingida

Meta 80%

150%Resultado
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seguro e outros necessários à manutenção preventiva e cor-
retiva da estrutura predial do CRCMT. Assim sendo, o CRCMT 
realizou 80,50% do planejado

Meta 
atingida
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Manutenção, conservação e locação de veículos

Objetivo:  Manter a frota de veículos - própria e/ou terceiri-
zada - em perfeitas condições de operação, para oferecer 
segurança e conforto aos passageiros e assegurar a vida útil 
do automóvel em perfeitas condições de operação.

Visando a segurança de seus colaboradores o CRCMT rea-
lizou as manutenções preventivas e corretivas necessárias 
e previstas de acordo com o recomendado pelo manual de 
fábrica dos veículos.

Aquisição de bens de consumo 

Objetivo: Adquirir bens de consumo para assegurar a continui-
dade das atividades diárias do conselho.

Para o desenvolvimento das atividades laborais, do atendi-
mento aos profissionais contábeis e de todas as pessoas 
que utilizam esse espaço, o CRCMT assegura a adequada 
infraestrutura e suporte logístico às suas necessidades.

Prioridades estabelecidas
•  Contratações referentes à infraestrutura predial do Conse-

lho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, tendo em 
vista a necessidade imprescindível desses contratos para 
continuidade dos serviços prestados pelo CRCMT.

 
Desafios e riscos futuros  

• Continuidade da aplicação da IN 05/2017 do Ministério do 
Planejamento, acerca das contratações de serviços para 
a realização de tarefas executivas sob o regime de execu-
ção indireta para este Conselho, aplicando as diretrizes da 
contratação de serviços terceirizados. 

Resultados da Gestão   |  
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Declaração da Vice-Presidente
Administrativa, Benedita Costa
A Vice-presidência Administrativa integra a 
estrutura dos órgãos executivos vinculados a 
Presidência do Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso, conforme dispõe a Resolução 
CFC n.º 433/2013, e alterações, que aprova o 
Regimento Interno do CRCMT. As suas com-
petências regimentais fundamentam a defini-
ção das diretrizes inseridas no Planejamento 
Estratégico e se relacionam aos processos de 
infraestrutura, gestão de pessoas, tecnologia e 
inovação e financeira.

As funções desempenhadas pela Vice-presi-
dência se relacionam a organização institucio-
nal, planejamento e orçamento, administração 
financeira, contabilidade, administração de 
recursos humanos, licitação e contratos, ges-
tão de pessoas, almoxarifado e patrimônio, 
serviços gerais, gestão de documentos e de 
suporte logístico.

 Além disso, tem a competência de planejar, 
coordenar, apoiar e supervisionar as atividades 
relacionadas às funções citadas acima; exercer 
papel articulador com as demais Vice-presidên-
cias, que compõem os órgãos executivos, no 
processo de elaboração e acompanhamento 
da execução das atividades e dos projetos vin-
culados ao Plano de Trabalho Anual (PTA) e à 
Proposta Orçamentária do CRCMT.

O acompanhamento da execução dos projetos 
e atividades é uma etapa essencial para a con-
secução dos resultados da gestão e contribui 
para a realização das metas declaradas nos 
planos, além de auxiliar a tomada de decisão 
de forma tempestiva, facilitar a cooperação, 
a articulação e a integração entre as áreas do 

Conselho e até mesmo com órgãos externos, 
identificar necessidades de ajustes e revisões 
dos planos, melhorando a gestão, e favorecer 
a prestação de contas.

Em 2018, foram inseridos no PTA 19 atividades 
e/ou projetos, para atender às necessidades 
dos 5 programas que resumem as atividades-
-fins e meio do CRCMT. Totalizando a proposta 
orçamentária em R$ 6.570.000,00.

Ressalta-se que a confecção da proposta orça-
mentária considerou as despesas fixas destina-
das à execução dos serviços e à manutenção 
da entidade e buscou atender às estimativas 
de gastos de projetos discricionários presentes 
no PTA. Portanto, os gastos foram fixados de 
acordo com sua relevância e grau de prioridade, 
conforme descrito a seguir:

• Despesas Obrigatórias: defi nidas pelo ca-
ráter continuado e imprescindíveis para a 
realização das premissas fundamentais 
que representam para a entidade como 
uma obrigação legal de sua execução por 
um período superior a dois exercícios (Des-
pesas de pessoal e encargos sociais, Des-
pesas com projetos/atividades de Registro, 
Fiscalização, Educação Continuada e Des-
pesas com sentenças judiciais e indeniza-
ções trabalhistas transitadas em julgado).

• Despesas Discricionárias: defi nidas como 
continuidade de atividades e objetivos em 
destaque por não constituírem obrigações 
legais e nas quais o gestor tem uma maior 
liberdade para a decisão de aplicação.

A restrição orçamentária se constitui em um 
grande desafio da gestão administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Mato 
Grosso, principalmente em razão da crise eco-
nômica que o Brasil vem enfrentando e que tem 
contribuído para o aumento do desemprego. 
Como consequência desse cenário, temos o 
aumento no número de pedidos de baixa de 
registros, aumento do percentual de inadim-
plência dos profissionais da contabilidade pelo 
não pagamento das anuidades e redução do 
número de solicitações de registros profissio-
nais, fatores que interferem diretamente na 
arrecadação de recursos.

Tal cenário exigiu readequações das progra-
mações e enseja constantes ajustes para o 
aprimoramento dos procedimentos de gestão 
orçamentária e financeira no sentido de elevar 
a produtividade e a efetividade dos recursos 
empregados, sem comprometer a qualidade 
da prestação de serviços à classe contábil e a 
sociedade.

Com relação à gestão de pessoas, a recompo-
sição da força de trabalho também se encontra 
entre os grandes desafios em razão da não 
definição do Supremo Tribunal Federal acerca 
 do regime jurídico – estatutário ou celetista - 
que deve ser adotado para os empregados 
dos Conselhos Profissionais. 

No quesito “oportunidades de melhorias”, po-
de-se destacar:

I. implementação a gestão de riscos das áreas 
administrativas;

II. implantação do plano anual de contratações;

III. ampliação do projeto de treinamento e ca-
pacitação de empregados, especialmente em 
temas relacionados a licitação e contratos.

A conformidade e a confiabilidade do conte-
údo contido neste capítulo encontram-se fun-
damentadas em informações extraídas dos 
principais sistemas informatizados do Conse-
lho (contabilidade e orçamento, pagamentos, 
diárias e passagens, folha de pagamento, plano 
de trabalho, bens patrimoniais e almoxarifado, 
etc.) e foram atestadas pelos gestores das áre-
as responsáveis na elaboração deste Relatório 
de Gestão 2018.

Concluindo, DECLARO que os padrões de 
gestão do Conselho Regional de Contabilidade 
atendem aos requisitos de conformidade e con-
fiabilidade das informações prestadas neste 
capítulo.Concluindo, DECLARO que os padrões 
de gestão do Conselho Regional de Contabilida-
de atendem aos requisitos de confor midade 
e confiabilidade das informações prestadas 
neste capítulo.

neste capítulo.neste capítulo.

Contadora Benedita Madaleno da Costa
Vice- Presidente de Administração
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O CRCMT, em 2018, obteve um resultado financeiro positivo representado pela diferença entre o 
ativo financeiro e o passivo financeiro, superior ao realizado no ano anterior em 1,04%. O trabalho 
de gestão desenvolvido pelo CRCMT também contribuiu eficazmente para o resultado apresen-
tado. Entre as várias ações tomadas pela diretoria do CRCMT, destacamos: ações de execuções 
fiscais e protestos de débitos vencidos e a conscientização dos profissionais da contabilidade.

Em 2018 as despesas executadas representaram 98,55% do montante arrecadado.

As despesas correntes representaram cerca de 99% da despesa total e apresentaram uma média 
de gasto mensal de, aproximadamente, R$ 520.777,77, sendo as de maior relevância descritas a 
seguir: 

Gestão Orçamentária e Financeira
O orçamento para o exercício de 2018 foi estimado em R$ 6.570.000,00, aprovado por meio da 
Resolução CRCMT n.º 460/2017, subdividido em Objetivos Estratégicos, Programas, Projetos e 
Atividades. Procedeu a aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento da Despesa, 
utilizando como fonte de recurso anulações parciais de diversas rubricas e superávit financeiro, 
redimensionando-o para o montante de R$ 7.245.000,00.
.

Variação orçamentária do CRCMT:

RS 6.570.000,00 
Dotação inicial das despesas

R$ 1.169.900,00 
Suplementação

R$ 494.900,00 
Anulação

R$ 7.245.000,00 
Dotação final das despesas

Execução Orçamentária
 Em 2018 o CRCMT arrecadou R$ 6.373.810,84, representando 97,01% da receita prevista. Desse 
montante foram empenhadas  e liquidadas despesas no valor de R$ 6.281.482,37, equivalente a 
95,61% do estimado na proposta orçamentária.

Execução Financeira
Em 2018, as despesas executadas pelo CRCMT 
totalizaram R$ 6.281.482,37, sendo a maior 
parte direcionada ao atendimento do programa 
finalístico Gestão de Fiscalização.

Suporte e Apoio a Atividades Fins

Gestão de Educação Continua

Gestão de  Registro Profissioal

Gestão de Fiscalização

R$ 3.685.838,59

R$ 2.248.539,31

R$ 258.830,05R$ 88.274,42

 

RESULTADO FINANCEIRO 2018 2017 

Superávit Financeiro  2.399.783 2.306.341 

 

Pessoal, Encargos e Benefícios

• Remuneração de pessoal: 32,61%
• Encargos patronais: 9,65%
• Benefícios – programa de alimentação ao trabalhador, plano de saúde, plano odontológico, 

auxílio educação e auxílio creche: 11,82%

Uso de Bens e Serviços

• Os serviços se referem a contratações necessárias ao funcionamento do CRCMT: 17,06%
• O material de consumo se refere aos bens adquiridos para almoxarifado e consumo nas ati-

vidades do órgão: 1,75%

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  
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2018 2017 2018 2017 2018 2017

1. Despesas de Pessoal (6.3.1.1 + 6.3.1.2) 3.379.195 3.234.357 3.379.195 3.234.357 3.377.755 3.201.825

Remuneração de Pessoal (6.3.1.1.01.01) 2.037.666 1.915.881 2.037.666 1.915.881 2.037.666 1.915.881

Encargos Patronais (6.3.1.1.01.02) 602.989 571.700 602.989 571.700 602.989 539.167

Benefícios a Pessoal (6.3.1.1.01.03 + 6.3.1.2) 738.540 746.776 738.540 746.776 737.100 746.776

2. Uso de Bens e Serviços (6.3.1.3) 1.471.425 1.768.876 1.471.425 1.768.876 1.426.049 1.702.112

Material de Consumo (6.3.1.3.01) 109.521 200.098 109.521 200.098 107.389 200.098

Serviços (6.3.1.3.02.01) 1.066.142 1.250.502 1.066.142 1.250.502 1.023.798 1.186.706

Diárias (6.3.1.3.02.03) 225.288 242.930 225.288 242.930 225.288 242.930

Passagens (6.3.1.3.02.04) 70.298 75.152 70.298 75.152 69.398 72.184

Demais elementos do grupo (6.3.1.3.02.06) 176 194 176 194 176 194

3. Financeiras (6.3.1.4) 162.720 105.115 162.720 105.115 162.720 105.115

Serviços Bancários (6.3.1.4.01.02) 162.720 105.115 162.720 105.115 162.720 105.115
4. Outras Despesas Correntes (6.3.1.6 +
6.3.1.9)

1.235.993 1.340.191 1.235.993 1.340.191 1.234.387 1.308.000

Tributárias (6.3.1.6.01 + 6.3.1.6.02) 1.180.890 1.143.925 1.180.890 1.143.925 1.179.283 1.142.778

Demais elementos do grupo (6.3.1.9.01) 55.104 196.266 55.104 196.266 55.104 165.222

DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4) 6.249.333 6.448.539 6.249.333 6.448.539 6.200.911 6.317.053

2018 2017 2018 2017 2018 2017

5. Investimentos (6.3.2.1) 32.149 10.065 32.149 10.065 32.149 10.065

Equipam. Mat. Permanentes (6.3.2.1.03) 32.149 10.065 32.149 10.065 32.149 10.065

DESPESAS DE CAPITAL (5) 32.149 10.065 32.149 10.065 32.149 10.065

TOTAL GERAL 6.281.482 6.340.037 6.281.482 6.340.037 6.233.060 6.327.118

DESPESAS CORRENTES

Empenhada R$ Liquidada R$ Valores Pagos R$

(Valores em Reais)

Empenhada R$ Liquidada R$ Valores Pagos R$

Grupos de Despesa

Grupos de Despesa

DESPESAS DE CAPITAL

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  
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O CRCMT cumpriu o princípio do equilíbrio ao não gastar mais do que arrecada, mantendo a 
despesa menor que a receita. Esse fato viabiliza a perenidade das atividades. 

Nesse exercício, o CRCMT realizou alguns contingenciamentos no orçamento, com destaque na 
renovação do parque de informática, serviços de copa e cozinha, locação de bens móveis e imóveis, 
impressos gráficos e cópias de documentos.

Medidas Mitigadoras
• Durante o exercício, foram adotadas diversas medidas de contenção de gastos, exemplificadas 

a seguir:

• Não renovação do parque de informática;

• Não substituição de um veículo decorrente a um sinistro com perda total.

Desafios e ações futuras

• Manter o bom funcionamento da estrutura do CRCMT, mesmo com o cenário econômico 
instável;

• Desenvolver meios de atingir os resultados minimizando o consumo de recursos;
• Adotar processos digitais através do SEI;
• Treinar a equipe de trabalho para a melhor utilização dos recursos disponíveis;

A multa de infração é a penalidade de natureza pecuniária e disciplinar aplicada ao profissional da 
contabilidade ou à organização contábil, em face do cometimento de irregularidades no exercício 
da profissão contábil, ao leigo, por exercício ilegal da profissão, e às entidades  contábeis, sempre 
precedida do competente processo de fiscalização.

O CRCMT, com o apoio do Setor de Cobrança, dispõe de sistema e de recursos para a gestão dos 
processos de multa de infração, decorrentes das atividades de fiscalização. Tabela do acompa-
nhamento de arrecadação de multas, conforme anexo I.

Gestão de Pessoas
Política de Gestão de Pessoas

A área de Gestão de Pessoas do CRCMT tem como política fundamental na administração dos 
seus talentos, desenvolvimento humano, capacitação, bem-estar, até a remuneração. Acredita no 
talento e engajamento do colaborador, pois ele é seu maior capital

Conformidade Legal
O CRCMT mantem e tem por regra estar alinhado com o cumprimento dos instrumentos normati-
vos, a fim de garantir que o Conselho desenvolva suas atividades dentro de limites e respeitando 
regras possibilitando que a organização atenda o principio da legalidade em todos seus atos e 
fatos da área de pessoal, e para asseverar esse cumprimento segue abaixo as regras observáveis: 

• Constituição Federal
• Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), DL n.º 5.452/1943, Lei n.º 13.467/2017;
• Lei n.º 6.019/1974
• Leis n.º 8.036/1990 e 8.212/1991;
• Resolução CRCMT nº 437/2014 que aprova o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), com alterações;
• Resolução CRCMT nº 456/2017 que aprova o Regulamento de Pessoal e Processo Adminis-

trativo Disciplinar.

Indicadores de Conformidade

A avaliação da conformidade nos processos de Gestão de Pessoas do CRCMT é realizada por 
meio de indicadores, que permitem medir o grau de satisfação dos funcionários com relação à 
infraestrutura e ações desenvolvidas pelo Conselho em prol do corpo funcional. Além disso, o 
setor de gestão de pessoas é responsável pela observância às normas e ao cumprimento dos 
seguintes tópicos:

• Acompanhamento diário de informativos que tratam das legislações trabalhistas;
• Acompanhamento e controle do registro e justificativa de ponto dos colaboradores;
• Acompanhamento de concessões, licenças e benefícios;
• Controle e acompanhamento da entrega relativa à acumulação ou não de cargos, função ou 

emprego em entidades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedade de economia mista;

• Processamento da folha de pagamento e desligamento de empregados/estagiários do quadro 
de pessoal, bem como elaboração e envio das obrigações acessórias de RH.

Avaliação da força de trabalho

Em dezembro/2018, a força de trabalho do CRCMT estava assim distribuída

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  

Gestão das Multas Aplicadas em Decorrência
da Atividade de Fiscalização

Contingenciamento de Despesa



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso 39

Estratégia de recrutamento 
e alocação de pessoas

A admissão de empregados ao quadro do CRCMT é 
precedida de Concurso Público, que deve obedecer 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, constantes no Art. 
37 da Constituição Federal. Excetuam-se dessa 
disposição os empregos aqui definidos como de 
Provimento em Comissão, os quais são de livre 
nomeação e exoneração.

As descrições componentes do cargo têm o objetivo 
de definir as relações de competência, atribuições, 
requisitos essenciais e responsabilidades 
necessários para o desempenho das atividades do 
CRCMT.
Para realização de concurso são considerados 
fatores como: desligamentos de empregados, 
d imensionamento da força de trabalho, 
c o m p l e x i d a d e  d a  e s t r u t u r a  d o  C R C M T, 
disponibilidade orçamentária e financeira.

Avaliação da força de trabalho Detalhamento da despesa de 
pessoal

O montante gasto com despesas de pessoal no 
exercício de 2018 foi de R$ 3.490.722,15, sendo 
distribuído da seguinte forma:

O gasto com pessoal teve um aumento de 5,73% em 
relação ao ano de 2017. Os principais fatores que 
levaram ao incremento desse gasto foram: 

• Reajuste de 10% das tabelas salariais;
• Reajuste do plano de saúde dos empregados.

Os aprendizes fazem parte do quadro de funcioná

-

rios efetivos do CRCMT

TOtal de colaboradores
Funcionários efetivos

Aprendizes
Funcionários comissionados

Estagiários
Prestadores de serviços terceirizados*

1

9
7

2

27

46

Em dezembro/2018, a força de trabalho do CRCMT  
estava assim distribuída:

Faixa salarial
Funcionários 

efetivos Faixa salarial Cargos 
Comissionados

18 Até R$ 3.500,00 4

9 De R$ 3.500,01 
a R$ 7.000,00 2

2 De R$ 7.000,01 
a R$ 10.500,00 1

0 Acima de R$ 
10.500,00 0

29 Total 7

Bolsa auxílio dos estagiários

Carga Horária Valor Quantidade

6 horas diárias R$ 880,00 9

Total 9

Representatividade 
por gênero

14 Funcionários efetivos 13

5 Cargos Comissionados 2

8 Estagiários 1

2 Aprendiz 0

29 Total 16

Representatividade 
por cargo e gênero

1 Advogado 1

2 Aprendiz 0

1 Assessor I 1

4 Assessor II 0

5 Assistente Operacional 6

5 Auditor Fiscal 2

2 Auxiliar Operacional 0

1 Contador 0

0 Auxiliar Contábil 1

0 Diretor 1

0 Motorista 2

21 Total 14

Representatividade por etinia
Parda Branca Negra  Indígena

Funcionários efetivos 9 13 5 0

Cargos Comissionados 6 0 1 0

Estagiários 4 5 0 0

Aprendiz 1 0 1 0

Total 20 18 7 0

Representatividade por área de trabalho

Área de Trabalho Funcionários 
efetivos

Cargos 
Comissionados Estagiários

Diretoria Executiva 11 4 4

Vice-Presidência de Controle Interno 6 1 3

Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional 0 1 0

Vice-Presidência Fiscalização, Ética e Disciplina 8 1 1

Vice-Presidência Registro 4 0 1

Total 29 7 9
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Comparativo do gasto com 
pessoal

Comparativo de gasto com pessoal

            2017                                         2018

R$ 3.301.433,81       R$ 3.490.722,15 

Avaliação de desempenho, 
remuneração e meritocracia
Avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho é um recurso 
extremamente importante na gestão de pessoas. 
Seu objetivo é analisar a performance de 
funcionários ou de equipes da empresa em um 
determinado período de tempo.
Esse procedimento de avaliação tem na sua 
essência um conjunto de normas e procedimentos 
que possibilitam a movimentação horizontal 
ou vertical do empregado na estrutura salarial, 
decorrente de mérito comprovado pelo exercício 
de suas atribuições.
O período de avaliação de desempenho dos 
empregados do CRCMT é de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano, sendo que, anualmente, 
serão elaboradas as avaliações até o ultimo dia 
útil de fevereiro do ano subsequente, onde cada 
empregado é avaliado utilizando preenchimento 
de formulários de auto avaliação, avaliação do 
superior imediato e a aferição de maturidade 
profissional. 

Avaliar desempenho implica a atribuição de ju-
ízo de valor sobre o conjunto de competências 
necessário ao bom exercício de determinado 
cargo. Consiste na identificação de informa-
ções válidas, precisas e sistemáticas acerca 
do quanto o desempenho do indivíduo está de 
acordo com o esperado para seu cargo. Em 
linhas gerais, a Avaliação de Desempenho é 
o processo de comparação entre o resultado 
efetivo e o resultado esperado de acordo com 
critérios e medidas preestabelecidas.

Contrato de experiência      

O contrato de experiência no âmbito dos 
conselhos de classe é regido pela CLT, 
porém como a natureza jurídica do conselho 
é uma autarquia federal, compondo 
assim a administração pública em alguns 
aspectos,seus empregados carecem de 
motivação específica para não passar no 
contrato de experiência, ocasião em que 
para que a administração possa rescindir o 
contrato dentro do período de experiência 
será necessário existir uma falta grave, a 
ponto do empregado passar a responder uma 
sindicância ou um processo administrativo 
disciplinar. Caso isso não ocorra, não há outra 
análise a ser realizada no âmbito do CRCMT 
quanto a avaliação se o empregado será ou 
não demitido por incapacidade, ao menos se 
houver uma motivação.

Progressão funcional
Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)

O Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) 
dos empregados do Conselho Regional de 
Contabilidade de Mato Grosso (CRCMT), aprovado 
pela Resolução CRCMT nº 437/2014 com alterações 
posteriores, fixa as diretrizes básicas da política de 
ingresso, movimentação de pessoal, estrutura dos 
cargos, carreira e salários
A progressão funcional do âmbito do CRCMT ocorre 
por meio da análise de cumprimento de requisitos 
constantes no PCCS. Sempre no mês de fevereiro de 
cada ano, ocorre a avaliação de desempenho, sendo 
um dos requisitos para a progressão funcional, que 
pode ser por merecimento ou antiguidade, com os 
seguintes procedimentos:
Progressão horizontal: por Educação Profissional 
Continuada decorre de forma sequencial, classe a 
classe, até atingir o limite da classe em que está 
enquadrado. Ocorre bienalmente, considerando 
a data da posse mediante comprovação dos 

Cargos gerenciais ocupados por 
empregados efetivos
Os cargos gerenciais no CRCMT de direção são 
distribuídos da seguinte forma:

Coordenadores de setores ocupados 100% por 
empregados efetivos;
Diretoria lotada por empregado ocupante 
de cargo comissionado de livre nomeação e 
exoneração.

O CRCMT com intuito de melhorar a qualidade 
de vida dos empregados, mantem contrato com 
empresa especializada em qualidade de vida 
do trabalhador, por meio de ginástica laboral, 
cuja prática é especificamente destinada aos 
funcionários no seu local de trabalho. Com o 
objetivo de prevenir lesões e outras doenças 
provocadas pela atividade ocupacional, os 
exercícios (que duram em média entre 10 e 15 
minutos) trazem muitos benefícios. As sessões de 
ginástica laboral são realizadas na sede do CRCMT 
duas vezes por semana.
A prática da ginástica laboral envolve aspectos 
como a valorização do colaborador, a preocupação 
da empresa com a saúde dos seus colaboradores, 
o desenvolvimento do trabalho com qualidade, 
a prevenção de patologias e oferecer um bom 
ambiente para trabalhar. A partir desses aspectos, 
a ginástica laboral acaba se encaixando no que 
tange à boa qualidade de vida e conservação da 
boa saúde, demonstrando essa preocupação com 
os colaboradores, fazendo com que o trabalho 
não seja uma atividade desgastante e que possa 
comprometer a funcionalidade do indivíduo.

requisitos necessários;
P ro g re s s ã o  ve r t i c a l :  p o r A n t i g u i d a d e  e 
Merecimento, alternadamente, decorre de forma 
sequencial, nível a nível, até atingir o limite do nível 
da classe em que está enquadrado. Ocorre a cada 3 
(três) anos, considerada a data da posse.

Estrutura Salarial 
Os objetivos da estrutura salarial são:
Compor um esquema de remuneração, distribuído 
em nível e classe, em cada cargo, capaz de atrair e 
manter pessoal qualificado e estimulado para as 
diversas posições do CRCMT, além de oferecer ao 
empregado perspectivas de progressão conforme 
a sua capacidade e habilidade;
Evitar, internamente, disfunções organizacionais 
advindas de desequilíbrios e desigualdades 
salariais.
O s  o b j e t i v o s  a c i m a  f i x a d o s  e x i g e m  a 
compatibilização da estrutura salarial com a de 
cargos, pois são interdependentes e indissociáveis, 
visto que determinam a progressão do empregado 
dentro do CRCMT.

Tabela de remuneração
Advogado R$ 5.313,27*

Aprendiz R$ 545,42*

Assessor I R$ 3.542,00*

Assessor II R$ 2.656,63*

Assistente Operacional R$ 2.213,87*

Auditor Fiscal R$ 5.313,27*

Auxiliar Operacional R$ 1.416,87*

Contador R$ 5.313,27*

Auxiliar Contábil R$ 2.479,53*

Diretor R$ 10.006,69*

Motorista R$ 2.036,64*
* Salário inicial do cargo

Visando proporcionar a qualidade e a segurança no 
trabalhos dos seus colaboradores, o CRCMT adota 
programas para prevenir acidentes no trabalho e 
proteger a integridade dos seus colaboradores, 
tais como:
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-

cional (PCMSO);
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA);

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  

  |   Qualidade de Vida no Trabalho 

Segurança e Mewdicina no 
Trabalho 



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso 41

• Laudo Técnico das Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT);

Exames realizados em 2018:

1 Exames periódicos: realizados para funcionários e aprendizes.
2     Exames admissionais realizados nas seguintes contratações: Assessor e aprendiz.
3 Exames demissionais realizados para demissão de comissionados, empregados efetivos e 
aprendiz.
4 Exames de retorno ao trabalho realizados por uma funcionária por motivo de doença.

Capacitação: estratégia e 
números
A qualificação dos colaboradores do CRCMT envolve 
tanto os empregados que possuem cargos de 
chefia quanto os demais empregados de atividades 
operacionais, haja vista que a instituição entende que 
quando o capital humano está melhor capacitado 
poderá contribuir para uma prestação de serviços com 
excelência. Para que isso ocorra, o CRCMT capacita seus 
colaboradores por meio de cursos específicos, bem como 
proporciona e divulga a todos os colaboradores para que 
seja autorizado a participação em todos os eventos da 
classe contábil, realizado pela instituição ou por meio 
de parcerias com instituições que ministram eventos 
relacionados a atividade contábil.

Capacitar é também treinar e visa direcionar o profissional 
a um processo de educação, reciclagem e alteração de 
comportamento. Por meio do treinamento profissional, 
o colaborador adquire características de pro atividade, 
conhecimento sobre as necessidades específicas da 
empresa, do setor e, até mesmo, estar preparado para 
atender a classe contábil demandante dos serviços 
prestados pelo Conselho.

Incentivo à profissionalização e 
aperfeiçoamento

O CRCMT incentiva a educação continuada de seus 
colaboradores oferendo subsídio de auxílio pós 
graduação em áreas afins a contabilidade por meio 
de reembolso de até 50% de gastos com inscrições 
e mensalidades dos cursos. Além do reembolso, 
a instituição ainda proporcionou 04 bolsas 100% 
gratuitas aos colaboradores, por meio de sorteio 
oriundo de parceria com instituição de ensino em 
Pós Graduação. 

Principais desafios e ações 
futuras

Gastos com Pessoal
O percentual de folha de pagamento do CRCMT vem 
apresentado um alto índice se considerado a receita 
corrente liquida. Diante disso, o CRCMT deverá reali-
zar um estudo para reduzir esse percentual de folha 
de pagamento frente a receita, na qual deverá reduzir 

da  folha ou aumentar a capacidade de arrecadação, 
a fim de obter uma melhor sustentabilidade dos paga-
mentos de salários e benefícios futuros e aproximar 
da meta de pessoal estabelecida pelo CFC.

Os conselhos de fiscalização profissional não estão 
subordinados às limitações contidas na Lei Comple-
mentar 101/2000, em especial as relativas aos limites 
de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto 
que tais entidades não participam do Orçamento Ge-
ral da União e não gerem receitas e despesas de que 
resultem impactos nos resultados de gestão fiscal 
a que alude o referido diploma legal. Os conselhos 
de fiscalização profissional, apesar de não estarem 
sujeitos às limitações de despesa impostas pela Lei 
Complementar 101/2000, devem observar as normas 
gerais e princípios que norteiam a gestão pública 
responsável, com destaque para a ação planejada e 
transparente, que possam prevenir riscos e corrigir 
desvios capazes de afetar o equilíbrio de suas con-
tas, razão pela qual é necessário um melhor estudo e 
observação para o percentual de gastos com pessoal.

A meta de pessoal sugerida para o Sistema CFC/
CRCs tem por objetivo garantir esse equilíbrio das 
contas, de forma a não prejudicar e comprome-
ter a atuação dos conselhos nas suas atividades 
finalísticas

Obrigações acessórias

A rotina de execução dos trabalhos da área de gestão 
de pessoas está sendo bastante discutidas nesse 
tempo presente, haja vista que está sendo implantado 
novas ferramentas para cumprimento das obrigações 
relativos a observação da legislação trabalhista, previ-
denciária e saúde e segurança do trabalhador.

A busca pela conformidade da legislação e a mudan-
ça de cultura quanto aos atos operacionais no âmbito 

de gestão de pessoas, tanto as ações relativas aos 
empregados públicos quanto as contratações de 
serviços terceirizados e retenções de serviços con-
tratados vivem uma nova seara que é um desafio para 
a área de gestão de recursos humanos.

A capacitação constante dos colaboradores de RH é 
um grande desafio, haja vista que o eSocial, a DCTF-
-Web e EFD-REINF estão interligadas e necessitarão 
de melhor envolvimento da contabilidade, financeiro 
com departamento de pessoal para cumprir com 
os instrumentos normativos que rege essas novas 
ferramentas.

Gestão de Licitações 
e Contratos

Conformidade legal

• Constituição Federal;
• Lei n.º 8.666/1993;
• Lei n. º 10.520/2002;
• Lei Complementar n.º 123/2006;
• Decretos Le i :  n .º  3 .555/2000;  n .º 

3 . 7 2 2 / 2 0 0 1 ;  n . º  5 . 4 5 0 / 2 0 0 5 ;  n . º 
7.892/2013; e n.º 8.538/2015.

• Instruções normativas
• O Conselho conta com a atuação de sua 

Assessoria Jurídica, que garante a confor-
midade das contratações com as normas, 
principalmente no que se refere a legisla-
ção acima citada e as Instruções Norma-
tivas do Ministério do Planejamento (MP), 
com destaque à IN 04/2014 (SEGES/MP) e 
05/2017 (STI/MP).

51
Capacitações realizadas 

14 
Funcionários capacitados

6
Beneficiários
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Modalidades  

(nº de processos)/

Finalidades

Despesas 

Finalísticas

Fortalecimento 

Institucional

Tecnologia da 

Informação

Funcionamento 

Administrativo
Total

Dispensas 16 3 10 35 64

Inexigibilidades 0 0 0 4 4

Pregões* 0 0 0 5 5

Gasto por finalidade R$ 66.185,29 R$ 13.650,00 R$ 107.095,64 R$ 801.493,05 R$ 988.423,98

Contratos em 2018

29
Contratos

18
Termos aditivos

Contratos e termos aditivos 

R$ 191.617,44

Serviços por manutenção corretiva da estrutura predial (pintura 
da parte externa e reparos) e readequação da parte elétrica do 
prédio sede

Valor: R$ 283.137,78
Justificativa: Necessidade de se preservar a estrutura da ins-
tituição, bem como promover melhor qualidade e segurança, 
oferecendo aos profissionais de Contabilidade e funcionários 
mais conforto, haja vista que a sede encontrava-se danificada 
por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem 
reforma, comprometendo o bem estar dos que utilizam a sede 
deste conselho de classe.

Manutenção da Sede do CRCMT

Serviços de Vale Alimentação/Refeição 

Valor: R$ 564.900,00.

Justificativa: O CRCMT fornece o auxílio vale alimentação e 
vale-refeição aos seus funcionários e cargos em comissão. 
Essa ação alinha-se ao objetivo estratégico 13 - “Atrair e reter 
talentos”, que está vinculada à Gestão de Fiscalização.

Vale Alimentação/Refeição 

Contratações mais relevantes
As contratações mais relevantes realizadas pelo CRCMT, em 2018, foram para atender aos progra-
mas de Gestão de Fiscalização e Suporte e Apoio a Atividades Fins, compreendendo:

Contratações Diretas Dispensas Inexigibilidades

Funcionamento Administrativo 112.863,28 75.009,88 

Despesas Finalísticas 29.184,72 -

Tecnologia da Informação 35.919,44 -

Fortalecimento Institucional 13.650,00 -

Gasto por modalidade R$ 191.617,44 R$ 75.009,88

Contratações diretas: justificativas

Dentre as 04 inexigibilidades contratadas no exercício, destacam-se 02 
processos de capacitação para o corpo funcional, que giraram em torno 
de R$ 75.009,88, visando o aperfeiçoamento dos empregados.

Os 64 processos de dispensas de licitação em razão do valor totaliza-
ram R$ 191.617,44.

68

Principais desafios e ações futuras

• Implantar a modalidade de pregão eletrônico, para a aquisição de bens e serviços comuns;
• Manter a equipe de contratações atualizada e capacitada;

Gestão Patrimonial e Infraestrutura
Conformidade legal
O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso está alinhado, dentre outros, aos seguintes 
normativos quanto à sua gestão patrimonial:

• Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal;
• Lei n.º 4.320/1964;
• Decreto-lei n.º 200/1967;
• Instrução Normativa n.º 205/1988;
• Lei Complementar n.º 101/2000;
• Lei n.º 8.429/1992;
• Resolução CFC n.º 1.543/2018;
• Decreto n.º 9.373/2018 e demais instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Ad-

ministração Pública.

Principais investimentos de capital ( infraestruturas e equipamentos)

R$ 42.913,08 
Serviços operacionais

R$ 24.351,17 
Aquisição de máquinas e equipamentos

R$ 71.913,42 
Manutenção da frota de veículos

R$  480.454,96 
Modernização e manutenção da estrutura física

R$ 619.632,63 
Total investido
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Quanto à modernização e manutenção da estrutura física, em 2018, foi realizada a pintura 
da parte externa e a readequação da parte elétrica da sede do Conselho, que totalizaram 
o valor de R$ 283.137,78.  Os contratos de serviços de limpeza, conservação e jardinagem, 
condomínio e locação de sala (subsede), locação de impressoras, energia, água e esgoto e 

segurança predial e preventiva totalizam R$ 207.697,27, dos gastos em infraestrutura.

Os investimentos realizados estão relacionados aos objetivos estratégicos 12 e 15, que são, 
respectivamente, “Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs” e 
“Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs”..

Resultados alcançados

Entre os resultados alcançados decorrentes dos investimentos realizados, pode-se destacar:

O aprimoramento da infraestrutura 
do Conselho decorrente da melhoria 
nos processos de manutenção

Melhoria da qualidade dos 
ambientes, principalmente quanto 
à manutenção e climatização

Melhoria da qualidade no 
atendimento aos profissionais da 
contabilidade e à sociedade

Gestão da Tecnologia da Informação
Conformidade legal

• Para assegurar a conformidade legal da gestão de tecnologia da informação (TI), o CRCMT é 
auxiliado pelo Setor de TI, que observam e aplicam um conjunto de regras e diretrizes estabe-
lecidas ou referenciadas pelo Governo Federal, órgãos de controle, Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão-MP e melhores práticas para a manutenção dos serviços de TI. 
Como exemplo, destacam-se a IN 4 - Instrução Normativa MP/SLTI n.º 4/2014, o Guia de Boas 
Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do SISP e a Portaria n.º 
040/2016 - Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações 
do MP/STI. 

•  Ademais, o CRCMT alinha-se às regras estabelecidas em seus normativos internos, como, por 
exemplo, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e a Portaria CRCMT n.º 032/2017 
que constitui o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI).

• Modelo de Governança de TI
O Modelo de Governança de TI do CRCMT, alinhado ao Modelo de Governança Corporativo do 
CFC, tem como principal instância o CTI. Esse Comitê tem por objetivo elaborar e aprovar políticas 
relativas à TI, além de monitorar e avaliar sistematicamente estas políticas

DiretoriaComitê de TI

Presidência

Plenário

Conselho
Diretor

Setor de 
Informática

Montante de recursos aplicados em TI

R$ 98.996,05
Serviços

Contratações mais relevantes de recursos de TI
Serviços de Cessão de uso e Manutenção nos sistemas SPW 

Empresa: Empresa: SPW Informática Ltda.

R$ 45.626,88

Hospedagem de e-mail e site 

R$ 1.653,00

Link dedicado de internet .

R$ 7.788,00

Internet Fibra Otica + Solução de Segurança com Suporte Técnico

R$ 21.480,00

Ferramenta de E-mail 

R$ 2.550,35

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  
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Segurança da informação 

Para garantir a disponibilidade e o acesso con-
trolado às informações armazenadas com o 
uso da tecnologia da informação, adotam-se 
os seguintes procedimentos:

• Atualização  constante do procedimento 
Interno de segurança da informação; 

• Atualização constante do Capítulo VII - Uti-
lização das Ferramentas de Informática do 
manual de políticas do Conselho Federal de 
Contabilidade.

• FirewaII proteção  e segurança das infor-
mações a fim de minimizar ameaças.

Buscamos oferecer o que a de melhor na área de tecnologia da Informação, afim de garantir agilidade,  eficiência, eficácia, transpa-
rência e qualidade  nos serviços disponíveis , bem como benefícios a toda Classe Contábil.

• Melhoria contínua da prestação de serviços de TI e a transparência de informações à Sociedade; 
• Efetividade da gestão de TI; 
• Adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI; 
• Informações confiáveis e tempestivas como apoio à tomada de decisão; 
• Integrar ações de TI ao Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs; 
• Focar em ações colaborativas que favoreçam a boa comunicação;
• Prezar pelos valores do Sistema CFC/CRCs; 
• Prezar pela Política e pelos Objetivos da Qualidade do CRCMT; 
• Ampliar e garantir os serviços ofertados a Classe Contábil.

Principais desafios e ações futuras

Acompanhar a rápida evolução das tecnologias, que implica em:

• Investir em novas capacitações, cursos e aprimoramento dos colaboradores de TI;
• Adquirir novos equipamentos com tecnologias avançadas.

Garantir a segurança de dados e redes, sendo necessárias as seguintes medidas:
• Manter a equipe treinada, os processos confiáveis e preestabelecidos;
• Executar ações mais rápidas e eficientes caso algum risco seja identificado.

Mapear as principais fraquezas e principais riscos na Gestão de TI, que implicará em diversas ações como:
• Distribuir e definir os papéis e responsabilidades;
• Dispor de recursos para o pleno atendimento das demandas solicitadas pelas áreas do CRCMT;
• Substituir sistemas legados e obsoletos;
• Acompanhar e fiscalizar os contratos de TII;
• Investir em segurança para minimizar ataques aos sistemas, bancos de dados e portais do CRCMT.

Projetos e iniciativas

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  
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Gestão de Custos
Apesar do CRCMT não realizar a distribuição dos 
custos indiretos por centros de custos, o Conselho 
utiliza sistema informatizado para controle dos custos 
diretos realizados por projeto, no módulo do Sistema do Plano de Tra-
balho, cujas informações são geradas a partir dos registros contábeis. 
Por meio desse sistema é possível emitir relatórios com o propósito de 
gerenciar os gastos por objetivo estratégico, programa, área e projeto, 
sendo, portanto, uma importante ferramenta de apoio à tomada de de-
cisão pelo gestor.

Sustentabilidade Ambiental
Critérios de sustentabilidade nas contratações e 
aquisições
Em 2019 será desenvolvido o Plano de Gestão de Logística Sustentável 
(PLS) do CRCMT será uma ferramenta de planejamento que possibilitará 
estabelecer práticas de sustentabilidade e de racionalização dos gastos 
institucionais e dos processos administrativos. Em conjunto com o PLS 
será criada a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Inovação, 
com a competência e responsabilidade de elaborar e implantar o Plano 
de Logística sustentável (conforme a Instrução Normativa n.º 10/2012 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão).

Ações para redução do consumo de recursos 
naturais

Compras e Contratações 

Capacitar empregados do CRCMT para que possam incluir com segurança 
critérios de sustentabilidade nos processos de compras, contratações e 
editais de licitação.

Gestão Hídrica

Implantar uma política de contenção no consumo e conscientização dos 
funcionários sobre a importância do uso racional da água. Dentre as ações, 
destacam-se:

• Conscientização através de campanha educativa disseminada para os colaboradores através de mídia 
indoor (painel informativo eletrônico, grupos de Whatsapp e demais mídias internas ).

• Monitoramento contínuo das instalações hidráulicas para identificação e correção de vazamentos;
• Mudança nos procedimentos da irrigação paisagística e da limpeza de garagens, corredores e escadas;

Redução de resíduos

Descarte e Reciclagem 

•

 

Será instituída a política de descarte e reciclagem com  objetivo de promover ações  que visam ao consumo 
e ao descarte consciente dos materiais, por parte dos seus colaboradores. 

Alocação de Recursos e Areas  Especiais de Gestão   |  



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso Gestão de Riscos e Controles Internos  |  46



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso Demonstrações Contábeis   |  47

O Setor de Contabilidade, compõe a estrutura 
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 Regio-
nal 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 Resolução 
CFC n.º 1.161/2009; ao Manual de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e à 
INT/VPCI/ CFC n.º 020/2018 da Câmara de 
Controle Interno do CFC, conforme orienta-
ções da Instrução Normativa TCU n.º 63/10 
de 01/09/2010, da DN-TCU nº 170/2018, 
de 19/09/2018 e da Portaria TCU 369, de 
17/12/2018, além de outros normativos do 
Sistema CFC/CRCs.

As demonstrações apresentadas são: Balanço 
Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do 
CFC; Balanço Orçamentário – traz a informa-
ção do orçamento aprovado em confronto com 
sua execução; Balanço Financeiro e a Demons-
tração do Fluxo de Caixa – visam demonstrar 
o fluxo financeiro no período, ou seja, as entra-
das de recursos em confronto com as saídas; 
Demonstração das Variações Patrimoniais 
– neste demonstrativo é apurado o resultado 
patrimonial do período, no confronto entre as 
variações patrimoniais aumentativas (receitas) 
com as variações patrimoniais diminutivas 
(despesas); e a Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido (DMPL) - tem a finali-
dade de divulgar as variações do patrimônio 
líquido, bem como, sua evolução no período.

A conformidade contábil das Demonstrações 
Contábeis é realizada pela Câmara de Controle 
Interno, art 26, do Regimento Interno do Conse-
lho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, 
aprovado pela Resolução CRCMT nº 433/2013 
de 28 de fevereiro de 2013.

Este é um processo que visa assegurar a inte-
gridade, fidedignidade e a confiabilidade das in-
formações apresentadas nas demonstrações, 
extraídas do Sistema Informatizado de Conta-
bilidade e demais sistemas gerenciais, que são 
utilizados pelos Conselhos de Contabilidade, 
onde são registrados os atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial.

Avanços

Com a emissão das normas, o CRCMT preci-
sou reestruturar suas prioridades e estabelecer 
metas para implementação do novo modelo, 
mesmo diante de uma conjuntura repleta de 
desafios. Com essa missão em foco, o Sistema 
CFC/CRC apresentou avanços substanciais na 
qualidade das informações contábeis, dentre 
elas destacamos as seguintes pautas:

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

• Registro da depreciação de itens do Ativo 
Imobilizado;

• Registro do Ativo Intangível e respectiva 
amortização de seus itens;

• Reconhecimento, mensuração e eviden-

ciação das Variações Patrimoniais Ativas e 
Passivas  decorrentes de créditos  e ajuste 
para perdas;

• Registro contábil por meio de eventos;
• Controle orçamentário por meio de empe-

nhos;
• Reconhecimento de passivos contingentes 

e demais obrigações, a exemplo de provi-
sões  trabalhistas e cíveis;

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

Desafios

Primando pela aplicação das boas técnicas e 
na busca pela qualidade das nossas informa-
ções, temos ainda desafios a serem superados. 
A ausência de parametrização no sistema 
informatizado, em decorrência da complexida-
de, diversidade e amplitude de implantação de 
processos, provocou a elaboração de alguns 
relatórios em planilhas eletrônicas, a partir de 
dados extraídos do Sistema de Contabilidade, 
conforme destacamos a seguir:Os demonstra-
tivos do CRCMT são as seguintes:

•  Demonstração do Fluxo de Caixa – O de-
monstrativo foi elaborado pelo método direto, 
com  base em dados extraídos do balanço 
orçamentário e financeiro, segregando-se as 
atividades de operação, de investimentos e de  
financiamento

•  Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido - Elaborada a partir de dados extraídos  
do Balanço Patrimonial  e da Demonstra-
ção das Variações Patrimoniais.

•  Gestão de Custos – Atualmente é adotado 
sistema informatizado para controle dos cus-
tos  diretos por  projeto/programa, no módulo 
Plano de Trabalho, cujas informações são 
geradas  a partir dos registros contábeis.  
Com base nessas informações, o Conselho 
tem desenvolvido  relatórios internos com o 
propósito de fomentar a  gestão de custos e a 
avaliação da  qualidade do gasto no exercício, 
sendo uma importante ferramenta de apoio à  
tomada de decisão dos gestores. Está em fase 
de estudo, a definição da metodologia para a 
alocação dos custos indiretos aos centros de 
custos.

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

Ediane Esteves de Carvalho Paschoalino

CRCMT nº 010463/O

Coordenadora do Setor de Contabilidade do 
CRCMT

Declaração da Contadora, Ediane 
Esteves de Carvalho Paschoalino
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Balanço Patrimonial - BP

O Balanço Patrimonial - BP evidencia a situação 
patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017 e demonstra a posição estática 
dos ativos e passivos no final do exercício, pos-
sibilitando ao usuário da informação conhecer, 
qualitativa e quantitativamente, a composição 
dos bens e direitos (ativos), das obrigações 
(passivos) e dos resultados acumulados da 
gestão patrimonial ao longo de vários exercí-
cios (patrimônio líquido). 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. O BP exibe também os 
atos potenciais ativos e passivos.

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 foi 
apurado um superávit financeiro no valor de 
R$ 2.399.782,85.

.

ATIVO NE 2018 2017 PASSIVO NE 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 4.238.684   4.081.612   PASSIVO CIRCULANTE 769.011      976.273                 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1 2.732.617   2.700.777   OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS 10 -              32.532                   

Caixa e Equivalentes de Caixa 2.732.617   2.700.777   Encargos Sociais a Pagar -              32.532                   

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 2 1.416.866   1.261.828   OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 11 47.922        89.207                   

Créditos a Receber 4.077.103   3.495.723   Obrigações Fiscais de Curto Prazo 946             629                        

(-) Perda Estim. c/ Créd. Liquidação Duvidosa 3 (2.660.237)  (2.233.895)  Depósitos Consignáveis 160             21.814                   

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 4 10.771        29.950        Fornecedores 46.816        66.764                   

Adiantamentos Conc. a Pessoal e a Terceiros 10.771        19.270        DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 12 19.457        43.386                   

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -              9.189          Contas a Pagar -              31.044                   

Outros Créditos e Valores a Receber -              1.491          Transferências Legais 1.606          1.146                     

ESTOQUES 5 47.907        63.018        Outras Obrigações 17.850        11.195                   

Almoxarifado 47.907        63.018        PROVISÕES DE CURTO PRAZO 13 701.409      811.147                 

VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6 30.522        26.038        Provisões Trabalhistas 306.526      285.300                 

Var. Diminutivas pagas Antecipadamente 30.522        26.038        Provisões p/ Riscos Trabalhistas e Cíveis 24.335        166.335                 

Provisões de Cota-Parte 370.549      359.513                 

VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS14 224             -                         

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.095.778   8.431.347   TOTAL DO PASSIVO 769.011      976.273                 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 435.877      535.736      PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15 11.565.451 11.536.686            
Créditos Realizáveis a Longo Prazo 2 6.081.811   8.057.025   Patrimônio Social 11.565.451 11.536.686            

(-) Perda Estim. c/ Créd. Liquidação Duvidosa 3 (5.645.934)  (7.521.289)  

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 7.659.902   7.895.611   

Imobilizado 7 8.708.317   8.794.518   

(-) Depreciação Acumulada 8 (1.050.801)  (898.907)     

Intangível 9 23.850        -              

(-) Amortização Acumulada (21.465)       -              

TOTAL DO ATIVO 12.334.462 12.512.959 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.334.462 12.512.959            

ATIVO 16 12.334.462 PASSIVO 16 769.011      976.273                 

ATIVO FINANCEIRO 2.773.911   2.756.766   PASSIVO FINANCEIRO 374.128      450.425                 

ATIVO PERMANENTE 9.560.551   9.756.193   PASSIVO PERMANENTE 394.883      525.848                 

SALDO PATRIMONIAL 11.565.451 11.536.686            

ATOS POTENCIAIS ATIVOS 17 1.580          3.951          ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 17 707.560      751.623                 

Outros Atos Potenciais Ativos 1.580          3.951          Outros Atos Potenciais Passivos 707.560      751.623                 

Demonstrações Contábeis   |  

(Valores em Reais) 
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Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 

 
        

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS  NE 2018 2017   

VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 

NE 2018 2017 

Contribuições      5.593.108     5.950.381    Pessoal e Encargos      
3.313.316     3.148.972  

Exploração Bens e Serviços         170.014        308.200    Benefícios 
Assistenciais           

18.917         27.357  

Financeiras      1.915.783     1.711.179    Uso de Bens e Serviços      
1.719.199     2.053.793  

Transferências         277.444        526.452    Financeiras         
271.810        184.395  

Valorização e Ganhos com 
Ativos                  -                934    Tributárias e 

Contributivas      
1.191.925     1.191.138  

Outras Variações Patrimoniais 
Aumentativas      5.503.879     3.704.361    Desvalorização e Perda 

de Ativos      
6.735.369     5.209.925  

          
Outras Variações 
Patrimoniais 
Diminutivas 

        
185.704        365.920  

TOTAL     
13.460.228  

  
12.201.507    TOTAL   

  
13.436.24

0  
 12.181.499  

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 19       23.989         20.008  

 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 
   

DESCRIÇÃO   2018 2017 

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS           32.149          10.065  

Investimentos            32.149          10.065  

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                -            12.446  

Alienação de bens                  -            12.446  

 

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial representa o superávit apurado com base no regime de competência 
da Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, escrituradas no 
subsistema patrimonial.

  (Valores em Reais) 
RESULTADO 

PATRIMONIAL 2018 2017 

Variações 
Patrimoniais 
Aumentativas 

13.460.228 12.201.507 

(-) Variações 
Patrimoniais 
Diminutivas  

13.436.240 12.181.499 

Superávit 23.989 20.008 

 

Demonstrações Contábeis   |  

(Valores em Reais) 

(Valores em Reais) 



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso 50

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

     

RECEITAS 
ORÇAMENTÁRIAS      PREVISÃO 

INICIAL  
PREVISÃO 

ATUALIZADA 
RECEITAS 

REALIZADAS SALDO 

RECEITAS CORRENTES                    
6.570.000  

                      
6.570.000  

                  
6.289.382                  280.618  

Contribuições                    
5.173.685  

                      
5.173.685  

                  
4.865.437                  308.248  

Exploração de Bens e 
Serviços                      114.960                          

114.960                        75.270                    39.690  

Financeiras                      878.971                          
878.971  

                     
779.391                    99.580  

Transferências                      181.995                          
181.995  

                     
277.444                   (95.449) 

Outras Receitas Correntes                      220.389                          
220.389  

                     
291.840                   (71.451) 

RECEITAS DE CAPITAL     0 0                       84.429                   (84.429) 

Indenizações e Restituições     0 0                       84.429                   (84.429) 

DÉFICIT     0 0 0 0 

TOTAL DAS RECEITAS                    
6.570.000  

                      
6.570.000  

                  
6.373.811  

                
196.189  

SALDOS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES  - SUPERÁVIT 
FINANCEIRO 

                              
675.000      

           

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA  

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

SALDO 
DA DOTAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES   6.554.000 7.154.000 6.249.333 6.249.333 6.200.911 904.667 

Pessoal e Encargos   3.327.200 3.502.200 3.361.205 3.361.205 3.361.205 140.995 

Benefícios Assistenciais   35.000 35.000 17.990 17.990 16.550 17.010 

Uso de Bens e Serviços   1.682.241 2.067.241 1.471.425 1.471.425 1.426.049 595.816 

Financeiras   160.000 185.000 162.720 162.720 162.720 22.280 

Tributárias e Contributivas   1.268.709 1.273.709 1.180.890 1.180.890 1.179.283 92.819 

Outras Despesas Correntes   80.850 90.850 55.104 55.104 55.104 35.746 

DESPESAS DE CAPITAL   16.000 91.000 32.149 32.149 32.149 58.851 

Investimentos   16.000 91.000 32.149 32.149 32.149 58.851 

SUB TOTAL   6.570.000 7.245.000 6.281.482 6.281.482 6.233.060 963.518 

SUPERÁVIT 21     92.328       

TOTAL DAS DESPESAS   6.570.000 7.245.000 6.281.482 6.281.482 6.233.060 963.518 

Demonstrações Contábeis   |  

(Valores em Reais) 

(Valores em Reais) 
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No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre as receitas 
arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício demonstrado a seguir:

Resultado Orçamentário

  (Valores em Reais) 

TÍTULOS 2018 2017 

Resultado Orçamentário 92.328 50.914 

Receitas Arrecadadas  6.373.811 6.509.519 

Despesas Empenhadas  6.281.482 6.458.605 
Fonte: Balanço Orçamentário  

Demonstrações Contábeis   |  
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São despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, pois se refe¬rem a 
encargos incorridos no próprio exercício, conforme dispõe o art. 36 da Lei n° 4.320/64.

Destacamos que o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução 
CFC nº 1.161/09, não previu em seu plano de contas os restos a pagar não processados cuja 
metodologia atualizada está em análise pela Comissão de Revisão do Manual, de acordo com o 
Conselho Federal de Contabilidade.

Restos a pagar

       

RESTOS A 
PAGAR 

PROCESSADO
S 

N
E 

 INSCRITOS  

PAGOS CANCELADOS SALDO  EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

  

EM 31 DE 
DEZEMBRO 

DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

DESPESAS 
CORRENTES + 
CAPITAL 

22                  
131.487  

                         
48.422  

          
126.711  4.776           48.422  

DESPESAS 
CORRENTES                    

131.487  
                         
48.422  

          
126.711  4.776           48.422  

DESPESAS DE 
CAPITAL   0 0 0 0 0 

 

Balanço Financeiro - BF
O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a receita e a despesa orçamentárias, 
os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos 
finan¬ceiros advindos do exercício anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo 
financeiro, que é transferido para o exercício seguinte.

        

INGRESSOS NE 2018 
             

2017 
  

  DISPÊNDIOS NE 2018 2017 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA   6.373.811 6.509.519    DESPESA ORÇAMENTÁRIA    6.281.482 6.458.605 

Receitas Correntes   6.289.382 6.474.618    Despesas Correntes    6.249.333 6.448.539 

Receitas de Capital   84.429 34.901    Despesas de Capital    32.149 10.065 

RECEBIMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 20 4.734.061 5.050.399    PAGAMENTOS 

EXTRAORÇAMENTÁRIOS    20  4.794.549 5.182.614 

Adiantamentos a Pessoal   8.499 5.683   Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados    0 230 

Adiantamentos a Terceiros   0 2.272    Pagamento de Restos a Pagar    4.794.549 5.182.384 

Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados   9.189 0           

Provisões Trabalhistas   21.226 38.829           

Honorários de Sucumbência   224 0           

Cancelamento de Restos a Pagar   4.776 0           

Inscrição de Restos a Pagar   4.690.147 5.003.615           

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR    2.700.777 2.782.078   DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO 

SEGUINTE     2.732.617 2.700.777 

TOTAL   13.808.649 14.341.996
 

  TOTAL    13.808.649 14.341.996 
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Demonstrações do Fluxo de Caixa - DFC
(Valores em Reais)

DESCRIÇAO 2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 6.373.811 6.497.073  

RECEITAS 6.373.811 6.497.073  

Receita de Contribuições 4.865.437 4.783.519  

Exploração de Bens e Serviços 75.270      218.401     

Receitas Financeiras 779.391    806.741     

Transferências (Subvenções) 277.444    526.452     

Outras Receitas 376.269    161.960     

DESEMBOLSOS 6.309.822 6.580.755  

DESPESAS 6.309.822 6.580.755  

Pessoal, Encargos e Benefícios 3.382.003 3.199.110  

Uso de Bens e Serviços 1.701.699 2.042.020  

Despesas Financeiras -            -             

Despesas Tributárias e Contributivas 1.180.430 1.143.129  

Transferências (Subvenções + Auxílios) -            -             

Outros Despesas 45.691      196.495     

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 63.989      (83.681)     

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS -            12.446       

Alienação de Bens -            12.446       

Amortização de Empréstimos Concedidos -            -             

Outras Receitas de Capital -            -             

DESEMBOLSOS 32.149      10.065       

Aquisição de Ativo Não Circulante 32.149      10.065       

Empréstimos Concedidos -            -             

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (32.149)     2.381         

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS -            -             

Operações de Crédito -            -             

DESEMBOLSOS -            -             

Amortização/Refinanciamento da Dívida -            -             

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -            -             

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 31.840      (81.300)     

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.700.777 2.782.078  

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2.732.617 2.700.777  

A demonstração dos fluxos de caixa identifica as origens dos fluxos de entradas de caixa, os itens 
que geraram desembolsos de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e o saldo do 
caixa na data das demonstrações contábeis. 
O objetivo é fornecer informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa 
da entidade por meio da demonstração dos fluxos de caixa que classifica os fluxos durante o período 
em fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido - DMPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Contabilidade do de Mato Grosso (CRCMT) é uma Autarquia Especial Corporativa, 
dotada de personalidade jurídica de direito público. Sua estrutura, organização e funcionamento são 
estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 9.295/1946 e pela Resolução CFC n.º 1.370/2011, e alterações posteriores, 
que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.
O domicílio e sede está localizado à Rua 05, Quadra 13, Lote 02, Centro Político Administrativo– 78049-916 
–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 por finalidade, dentre 
outras, registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem no mercado, orientar, 
normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, regular acerca dos princípios contábeis, do Exame 
de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, bem como 
editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional.
As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração e foram elaboradas em 
conformidade com a Lei n.º 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
(NBCASP), à Resolução CFC n.º 1.161/09, que aprovou o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs e à 
Instrução de Trabalho da Câmara de Controle Interno do CFC – INT/VPCI n.º 20/2018.

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis que compõem o processo de Prestação de Contas do exercício de 2018 
são: o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), o Balanço Financeiro 
(BF), o Balanço Orçamentário (BO), o Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados (RPP), o 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ( DMPL) e as 
Notas Explicativas (NE).
As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e tem por função evidenciar os critérios 
utilizados na elaboração dos demonstrativos, especialmente quanto às informações de natureza 
patrimonial, orçamentária, financeira e de desempenho, bem como, apresentar informações relevantes que 
são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos 
contábeis.

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

A adoção dos procedimentos contábeis alinhados às NBC TSP iniciou no exercício de 2010, com base 
no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, aprovado por meio da Resolução CFC n.º 1.161/09, 
destacando-se dentre outras mudanças, a adoção do regime de competência, a avaliação e reavaliação 
dos bens móveis, imóveis e intangíveis, implementação do processo de depreciação e amortização, e ainda 
o reconhecimento das alterações positivas e negativas do patrimônio.
No exercício de 2018 foi instituída comissão para revisão do Manual de Contabilidade com o objetivo de 
dar continuidade à revisão do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, para atender às alterações 
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Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Os recursos disponíveis em caixa e equivalen¬tes de caixa, são administrados pelo 
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, em consonância ao que dispõe 
o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

““§ 3º – As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco 
Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições 
financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3°)..

Disponibilidades CRCMT (Valores em Reais) 

Títulos 2018 2017 

Caixa e Equivalente de Caixa 2.732.617 2.700.777 

Bancos Conta Movimento 19.286 53.081 
Bancos Conta Arrecadação 72.727 51.768 
Bancos Aplicação Financeira 2.638.858 2.552.380 
Disponível para Aplicação Vinculada 1.746 43.548 

   

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram aplicados por intermédio de 
instituição financeira oficial (Banco do Brasil), em títulos lastreados do Tesouro Nacional, na forma 
do § 3º do art. 164 da Constituição Federal. As receitas resultantes das aplicações desses recursos 
foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

ocorridas nas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, a convergência 
das NBCs TSP aos padrões internacionais, e o 
imprescindível ajuste dos conceitos, estrutura e 
função/funcionamento do plano de contas.

USO DE ESTIMATIVA E PREMISSAS CONTÁBEIS 
SIGNIFICATIVAS

Na preparação das demonstrações financeiras, 
o CRCMT fez uso de estimativas que afetam 
diretamente o valor de avaliação dos ativos e 
passivos constantes nas demonstrações. As 
principais estimativas e premissas estão a seguir 
relacionadas:

a) Perdas Estimadas de Créditos – A 
provisão para perda de créditos foi instituída por 
meio da Instrução de Trabalho VPCI n.º 085/2012, 
a qual disponibiliza orientações para a adoção 
dos procedimentos contábeis relativos ao 
reconhecimento da perda estimada dos créditos 
de liquidação duvidosa e provisão da cota parte, 
com base na perda esperada, cujo detalhamento 
está mencionado na Nota n.º 3.
b) Ativo Imobilizado – os bens classificados 
no imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, é mensurado inicialmente com 
base no valor de aquisição e, em se tratando de 
ativos imobilizados obtidos a título gratuito (se for 
o caso), o valor é o resultante da avaliação obtida 
com base em procedimento técnico ou o valor 
patrimonial definido nos termos da doação.
c) No exercício de 2018 não ocorreram 
reavaliações. No entanto, no exercício de 2012, 
os itens do patrimônio foram submetidos ao 
procedimento de avaliação, reconhecendo o 
valor depreciável e o valor residual dos ativos 
imobilizados, conforme laudo de avaliação da 
empresa contratada para tal fim, observadas as 
orientações contidas na Instrução de Trabalho do 
CFC INT/VPCI Nº 004/2012, e de acordo com a NBC 
T 16.9, aprovada pela Resolução CFC n.° 1.136/08.

d) As provisões para riscos cíveis e 
trabalhistas são reconhecidas de acordo com 
a análise jurídica de cada ação e poderão ser 
classificadas como passivo contingente, como 
passivo exigível ou, ainda, como item de divulgação 
em nota explicativa.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras são apresentadas 
em reais.

PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS E PRÁTICAS 
CONTÁBEIS

A estrutura e a composição das demonstrações 
contábeis do CRCMT estão alinhadas aos padrões 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
Brasileiro e são compostas do Balanço Patrimonial, 
Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e 
Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar 
Processados, Demonstrativo do Fluxo de Caixa 
e Demonstração das Mutações do Patrimônio Liqui- 
do.
As principais práticas contábeis utilizadas na 
preparação das demonstrações contábeis estão 
definidas e demonstradas a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O BP evidencia a situação patrimonial do Conselho 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 e demonstra 
a posição estática dos ativos e passivos no final 
do exercício, possibilitando ao usuário conhecer, 
qualitativa e quantitativamente, a composição dos 
bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e 
dos resultados acumulados da gestão patrimonial 
ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido), 
assim demonstrados:
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Nota Explicativa 2

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

“Art.11. – A renda dos Conselhos Regionais será constituída do seguinte:

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

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

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

                  d) doações e legados;

                  e) subvenções dos Governos.”

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

Os riscos de não recebimento de créditos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. As atualizações e os ajustes 
apurados são contabilizados em contas de resultado.

Os créditos foram contabilizados pelo regime de competência, no curto e/ou longo prazo, como créditos a receber e o seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo apresentando 
em 31/12/2018, um montante de:

Créditos a Receber de Curto e Longo Prazo (Valores em Reais) 

CURTO PRAZO 2018 2017 

Créditos do Exercício 1.496.622 1.334.823 

Créditos de Exercícios Anteriores 1.552.505 1.109.238 

Parcelamentos de Débitos 1.027.976 1.051.662 

(-) Ajuste de Perdas de Créditos -2.660.237 -2.233.895 

Total dos Créditos Líquidos a Curto Prazo 1.416.866 1.261.828 

LONGO PRAZO 2018 2017 

Parcelamentos de Débitos 1.755.706 2.719.194 

Créditos de Exercícios Anteriores Não Executados 405.605 333.045 

Dívida Ativa Executada 3.920.499 5.004.786 

(-) Ajuste de Perdas de Créditos -5.645.934 -7.521.289 

Total dos Créditos Líquidos à Longo Prazo 435.877 535.736 

 Fonte: Balanço Patrimonial
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Os valores constantes na conta de créditos do exercício vencidos e não recebidos até 31/12 do 
exercício são transferidos para a conta de Créditos de Exercícios Anteriores, e, quando decorridos 
21 meses do vencimento, tais créditos são transferidos para a conta Créditos de Exercícios Ante-
riores Não Executados.

O parcelamento dos débitos poderá ser solicitado pelos profissionais e pelas organizações, ocor-
rendo no mesmo exercício do lançamento do crédito, ocorrerá à transferência dos saldos da conta 
de créditos a receber para a conta de parcelamento de débitos. Porém, se o parcelamento ocorrer 
nos exercícios posteriores ao lançamento do crédito a receber, ocorrerá à transferência dos saldos 
da conta de créditos de exercícios anteriores não executados para a conta de parcelamento de 
débitos. Para o parcelamento dos débitos executados, também ocorrerá à transferência para a 
conta de parcelamentos de débitos, o processo execução judicial ficará suspenso até o pagamento 
da última parcela. 

Os saldos do parcelamento de débitos de longo prazo e o estoque de dívida ativa executada no 
exercício de 2018 tiveram apresentaram redução, devido a baixa na carteira dos créditos de anui-
dades e multas eleitorais anteriores a 2011 de profissionais e organizações contábeis, mediante 
a Deliberação CFC nº 109, de 18 de outubro de 2018 e às execuções fiscais realizadas ao logo do 
exercício.

No caso de os profissionais da contabilidade e organizações contábeis pleitearem o parcelamento 
dos débitos executados, haverá a transferência para a conta Parcelamentos de Débitos, haja vista 
que os saldos parcelados ganharam novos vencimentos. Contudo, a execução judicial continua até 
o pagamento da última parcela. Ressalta-se que, serão cobrados 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. 

Os créditos vencidos a receber do CRCMT referentes às anuidades são atualizados mensalmente 
pelo IPCA e acrescidos de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, corrigidas.

A Variação Patrimonial Diminutiva originada com ajustes de perdas estimadas em créditos de 
liquidação duvidosa, perdas com alienação de bens, perdas involuntárias, perdas por prescrição, 
decisão judicial ou por deliberação foi registrada na rubrica de Desvalorização e Perdas de Ativos 
na Demonstração das Variações Patrimoniais e encerrada no exercício. Quando esgotados os 
esforços para recuperação das contas a receber, os valores creditados na rubrica Provisão para 
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa são, em geral, revertidos contra a conta 
de variação, mediante ajuste do índice de inadimplência.

Nota Explicativa 3

Ajuste para Perda Estimada de Créditos 

A metodologia de cálculo para o ajuste das perdas estimadas de créditos tem por base uma média 
percentual dos recebimentos dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de 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 dos Créditos de Liquidação Duvidosa  (Valores em Reais) 

CÁLCULO DE PERDAS 2018 2017 

Saldo Final de dezembro – Curto Prazo 4.077.103 3.495.723 

Percentual de inadimplência 65% 64% 

(-) Ajuste de Perdas de Créditos -2.660.237 -2.233.895 

Créditos Líquidos a Receber 1.416.866 1.261.828 

Saldo Final de dezembro – Longo Prazo 6.081.811 8.057.025 

Percentual de inadimplência 93% 93% 

(-) Ajuste de Perdas de Créditos -5.645.934 -7.521.289 

Créditos Líquidos a Receber 435.877 535.736 
Fonte: Balanço Patrimonial 

O valor do ajuste de perdas de créditos de liquidação duvidosa está consignado em variação 
patrimonial diminutiva, motivada pelo ajuste do índice de inadimplência, que apresentou a variação 
de 1%, no curto prazo em relação ao ano de 2017.

Nota Explicativa 4

Corresponde a valores a receber relativos a adiantamentos a pessoal e valores a receber de entes 
públicos. A seguir, apresenta-se o detalhamento:

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

Demais créditos de valores de curto prazo  (Valores em Reais) 

Descrição 2018 2017 

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 10.771 19.270 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 9.189 

Outros Créditos e Valores a Receber 0 1.491 

Total 10.771 29.950 
Fonte: Balanço Patrimonial 
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Nota Explicativa 5

O saldo demonstrado no grupo de estoques/almoxarifado compreende o somatório dos mate-
riais adquiridos pelo CRCMT, com o objetivo de utilização no curso normal de suas atividades 
operacionais e administrativas, composto de materiais de expediente, gêneros de alimentação e 
materiais de higiene, limpeza e conservação, materiais de distribuição, bens móveis não ativáveis, 
dentre outros.

Estes bens estão avaliados, na entrada, pelo valor original das aquisições. O método para men-
suração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, considerando o custo 
histórico dos itens. As apropriações provenientes da utilização são contabilizadas em contas de 
resultado.

Estoques

2017
R$ 63 mil

2018
R$ 48 mil

Nota Explicativa 6

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 

Em 31 de dezembro de 2018 o CRCMT manteve a cobertura de seguro do prédio e anexos em 
especial, do ativo imobilizado, em valores considerados pela Administração como suficientes para 
cobrir eventuais perdas dos ativos registrados contabilmente. Sua vigência é de 12/04/2018 á 
11/04/2019 e o valor da apólice de R$ 1.879,85 (mil oitocentos e setenta e nove e oitenta e cinco 
centavos).  Bem como manteve a cobertura de seguro dos veículos do CRCMT que somam ao todo 
7 veículos entre os da administração e da fiscalização. O valor da apólice é de R$ 37.000,57 (trinta 
e sete mil e cinquenta e sete centavos) com vigência de 12/09/2018 á 11/09/2019, e fez-se ne-
cessária por considerar o alto risco de abalroamentos, furtos e roubos em detrimento a constante 
utilização dos veículos dentro da capital, adjacências e em viagens curtas e longas. A opção pela 
manutenção dos seguros foram reforçadas pela perda total de um dos veículos por conta de um 
acidente em viagem de fiscalização o que resultou na indenização ao CRCMT do valor do veículo 
pela tabela FIPE, diminuindo assim o prejuízo ao conselho.

Fonte: Balanço Patrimonial 

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos bene-
fícios ou prestações de serviços ocorrerão até o termino do exercício seguinte.

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventariados em 31/12/2018 e os ajustes 
necessários a sua regularização, foram realizados no sistema operacional de controle de es-
toques, os quais não influenciaram nos saldo das contas patrimoniais.

4.188
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Nota Explicativa 7

Imobilizado
O ativo imobilizado está segregado em dois grupos: bens móveis e imóveis. Estão mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição, incluindo os gastos adicionais ou complementares para 
serem postos em operação, com exceção dos bens que foram reavaliados a valor de mercado e reconhecidos contabilmente no exercício de 2012. Os ativos imobilizados recebidos em doação (se for 
o caso) tiveram a sua mensuração resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico e/ou o valor patrimonial definido no termo da doação.

No exercício de 2018, por meio da Portaria nº 050/2018, foi nomeada comissão para levantamento dos bens móveis, a qual apresentou relatório conclusivo à administração apontando em relatório 
específico, o resultado dos bens inventariados.

Os bens que integram o imobilizado estão assim distribuídos:

    (Valores em Reais) 

DESCRIÇÃO SALDO EM 
31/12/2017 

 AQUISIÇÕES  BAIXAS 
SALDO 

31/12/2018 
Deprec./Amort. 

Acumulada 
 Compra/Outros  Sinistro/Outros 

Imobilizado e Intangível 8.794.518 .9  118.350 8.732.167 1.072.266 

Bens Móveis 1.709.555 32.149 118.350 1.623.354 742.547 

Móveis e Utensílios 463.161 0 0 463.161 255.191 

Máquinas e Equipamentos 195.183 6.551 0 201.734 77.251 

Instalações 21.330 17.800 0 39.130 11.676 

Utensílios de Copa e Cozinha 5.039 0 0 5.039 2.512 

Veículos 661.600 0 94.500 567.100 246.485 

Equip. de Processamentos de Dados 337.742 7.798 0 345.540 149.045 
Sistemas de Processamentos de 
Dados 23.850 0 23.850 0 0 

Biblioteca 1.250 0 0 1.250 388 

Museu e Obras de Artes 400 0 0 400 0 

Bens Imóveis 7.084.963 0 0 7.084.963 308.254 

Sede 2.368.963 0 0 2.368.963 300.836 

Subsede/Salas/Garagens 46.000 0 0 46.000 7.418 

Terreno 4.670.000 0 0 4.670.000 0 

Intangível Softwares 0 23.850 0 23.850 21.465 
Fonte: Demonstrações Contábeis de 2018 

Demonstrações Contábeis   |  
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Entre as aquisições mais relevantes no ano, destaca-se, na conta Instalações, a aquisição de toldos para o estacionamento da sede do CRCMT, visando à melhoria nas instalações do Conselho, 
representando um aumento de 83,45% na respectiva conta.

A movimentação no grupo Veículos foi decorrente a um sinistro com perda total do veículo, de uso da fiscalização, sendo que o valor foi recebido pela seguradora e o Regional optou pela não substituição 
do veículo, devido à implantação da fiscalização eletrônica.

No grupo Equipamentos de Processamento de Dados, estava apropriada a licença de Office Home. Em 2018 realizou-se o lançamento de transferência dos bens de Sistemas de Processamentos de 
Dados para a conta de Softwares no grupo de Intangível e os valores de depreciação acumulada para amortização acumulada, conforme orientação da Nota de Análise nº 09/2017.

Nota Explicativa 8

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa VPCI n.º 004/2012 do Conselho Federal 
de Contabilidade.

Os bens adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados pela empresa UNISIS Administração Patrimonial LTDA e depreciados a partir de 1º de janeiro de 2011, de acordo com a vida útil do bem 
estabelecida no laudo de avaliação n.º 2.891/2012.

Os bens móveis adquiridos são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação. A vida útil e o valor residual estão previstos na Instrução de Trabalho VPCI n.º 004/2012, e estão 
abaixo descritos:

Tabela de referência para vida útil e valor residual  
Título Vida Útil 

(Anos)  Valor Residual  

Sede (Edifícios) 25 10% 

Subsedes/Salas/Garagens 25 10% 

Móveis e Utensílios de Escritório 10 10% 

Máquinas e Equipamentos 10 10% 

Instalações 10 10% 

Veículos (uso administrativo) 10 10% 

Equipamentos Processamento de Dados 5 10% 

Sistemas de Processamento de Dados – Softwares (amortização) 5 10% 

Biblioteca 10 – 

Museu e Obras de Arte – – 
Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7 

Demonstrações Contábeis   |  
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Nota Explicativa 9

Intangível

Os ativos intangíveis do Regional correspondem a licença de Office Home, que estavam cadastra-
dos Sistemas de Processamentos de Dados, conforme orientação do CFC ocorreu a transferência 
para conta de Softwares.

DESCRIÇÃO SALDO   AQUISIÇÕES  DESINCORPORAÇÕES SALDO 31.12.2018  Amortização 
Acumulada  

Softwares 0 23.850 0 23.850 -21.465 

 

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

Nota Explicativa 10

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Corresponde as provisões de Pessoal a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, os quais são demonstra-
dos por meio de valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações 
contábeis.

As obrigações com pessoal e obrigações trabalhistas são reconhecidas pelo valor original.

Em 2018 as obrigações do grupo foram pagas dentro do exercício.

Nota Explicativa 11

Obrigações de Curto Prazo

Neste grupo apresenta as obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignados e for-
necedores de curto prazo.

As obrigações fiscais decorrem de retenções 
efetuadas de contratações realizadas junto 
à fornecedores pela aquisição de bens e/
ou serviços, de acordo com as Instruções 
Normativas da Receita Federal, originários 
de empenhos processados, liquidados e não 
pagos até o término do exercício.

São evidenciados ainda neste grupo, os valo-
res retidos de fornecedores de serviços ter-
ceirizados, e depositados em conta vinculada 
específica, conforme disposto na IN MPDG 
N.º 5/2017. A retenção é realizada no mo-
mento do pagamento e registrada em conta 
de passivo e o depósito em conta específica 
é efetuado em rubrica do ativo.

Os depósitos consignáveis compreendem os 
valores retidos de funcionários (INSS, IRRF, 
Pensão Judicial, Empréstimos Consignados, 
dentre outros), e que deverão ser recolhidos 
ou pagos às respectivas entidades responsá-
veis. O registro é efetuado pelo valor original 
das transações, com base, principalmente, na 
folha de pagamento. 

As obrigações com Fornecedores, decor-
rentes da entrega de bens ou serviços, são 

classificadas como passivos circulantes quan-
do o pagamento for devido no período de até 
um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. Os 
valores decorrentes de empenhos liquidados 
e não pagos no exercício são evidenciados no 
Demonstrativo dos Restos a Pagar.

As apropriações estão de acordo com a legisla-
ção vigente e alinhadas à Instrução de Trabalho 
VPCI/CFC nº 20/2018.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Valores em Reais) 

Descrições 2018 2017 

Encargos Sociais a Pagar 0  32.532 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2018 

Obrigações de Curto Prazo/Fornecedores (Valores em Reais) 

Descrições 2018 2017 

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 946 629 

Depósitos Consignáveis  160 21.814 

Fornecedores 46.816 66.764 

TOTAL 47.922 89.207 
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Nota Explicativa 12

Demais Obrigações de 
Curto Prazo 
Corresponde às obrigações contidas nos gru-
pos de Contas a Pagar (telefone, energia, água 
e outras afins), Transferências Legais (cota par-
te ao CFC) e demais obrigações (créditos não 
identificados em processo de identificação), 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. O deta-
lhamento encontra-se a seguir:

Provisão de Férias

Encargos 

R$ R$ 87 .458
 

R$ 220.067

2017
R$ 285.300

2018
R$ 306.526

Demais Obrigações de Curto Prazo  (Valores em Reais) 

Descrições 2018 2017 
      
Contas a Pagar 0 31.044 
Transferências Legais 1.606 1.146 
Outras Obrigações  17.850 11.195 
TOTAL 19.457 43.386 

Fonte: Balanço Patrimonial 

No grupo de provisões, registram-se os valores 
lançados a título de provisões de férias e 13º 
salário, com respectivos encargos, bem como 
da provisão de repasse de cota parte, de pro-
visões para riscos trabalhistas e cíveis, dentre 
outras.

I. Provisões Trabalhistas (13º salário, férias 
e encargos)

São constituídas mensalmente, em atendi-
mento ao regime de competência, com base 

nos períodos aquisitivos de cada funcionário, 
acrescidas dos respectivos encargos, confor-
me relatório expedido pelo Sistema de Folha de 
Pagamento.

R$ 206.101

R$ 79.198

Não ocorreram alterações significativas nos 
saldos da provisão de férias, pois não acon-
teceram modificações expressivas no número 
de colaboradores. Também não há férias acu-
muladas e vencidas.

Os saldos referentes às provisões para déci-
mo terceiro salário e seus encargos patronais 
foram baixados por ocasião do pagamento da 
segunda parcela, ocorrido no dia 20/12/2018.

II. Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Compreendem possíveis obrigações, cujo pra-
zo e/ou valor sejam incertos, mas cuja saída de 
recursos seja praticamente ou provavelmente 
certa. 

Foram constituídas com base no Relatório de 
Passivos Contingentes da Assessoria Jurídica 
do CRCMT. 

De acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, uma contingência passiva é a 
possível obrigação presente, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, ou não, de 
um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle da entidade.

Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do grau de perda foi classificada como 
“possível” não são reconhecidos contabilmente, no entanto, a título de informação, demonstra-se 
no quadro abaixo, os processos que estão sob a responsabilidade da Assessoria Jurídica.

(Valores em Reais)

Descrição

Processos Trabalhistas Q uantidade Valor Q uantidade Valor

Praticam ente Certo 0 0 1                 100.000

Provável 1 10.000 1                 22.000

Possível 2 143.000 -              0

Total 3 153.000 2                 122.000

Processos Cíveis Q uantidade Valor Q uantidade Valor

Praticam ente Certo 0 0 1                 30.000

Provável 5 14.335 5                 14.335

Possível 1 30.000 1                 30.000

Total 6 44.335 7                 74.335

2018 2017

Atualmente, somam 09 processos judiciais, 
sendo 06 com o grau de provável, 03 possível, 
totalizando o valor de R$ 197.334,71.

Processos Trabalhistas - baixa de dois, sendo 
um com sentença desfavorável ao CRCMT com 
pagamento em 2018 e o outro com acordão 
determinando somente a reintegração do 
funcionário e improcedente o dano moral. E a 
inclusão de dois novos processos um classifi-
cado com perda provável e o outro com perda 
possível; Processos Cíveis – baixa de um pro-

cesso com procedência total de indenização 
contra o CRCMT e pagamento em 2018.  

Como a Assessoria Jurídica não tem como 
prever a data de conclusão dos processos, as 
provisões trabalhistas e cíveis foram constituí-
das no curto prazo.

Nota Explicativa 13

Provisões de Curto 
Prazo 
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III. Provisão de Cota Parte
Demonstra a obrigação legal devida ao CFC. O cálculo considera como base, os créditos a receber 
após o ajuste das perdas (PDD). Para a constituição de provisão no passivo é incidido 20% (vinte 
por cento) sobre a base líquida dos créditos.

Descrição 2018 2017 

Provisão Cota Parte 370.549 359.513 
Fonte: Balanço Patrimonial  

Nota Explicativa 14

Valores de Terceiros e/ou 
Restituíveis
Compõe esse grupo as Cauções, Depósitos Judiciais decorrentes de sentenças e Honorários de 
Sucumbências.

Nota Explicativa 15

Patrimônio Social

O patrimônio social é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de 
superávits ou déficits apurados anualmente, conforme segue:

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o reconhecimento de valores decorrentes 
de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores, ou os decorrentes de mudanças 
de critérios contábeis. Desta forma, no balanço encerrado em 31/12/2018, foram evidenciados os 
valores de ajustes correspondentes a exercícios anteriores, assim distribuídos:

Em 2018 foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores, cuja origem 
refere-se a cancelamentos de inscrição de restos a pagar, perfazendo o montante de R$ 4.776,00.

Descrição 2018 2017 

Honorários de Sucumbência 224 0 

 

Demonstrações Contábeis   |  

(Valores em Reais) 

(Valores em Reais) 

(Valores em Reais) 



RELATO INTEGRADO 2018  |  Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso 64

Nota Explicativa 16

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 foi apurado um superávit financeiro no valor de R$ 2.399.782,85.

  (Valores em Reais)  
RESULTADO FINANCEIRO 2018 2017  
Ativo Financeiro 2.773.911 2.756.766  
(-) Passivo Financeiro 374.128 450.425  
Superávit Financeiro  2.399.783 2.306.341  
Fonte: Balanço Patrimonial     

 

Metodologia de cálculo   (Valores em Reais) 

ATIVO FINANCEIRO   2018 2017 

ATIVO CIRCULANTE   4.238.684 4.081.612 

(-) Créditos de Curto Prazo   1.416.866 1.261.828 

(-) Empréstimos Concedidos   0 0 

(-) Estoques   47.907 63.018 

(=) Valor do Ativo Financeiro   2.773.911 2.756.766 

PASSIVO FINANCEIRO   2018 2017 

PASSIVO CIRCULANTE   769.011 976.273 

(-) Provisão de Cota Parte   370.549 359.513 

(-) Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis   24.335 166.335 

(=) Valor do Passivo Financeiro   374.128 450.425 

Superávit Financeiro    2.399.783 2.306.341 
Fonte: Balanço Patrimonial 

Demonstrações Contábeis   |  
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O Balanço Orçamentário demonstra as recei-
tas previstas e realizadas em confronto com 
a as despesas fixadas e executadas e ainda 
reflete as mudanças do orçamento anual de-
vido à elaboração de créditos adicionais. A di-

-

-

Desta forma, o orçamento do CRCMT para 
o exercício de 2018 foi aprovado por meio 
da Resolução nº n.°460/2017, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, 
em 12 de dezembro de 2017, no valor de R$ 
6.570.000,00.

O CRCMT mantém registrados em seu ba-
lanço, os contratos, convênios e acordos em 
atos potenciais, resguardando os direitos e 
deveres estabelecidos nesses documentos, 
bem como o registro prévio de futuros reflexos 
patrimoniais.  Em 31 de dezembro de 2018, os 
atos potenciais ativos totalizaram R$ 1.580,46, 
referente a parcelas do contrato de locação 
e os atos potenciais passivos totalizaram R$ 
707.559,63, que, em 2017, eram R$ 751.623,43.

Dentre os contratos registrados destaca-
mos o Sodexo Pass do Brasil no valor de R$ 
540.870,00, referente a fornecimento e abas-
tecimento do auxílio alimentação e Spiderware 
Consultoria no valor de R$ 41.630,02, refe-
rente a licença de uso de sistema de gestão 
integrado.

Nota Explicativa 17

Atos Potenciais Ativos 
e Passivos

Contas de Compensação

Nota Explicativa 18

Baixa de Créditos

DEMONSTRAÇÃO DAS 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
(DVP)

No exercício de 2018 foi efetuada a baixa 
dos créditos relativos às anuidades e 

multas de eleições anteriores a 2011, no total 
de R$ 2.603.204,13, conforme Deliberação CFC 

Nota Explicativa 19
Resultado Patrimonial
O resultado patrimonial representa o superávit 
apurado com base no regime de competência, 
correspondente a diferença entre as Variações 
Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, 
escrituradas no subsistema patrimonial.

  (Valores em Reais) 

Fonte: Balanço Patrimonial de 2018  

BALANÇO FINANCEIRO 
(BF)
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as 
despesas orçamentárias, os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos financeiros advin-
dos do exercício anterior. Dessa movimentação 
financeira, resulta um saldo financeiro, que é 
transferido para o exercício seguinte.

Nota Explicativa 20

Ingressos e Dispêndios 
extra orçamentários

Nos saldos dos ingressos e dispêndios extra orçamen-
tários estão evidenciados, especialmente, a movimen-
tação 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 (BO)

Nota Explicativa 21

Resultado Orçamentário

No balanço orçamentário estão contabilizados os 
valores das receitas arrecadadas e as despesas 
liquidadas, sendo o resultado orçamentário apurado 
pela diferença entre as receitas arrecadadas e as 
despesas empenhadas e liquidadas no exercício 
demonstrado a seguir:

  
RESULTADO 
ORÇAMENTÁRIO  2018 2017 

Receitas (corrente + capital)  6.373.811 6.509.519 

Despesas (corrente + capital)  6.281.482 6.458.605 

Superávit 92.328 50.914 
Fonte: Balanço Orçamentário  

O resultado orçamentário foi extraído com base 
no subsistema orçamentário e apresentou um 
superávit orçamentário de R$ 92.328,47.

O Demonstrativo de Execução de Restos a 
Pagar Processados apresenta os valores de 
obrigações empenhadas e liquidadas, inscritas 
em restos pagar no exercício, bem como, as 
obrigações pagas de exercícios anteriores e/
ou canceladas. 

Destacamos que o Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs, aprovado pela Resolução 
CFC n.º 1.161/09, não previu em seu plano de 
contas os restos a pagar não processados, cuja 
metodologia atualizada está em análise pela 
Comissão de Revisão do Manual, de acordo 
com o Conselho Federal de Contabilidade.

Demonstrações Contábeis   |  

nº 109/2018. 

DEMONSTRATIVO DOS 
RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS (RPP) 

(Valores em Reais) 

(Valores em Reais) 

ferença entre o total de receitas arrecadadas
e o de despesas empenhadas gera o resulta-
do orçamentário, o qual pode ser positivo  - 
superávit orçamentário - ou negativo - déficit
orçamentário. O resultado orçamentário evi-
dencia a sobra ou a falta de recursos arreca-
dados para cobertura das despesas empenha-
das.

Nota Explicativa 22 

Restos a pagar
Em 31 de dezembro totalizou o valor de R$ 
48.422,35 (quarenta e oito mil quatrocentos 
e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
corresponde a despesas empenhadas e liqui-
dadas, mas que não foram pagas até o final do 
exercício. 
No demonstrativo dos restos a pagar foi eviden-
ciado o cancelamento de restos a pagar no va-
lor de R$ 4.776,00, decorrente do cancelamento 
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de um registro efetuado em duplicidade e três 
cancelamentos da obrigação.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece 
informações acerca das alterações no caixa 
e equivalentes de caixa da entidade em um 
determinado período contábil, evidenciando 
separadamente as mudanças nas atividades 
operacionais, nas atividades de investimento e 
nas atividades de financiamento.

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

Demonstrações Contábeis   |  

Demonstrações do Fluxo 
 de Caixa (DFC)
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Campanha de Valorização da Classe Contábil
No inicio do ano de 2018, o CRCMT lançou a 
Campanha ‘Valores que valem Ouro’ com o ob-
jetivo de reforçar para os profissionais da con-
tabilidade a obrigatoriedade em se manter em 
dia com o Conselho, e buscar a aproximação 
dos profissionais junto ao CRCMT. Incentivar a 
valorização  do profissional nas Instituições de 
Ensino, e demonstrar os leques de oportunida-
des disponíveis da profissão aos acadêmicos 
e formandos  de Ciências Contábeis 

Além de demonstrar a sociedade e aos em-
presários em geral à importância de contratar 
um profissional da Contabilidade em situação 
regular perante o CRCMT. A Campanha se 
materializou através da publicação de 8 (oito) 
Outdoor, na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, 
onde há a maior concentração de profissionais. 

Outras Informações Relevantes Tratamento de 
Determinações e 
Recomendações do TCU
Destaca-se que não houve recomendações do 
TCU no período, motivo pelo qual esse item não 
é abordado neste capítulo.

As recomendações emanadas pela Câmara de 
Controle Interno do CFC (Relatório de Auditoria 
Interna 30/2017, de 29 de março de 2018) foram 
atendidas e/ou justificadas, conforme segue: 

• Estrutura legal e normas
Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se que o Regional anexe o PDTI – Plano 
Diretor da Tecnologia da Informação do CRCMT 
junto com a portaria.

Providências Adotadas: Informamos que o 
PDTI – Plano Diretor da Tecnologia da Informa-
ção do CRCMT foi disponibilizado no Portal da 
Transparência no ato da constatação. (http://
www3.cfc.org.br/spw/PortalDocumentos/
CRCMT/_ArquivoPortalTransparencia_0d-
381077-962e-4ff7-ab23-d11263194368.pdf ).

•  Execução da Receita, Financeiro
Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se que o Regional adote medidas no 
sentido de providenciar o recebimento dos 
débitos vencidos, com o fito de preservação da 
imagem da Entidade junto à classe contábil, in-
clusive com a possibilidade de extinção e perda 
de mandato do conselheiro, conforme inciso IX 
do Art. 16 da Resolução CFC 1.370/2011. 

Providências Adotadas: O CRCMT acata este 
apontamento, informa que já foram tomadas 
as medidas necessárias junto aos conselheiros 
e delegados, para quitação dos débitos.

Convites

No ano de 2018, o CRCMT foi convidado a 
estar participando de reuniões no Fórum dos 
Conselhos de Classe de Mato Grosso, onde as 
reuniões aconteceram mensalmente, onde fo-
ram discutidas pautas como apresentação dos 
setores de cada Conselho, e troca de ideias e 
resultados. 

Participação em 
Colações de Grau 

A fim de buscar estar próximo dos bacharéis 
em contabilidade, e incentivar a ingressarem no 
mercado de trabalho, e conhecer a profissão, e 
além de incentivar ao Registro Profissional no 
CRCMT. O Conselho Regional de Contabilida-
de de Mato Grosso, busca estar presente nas 
colações de grau desses acadêmicos, levando 
uma mensagem de boas vindas e motivação 
para que saiam da Faculdade conhecendo o 
Sistema CFC/CRCs e desejando que eles sejam 
atuantes na profissão.

 

•  Licitações, Contratos e Convênios
Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se ao Regional que adote a modalida-
de pregão, preferencialmente na modalidade 
eletrônica, para a aquisição de bens e serviços 
comuns.

Providências Adotadas: Trata-se de tema em 
discussão onde vem se buscando a viabiliza-
ção da implementação e uso de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico. Busca-se 
neste interim, a capacitação de servidores para 
implantação e operação do sistema de Pregão 
Eletrônico para este CRCMT.

Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se que o Regional, quando da elabo-
ração dos seus processos, observe a devida 
motivação para a abertura da contratação, 
devendo constar nos autos a demonstração 
do alinhamento entre a contratação e o plano 
de trabalho do CRC, informação dos requisitos 
mínimos da contratação, justificativa para a 
escolha da forma de contratação e informação 
dos resultados pretendidos com a contratação.  
Ainda, avalie a utilização dos requisitos de pla-
nejamentos das contratações presente na IN 
MPOG nº 05/2017 e seus anexos.
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Providências Adotadas: O CRCMT, consciente 
de sua importância institucional e funcional, 
perante as normas e que o regem, com respeito 
a legalidade procedimental e aos bons costu-
mes da sociedade, busca incansavelmente a 
maestria na execução de seus trabalhos, no 
que tange a legalidade e transparência de seus 
atos. De fato, as mudanças são necessárias e 
acontecem de maneira incessável, e este órgão 
tenta, a medida do possível, e não se absten-
do de suas responsabilidades, conhece-las 
e aplica-las ao seu dia a dia, implementando 
os procedimentos rotineiramente. Quanto aso 
apontamentos desta auditoria, informamos 
que providências vem sendo tomadas desde 
o conhecimento da IN 05/2017, e que já vem 
sendo aplicada em praticamente sua totalida-
de nos processo licitatórios do exercício 2018. 
Informamos ainda que será recomendado aos 
setores requisitantes de bens e serviços, maior 
observância quanto ao alinhamento entre o 
Plano de Trabalho e o objeto pretendido de 
contratação pra o CRCMT.

Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se ao Regional que busque meios para 
estabelecer modelos de check lists que atenda 
as necessidades do Regional nos processos 
de contratação, para análise e padronização de 
seus processos, como por exemplo, as listas 
de verificação adotadas pela Advocacia Geral 
da União, disponível para consulta no seguinte 
sítio eletrônico: http://www.agu.gov.br/page/
content/detail/id_conteudo/244390 ou no 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/
id_conteudo/159171.

Providências Adotadas: O CRCMT, em seu 
setor de Compras e Licitações, possui check 
list formalizado, que aplica em todos os seus 
processos. Não havia até então, hábito de se 
fazer este check list acompanhar o processo, 
sendo muitas vezes descartado ao concluir-se 
este processo. Em atendimento a este aponta-

mento, informamos que todos os processos de 
compras e licitações serão precedidos e se fará 
parte integrante o check list condizente com a 
modalidade de contratação. 

Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se ao Regional que adote medidas para 
que seus agentes possuam conhecimento dos 
elementos essenciais do contrato administrati-
vo. Ainda, que esses agentes possam analisar 
as alterações contratuais, que conheçam e 
apliquem as técnicas de fiscalização de con-
tratos com efetividade e que haja diferenciação 
entre os papeis do gestor e fiscal de contrato. A 
título de sugestão, avaliar os cursos ofertados 
pela Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), disponibilizados de forma gratuita e 
com transmissão pela internet.

Providências Adotadas: Em atendimento a 
este apontamento, pretende-se que neste ano 
de 2018, não somente os responsáveis pela fis-
calização de contratos, mesmo que detentores 
de cursos de fiscalização de contrato e/ou ou-
tros cursos correlatos, e demais colaboradores, 
busquem com o apoio desta administração, em 
conformidade com o plano de trabalho o aper-
feiçoamento em suas áreas de atuação.

Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se ao Regional que promovam o treina-
mento das equipes técnicas, tanto do setor de 
compras, como dos setores requisitantes, de 
modo a garantir o processamento das compras 
em conformidade com as disposições do Re-
gulamento de Licitações e Contratos, e ainda, 
a Instrução Normativa nº 05/2017, na busca 
pela eficiência e o cumprimento dos princípios 
relacionados à atividade administrativa, e a 
fim de melhorar e resguardar as contratações 
em cada modalidade de licitação, de forma a 
contribuir com o planejamento e governança 
nas aquisições.

Providências Adotadas: Este CRCMT inten-
sificará as ações quanto ao aperfeiçoamento 
de seus colaboradores nas suas diversas 
áreas de atuação, em atendimento a esta 
recomendação.

Recomendações Expedidas pela CCI: Reco-
menda-se ao Regional que avalie os prazos dos 
contratos formalizados.

Providências Adotadas: Tratam-se de contra-
tações com esta característica, que entende-se 
onerar o setor no sentido de volume de traba-
lho, mas que se justifica pela ausência de orça-
mento suficiente a época para que se firmasse 
o contrato por período maior e necessário. 
Acata-se este apontamento no sentido de evitar 
contratações que onerem os trabalhos em suas 
renovações, realizando-as, quando possível, em 
contrato único para o exercício.

Outras Informações Relevantes   |  
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Declaração de Integridade do Relato Integrado 2018
Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo, conforme as recomendações da IN n.º 170/2018, de 19 de setembro 
de 2018, anexo II e Portaria TCU n.º 369, de 17 de dezembro de 2018, que sou responsável por assegurar a integridade das 
informações contidas no Relato Integrado – 2018 referentes às informações disponibilizadas pelas Vice-Presidências do 
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso e reconheço que na preparação e na apresentação do Relato Integrado 
– 2018 os dados e informações foram elaborados e analisados por estas Vice-Presidências, por meio de suas respectivas 
coordenadorias

.Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.

Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva

Presidente

Contadora Benedita Madaleno da Costa

Vice-Presidente Administração

Contador Claiton Souza Cavalcante

Vice-Presidente de Controle Interno

Contadora Elcida Helga Maier

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Contadora Sandra Maria Santana

Vice-Presidente de Registro Profissional

Contadora Dézia Oliveira de Arruda

Vice-Presidente Desenvolvimento Profissional

Contadora Valdiva Rossato de Souza

Vice-Presidente de Pesquisa E Estudos Técnicos

Téc. Mauro Nascimento de Almeida

Representante dos Técnicos em Contabilidade
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Expediente
Contador Manoel Lourenço de Amorim Silva

Presidente

Contadora Benedita Madaleno da Costa

Vice-Presidente Administração

Contador Claiton Souza Cavalcante

Vice-Presidente de Controle Interno

Contadora Elcida Helga Maier

Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Contadora Sandra Maria Santana

Vice-Presidente de Registro Profissional

Contadora Dézia Oliveira de Arruda

Vice-Presidente Desenvolvimento Profissional

Contadora Valdiva Rossato de Souza

Vice-Presidente de Pesquisa E Estudos Técnicos

Téc. Mauro Nascimento de Almeida

Representante dos Técnicos em Contabilidade

Contador Rodrigo Baggio Guimarães 

Diretor Executivo

Diagramação 
Gláucia Almeida

Anexos    |  
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Anexo 1

ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS

QUANTIDADES DE MULTAS

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
2018 147 44 0 - 0 - 103 - 0 - 0 - 103 - 0 - 147 -
2017 163 28 94 0 0 0 0 41 69 0 0 0 0 41 69 0 0 - 163
Total 310 72 94 0 0 0 0 144 69 0 0 0 0 144 69 0 0 - -

310 163

Demais Situações 

Validação

Multas Aplicadas 
por Período 

Competência

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Quan�dade

Multas Aplicadas 

ExercíciosPeríodo de 
Competência Quantidade

Exercícios Exercícios Exercícios

Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

Arrecadadas Canceladas 
Administrativamente Suspensas  

Administrativamente 
Multas não inscritas 

no CADIN 

Multas com Risco de 
Prescrição 
Executória 

Outras 
Total das Multas Exigíveis 

e Definitivamente 
Constituidas 

Validação do Estoque de Multas 

Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios

Anexos    |  
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MONTANTE FINANCEIRO (R$)

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

2018 227.548 - - 36.114 - 0,00 - 0,00 - 161.031 - 30.403 - 227.548,49 -

2017 237.562 - - 50.829 60.415 0,00 0,00 0,00 0,00 126.319 143.535 - 33.613 237.562,47 237.562,47

Total 465.110,96 0,00 0,00 86.943,03 60.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 287.350,61 143.535,10 30.402,76 33.612,81 - -

465.110,96 237.562,47
Validação do Estoque de Multas 

Aplicadas

Descontos 

Exercícios Exercícios

Suspensas  
Administrati

vamente 

ExercíciosExercícios

Arrecadadas 

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Valores (R$ 1,00)

Multas Aplicadas 

Período 
de 

Competê
ncia

Valores

Validação

Multas Aplicadas por 
Período de 

Competência

Canceladas 
Administrativa

mente 

Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

Demais Situações

Exercícios

Multas Exigíveis e 
Definitivamente 

Constituidas 

Exercícios
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