








Sobre este Relato
Em 2019, a atuação do CRC-PI foi conduzida 
de forma integrada, com ações planejadas e 
desencadeadas conjuntamente, respeitando a 
autonomia de cada entidade.

Nossa orientação admInistrativa foi pautada nas 
práticas mais relevantes da gestão participativa, 
tendo como principal objeitvo resultados efeti-
vos, todos baseados no  Planejamento Estra-
tégico 2018-2027 aprovado em agosto de 2018 
pelo Plenário do CFC o qual deve ser seguido. 

Nosso objetivo com essa publicação é evi-
denciar como nossas atividades, inovações e 
investimentos, contribuindo para o crescimento 
da classe contábil, no âmbito do Regional, atu-
ando no Registro e na Fiscalização do exercicio 
profissional, como tambem intensificando os 
procedimentos de Educação Continuada. 

Este Relatório Anual é a plataforma que uti-
lizamos para comunicar a todos os públicos 
de relacionamento como chegamos a esses 
resultados, onde todos os dados e informações 
apresentados abrangem o período entre 1º de 
janeiro e 31 de dezembro de 2019. Agradece-
mos a todos os colaboradores e parceiros que 
estiveram envolvidos, direta e indiretamente, na 
construção dessa narrativa.
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É  
com muita alegria e satisfação 
que apresentamos à sociedade, 
especialmente, à classe contábil 
piauiense o Relatório Integrado 
de 2019. Buscamos neste modelo 
apresentar os desafios enfrenta-

dos, os principais objetivos e os resultados 
alcançados.  

É importante destacar a importância desse  re-
latório, que visa compartilhar com a sociedade 
e, especialmente, com a classe contábil, o de-
senvolvimento de nossas atividades, visando 
prestar contas das ações realizadas por  nossa 
gestão. As páginas seguintes trazem detalhes 
sobre a Visão Geral Organizacional e Ambiente 
Externo, a Governança, Estratégia e Alocação 
de Recursos, os Riscos, Oportunidades e 
Perspectivas, os Resultados e Desempenho 
da Gestão, as Informações Orçamentárias, 
Finaceiras e Contábeis e outras informa-
ções relevantes. Nossa intenção foi buscar a 
evolução pratica de Politicas de Governaça 
norteadas pelos princípios da transparência, 
ética, eficiência, integridade, equidade e 
responsabilidade

Nosso Sistema de Fiscalização Eletrônica é 
ferramenta importante que auxiliam no desen-
volvimento de ações mais efetivas da fiscaliza-
ção e propiciam o crescimento significativo das 
ações em combate às irregularidades pratica-
das no exercício profissional. O CRC-PI tem por 
objetivo intensificar ainda mais a fiscalização 
aos profissionais e às organizações contábeis 
em situação irregular, a fim de continuar a 
aperfeicoar , ampliar e difundir ações de fisca-
lização como fator de proteção da sociedade. 

Na Educação Continuada, realizamos, em 
2019,  cerca de 107 capacitações, entre pa-

lestras, cursos e treinamentos. Em geral, na 
capital e nas principais cidades do interior no 
Estado do Piauí. Totalizamos 8.279 participan-
tes e percorremos mais de 12.000 km para le-
var conhecimento e atualização para a classe 
contábil. 

Realizamos palestras de incentivo ao registro 
e valorização profissional, destacamos proce-
dimentos, ritos e obrigatoriedade para com a 
fiscalização do CRC-PI, com a missão de inovar 
para o desenvolvimento da profissão contábil, 
zelar pela ética e qualidade na prestação dos 
serviços, atuando com transparência na prote-
ção do interesse público.

Nesse quadriênio, tivemos 38.952 participantes 
em nossas capacitações, e percorremos mais 
de 62.000 km. Um trabalho dignificante e grati-
ficante que nos enche de orgulho e satisfação.

Nas nossas capacitações não cobramos taxa 
de inscrição, e sim doações de alimentos, leite, 
fraldas descartáveis e até brinquedos. Nossas 
ações são de cunho voluntário e realizamos 
doações a entidades carentes com itens arre-
cadados nos cursos. Em 2019, foram doadas 
mais de 2.425 kg de alimentos, 88 fraldas ge-
riátricas, 591 latas de leite e 330 brinquedos. 

Nosso grande desafio em 2019 foi a realização, 
em nossa capital, do 14º. Encontro Nordestino 
de Contabilidade – ENECON. O evento acon-
teceu nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2019, no 
Blue Tree Hotel. Muitas dúvidas e incertezas 
ameaçaram o sucesso do evento, já que em 
setembro ocorreria também o XII Encontro da 
Mulher Contabilista, em Porto de Galinhas (PE), 
um local paradisíaco e de sucesso garantido. 

Além disso, nossa capital por não estar lo-

calizada no litoral e apresentar clima muito 
quente, também poderia causar certa dúvida 
em alguns em relação à demanda de partici-
pantes de outros Estados. Mesmo correndo o 
risco dessa adversidade e sabendo de nosso 
potencial como anfitriões dessa bela cidade  
de inigualável gastronomia, arregaçamos as 
mangas e realizamos o maior evento da clas-
se contábil piauiense de todos os tempos. As 
inscrições que prevíamos atingir no máximo 
800 participantes, chegaram a 1.079. E che-
garíamos  facilmente a 1.500, se as vagas não 
estivessem esgotadas. 

Uma vasta programação, com renomados 
palestrantes, e palestras de alto nível. Três 
dias realmente muito prazerosos e de suces-
so. O encerramento no sábado, por volta de 
18h, contou com o auditório lotado e cerca de 
800 pessoas aplaudiram de pé a organiza-
ção do evento. Um momento inesquecível e 
gratificante. E o mais importante: tivemos um 
superávit de R$ 61.185,70, o que raramente 
acontece neste tipo de evento. 

Na educação stricto sensu - outro marco 

importante dessa gestão-, formamos duas 
turmas de Mestrado Profissional em Ciências 
Contábeis. Em outubro de 2018, iniciamos 
o Primeiro Doutorado Profissional de Con-
tabilidade do País, com apoio do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. O único até 
o momento, fruto de parceria entre FUCAPE/
CFC e CRC-PI, com aulas nas dependências 
de nossa sede. 

Foram quatro anos de muitas conquistas e a 
quebra de muitos paradigmas. Tudo de bom 
aconteceu. Reforma e modernização da sede 
própria; assento no Conselho de Contribuin-
tes do Municipal e no Tribunal Administrativo 
de Recursos Fiscais –TARF; renovação total 
da frota de veículos, com a inclusão de um 
veículo utilitário para atender as viagens de 
longa distância; a 3ª. Convenção Piauiense de 
Contabilidade do Piauí em junho de 2017 com 
recorde de público; o 14º ENECON, também, 
com recorde de público; o Museu Itinerante 
da Contabilidade: Contabilidade: um balanço 
da história, com a exposição num shopping 
da cidade, no período de 27 de outubro a 17 
de novembro de 2016, com mais de 5.000 
visitantes. 

Na educação continuada, superamos todos os 
índices alcançados nos últimos dez anos. As 
diversas ações de nossas Comissões, como 
o PVCC, Mulher Contabilista, Jovens Lideran-
ças, Comissão de Ensino, entre outras, fizeram 
um belíssimo trabalho. Por isso, parabenizo a 
todos os coordenadores e membros dessas 
Comissões.

Nada disso seria possível se não tivéssemos o 
apoio e a participação do  Conselho Diretor e 
a todos os Conselheiros efetivos e suplentes, 
que não mediram esforços para concretizar-
mos nossas realizações. 

Nossos agradecimentos, de forma especial 

Contador Josafam Bonfim Moraes Rego , presidente do CRC-PI

Mensagem do Presidente
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ao ex-presidente do CFC, José Martônio Alves 
Coelho, e ao atual Zulmir Ivânio Breda, que fo-
ram sensíveis aos nossos pleitos, bem como 
a todos os vices-presidentes, em especial ao 
vice-presidente Aécio Prado; à diretora Elys Te-
vânia e aos funcionários do CFC, que sempre 
nos atenderam com presteza e eficiência. E 
nossa profunda gratidão ao nosso represen-
tante no Conselho Federal, o vice-presidente 
Joaquim Bezerra Filho, que nos apoiou na 
viabilização de nossas conquistas. 

Parafraseando o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek em seu slogan: “fiz 50 anos em 5, 
deixo de lado a humildade e a modéstia me ar-
riscando a afirmar que “fiz o máximo somente 
em 4”. O pensador Martin Luther King afirmou: 
“Não fiz o melhor, mas fiz tudo para o que me-
lhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas 
não sou o que era antes”. 

Não poderia encerrar essa mensagem e mi-
nha despedida da gestão dessa entidade, 
sem um agradecimento especial a este brioso 
quadro de colaboradores, estagiários e menor 
aprendiz que, mesmo em número reduzido, 
carregam nos ombros muita dedicação à essa 
entidade.

Impossível foi a palavra criada para denominar 
algo que não queremos de verdade. 

Quem luta sempre vence e gostaria de agra-
decer a todos os servidores do CRC/PI pela 
garra, dedicação e por me deixar compartilhar 
com vocês a alegria desses quatros anos de 
convivência.

Contador Josafam Bonfim Moraes Rego 
Presidente

Quem somos

11  Cargo Cargo 
comissionadocomissionado

Conselheiros Conselheiros 
Efetivos e Efetivos e 
SuplentesSuplentes

55 FiscaisFiscais

7171
33 Delegacias Delegacias

FuncionáriosFuncionários

A Classe Contábil 
Piauiense 

ContadoresContadores
1.1691.169
Técnicos em Técnicos em 

ContabilidadeContabilidade

Organizações Organizações 
ContábeisContábeis

Números do CRC-PI

4.5554.555

634634

2323

1717

MenorMenor
aprendizaprendiz11
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Criado pelo Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 
de maio de 1946, e alterado pela Lei n.º 
12.249/2010, o Conselho Regional de 
Contabilidade do Piaui,  é uma Autarquia 
Especial Corporativa, dotada de perso-
nalidade jurídica de direito público. Sua 
estrutura, organização e funcionamento 
são regulamentados pela Resolução CFC 
n.º 1.370/2011, que aprova o Regu-
lamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade.

O CRC-PI Premissas 
básicas  
do CRC-PI

Orientação e 
Aperfeiçoamento ao 

profissional contabil atraves 
do programa de educação 

continuada.

Fiscalização do 
Exercicio Profissional, 

com objetivo de proteção à 
sociedade.

Registrar e fiscalizar o 
exercício da profissão contábil, 

com apoio do CFC , com area de 
abrangência e juridição, Estado 

do Piaui.

Registrar 
o profissional, 

apos obtenção da 
aprovação no Exame de 

Suficiência , e as Organizações 
Contabeis observando 

as legislação 
vigentes.

Vice-Presidência
Administrativa e  de 

Finanças

Vice-Presidência
de Controle Interno

Vice-Presidência de
Fiscalização, Ética

e Disciplina

Vice-Presidência
de Registro

Vice-Presidência
Técnica

Vice-Presidência de
Desenvolvimento

Profissional

Câmaras

Diretoria 
Executiva

Conselho
Consultivo

Conselho
DiretorPresidênciaPlenário

Organograma
O CRCPI apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Órgão Deliberativo Superior
• Plenário

Órgãos Deliberativos Específicos
• Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina
• Câmara de Registro
• Câmara de Controle Interno
• Câmara de Desenvolvimento Profissional
• Câmara Técnica

Órgãos Consultivos
• Conselho Diretor

Órgãos Executivos
• Presidência  
JOSAFAM BONFIM MORAES REGO
• Vice-Presidência  de Fiscalização, Ética e Disciplina 
FRANCYSLENE ABREU COSTA MAGALHAES 
• Vice-Presidência de Registro 

HUDSON SOUSA DE MELO
• Vice-Presidência de Controle Interno 

REGINA CLÁUDIA SOARES DO REGO PACHECO 
• Vice-Presidência Administrativa e de Finanças 
CARLOS LUSTOSA FILHO
• Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional 
JOSÉ CORSINO RAPOSO CASTELO BRANCO
• Vice-Presidência Técnica 
GUSTAVO STEINER RODRIGUES MESQUITA

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

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

Valores Ética; Excelência; Confiabilidade; Transparência.
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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 al-
guma 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 cresceu 1%. Essa 
recuperação parece caminhar a passos lentos, 
já que a expectativa de crescimento para 2019 
passou, de 0,88% para 0,91%.

Esse contexto recessivo, em que o desem-
prego chegou a mais de 11,8% , atingindo 12,5 
milhões de pessoas, e o pessimismo se insta-
lou, trouxe ao CRC-PI uma redução de mais 
de 1,17% no número de registros profissionais, 
considerando o acumulado dos anos de 2017 
a 2019. Além disso, o grau de inadimplência 
das anuidades seguiu em trajetória crescente 
nesse período, chegando a passa a 36,53%.

Está em curso no Supremo Tribunal Federal 
(STF) a Ação Direta de Constitucionalidade 
(ADC 36), a Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI 5367) e a Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental (ADPF 367) que, 
em síntese, buscam definir qual o regime de 
trabalho que deverá ser aplicado aos funcioná-
rios de Conselhos de Fiscalização Profissional 
– Celetista ou Estatutário. A matéria foi retirada 
de pauta, essa materia, vem sendo definida 
como uma ameaça, tendo em vista que sua 
decisão poderá acarretar enormes reflexos de 
ordem econômica e consequências estruturais 
gravíssimas para os Conselhos Profissionais, 
como tambem está em tramitação no execu-
tivo federal a PEC 108.

No cenário internacional, é impossível não se 
deparar com os rápidos avanços tecnológicos 
que vêm ocorrendo a cada dia. É um caminho 
sem volta e os impactos dessas transforma-
ções se disseminam de várias formas. Nos 
últimos anos,  a mídia vem trazendo uma visão 
negativa e ameaçadora dos impactos da tec-
nologia sobre a profissão contábil. Buscando 
reverter esse quadro, o Sistema CFC /CRC’s 
implementou várias ações no decorrer de 
2019, com intuito de esclarecer que os avan-
ços tecnológicos devem ser vistos muito mais 
como aliados do profissional da contabilidade, 
além de constituírem uma oportunidade de 
aperfeiçoamento e atualização contínua. 

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.

Ainda no cenário internacional, vale mencio-
nar que, além da própria sociedade estar mais 
exigente quanto à padrões de excelência, os 
preceitos mundiais estão cada vez mais vol-
tados para valores como ética e integridade, 
trazendo transformações relevantes para o 
cenário contábil brasileiro. Assim, o profissional 
da contabilidade deve renovar seu comprome-
timento 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 so-
ciedade, usuária das informações produzidas.
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297
acessos em 2019

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

Principais canais de comunicação com a sociedade

Leitores do CRC-PI 
Informa 

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

A partir de julho de 2019, o CFC modificou o Sistema de Ouvidoria e passou a integrar os Con-
selhos Regionais de Contabilidade, onde o nosso Regional integra tambem.  A medida atende 
às exigências da Lei n.º 13.460/2017 e da Resolução CFC n.º 1.544/2018 e teve como objetivo 
proporcionar aos CRCs o atendimento ao cidadão de maneira rápida e segura.

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

Portal da Transparência  
e Acesso à Informação

e-SIC

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

Solicitação

Simplifique

Elogio

Reclamação

Denúncia

Tipos de manifestação* 

*Não houve manifestações no Sugestão em 2019

5,26%

19
Manisfestações

Avaliações 
positivas

3 
Tempo médio 

de resposta

Comunicação Institucional

Twitter

Facebook

Instagram

384.6962019
6.5662019

1.6742019

2019

2019

1111
Pedidos

55
Recursos

2019

15,79%

57,89%

4.677

9.270

Solicitação

Reclamação

Simplifique

Denúcia

Elogio

10,53%

Acessos ao portal do CRC-PI

10,53%

0
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Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance

Cadeia de Valor Finalístico

Gestão de Registro

Relacionamento Institucional

Gestão de Arrecadação de 
Recursos

Orientar a conduta do Profissional e 
da Técnica Contábil

Sustentabilidade

Gestão Orçamentária do Conselhos 
Regional de Contabilidade do Piaui

Gestão de Registro

Solução de Tecnologia da Informação 
do CRC-PI

Gestão Ética e Disciplinar da 
Profissão Contábil

Relacionamento com Entidades 
Nacionais e Internacionais

Gestão dos Controles Internos

Presidência

Áreas que atuam na Cadeia de Valor

Vice-Presidência de Registro

Presidência

Vice-Presidência de Administração e 
Finanças

Vice-Presidência Técnica

Vice-Presidência Administrativa

Vice-Presidência de Administração e 
Finanças

Vice-Presidência de Registro

Vice-Presidência de Administração e 
Finanças

Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e 
Disciplinar 

Vice-Presidência Técnica

Vice-Presidência de Controle Interno

Assegurar uma gestão de excelência.

Valor Agregado

Assegurar a qualidade do Exame de Suficiência para a habilitação legal dos bacharéis em 
Ciências Contábeis.

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento do CRC-PI como uma 
entidade profissional partícipe no desenvolvimento sustentável do país.

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas.

Assegurar a emissão das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas.

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional.

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

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

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

Implantar a Convergências das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões 
internacionais.

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

Cadeia de Valor 
A Cadeia de Valor  representa os quatro pilares da nossa Lei de Regência, que viabiliza orientar, normatizar, fiscalizar o exercício da profissão contábil, além de promover a Educação Continuada dos profissionais.

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or

Contabilidade  
como fator de
proteção do 

interesse
público

Gestão da Educação Continuada Vice-Presidências de Desenvolvimento 
Profissional

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

Profissão Contábil
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Estrutura e Práticas de 
Governança 
A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi instituída pela Resolução CFC n.º 1.549/2018, 
com o propósito de melhorar o desempenho organizacional, contribuir para a redução dos riscos, alinhar 
as ações à estratégia do Sistema CFC/CRCs e prestar contas das atividades desenvolvidas para a sociedade, 
baseado nos princípios da transparência, ética, eficiência, integridade, equidade e accountability. A nivel do 
CRC-PI foi implantado em agosto 2018, conforme Portaria nº 95/2018 e a Resolução do CRCPI nº 523/2019 
que institui a Politica de Governança e Compliance no Regional.

Instâncias Externas

TCU
CFC

CGU

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno

Governança

Gestão

Instâncias Internas

Instâncias 
Internas de apoio

Controle Interno, 
Ouvidoria e Comissões 

Internas

Instâncias 
Externas de apoio

Sociedade

Cidadãos
Outras partes 
interessadas

Al
ta

  A
dm

in
is

tr
aç

ão

A partir do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública 
(RBG), publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Comissão de Integridade, Gestão da Governança 
e Compliance do CRC-PI, promoveu o levantamento das práticas de governança promovidas no âmbito 
do CRC-PI considerando os mecanismos de governança estabelecidos pelo RBG – liderança, estratégia e 
controle – e os componentes imprescindíveis para que as funções de avaliar, direcionar e monitorar fossem 
executadas de forma satisfatória.

Governança em Órgãos e Entidades da  
Administração Pública

L1. 
Pessoas e 

Competências

E1. 
Relacionamento com 

partes interessadas

C1. 
Gestão de Riscos e 
Controle Interno

L2. 
Princípios e 

comportamentos

E2. 
Estratégia 

Organizacional

C2. 
Auditoria Interna

L3. 
Liderança 

Organizacional

E3. 
Alinhamento 

Transorganizacional

C3. 
Accountability e 

Transparência

L4. 
Sistema de 

Governança

Liderança Estratégia Controle

Fonte: Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública

Controle social e 
Auditoria Interna 
do CFC 
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Relacionamento com Partes Interessadas Estratégia Organizacional Alinhamento Transorganizacional

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

de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRC-PI;Resolução CFC n.º 1.544/18 

- Regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, previstas na Lei n.º 

13.460/17, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

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

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

de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

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

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

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

por Indicadores do Sistema CFC/CRCs; 

E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema 

CFC/CRCs.

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

por Indicadores do Sistema CFC/CRCs;.

E1.4 -  Plano de Trabalho do CRC-PI; Relatório de Gestão.

M
ec

an
is

m
o 

Co
nt

ro
le

Gestão de Riscos e Controle Interno Auditoria Interna Accountability e Transparência

C1.1 - Regimento Interno do CRC-PI; Política de Gestão de Riscos do CRC-PI; Plano 

de Gestão de Riscos do CRC-PI.

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

CRC-PI.

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

2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRC-PI.

C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRC-PI; Plano de Gestão de Riscos do CRCPI; 

Comitê de Gestão de Riscos do CRC-PI.

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

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

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

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

Governança do Sistema CFC/CRCs; Indicadores da Qualidade.

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

Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

C3.4 - Processo Administrativo Disciplinar do CRC-PI;  Código de Conduta para colaboradores e funcionários do 

CRC-PI ; Comissões de Acompanhamento e avaliação de conduta do CRC-PI.

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

Os conceitos relacionados às práticas de governança listadas abaixo 
estão disponíveis no link ao lado. Acesse e confira.

M
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Pessoas e Competências Princípios e Comportamentos Liderança Organizacional Sistema de Governança

L1.1 - Eleição dos membros do Plenário do CRC-PI; L2.1 - Código de Conduta para colaboradores e 

funcionários do CRC-PI.

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

Gestão por Indicadores; Resolução que aprova a proposta orçamentária e Plano de Trabalho 

para o exercício..

L4.1 - Regimento Interno do CRC-PI; Política de Governança no âmbito 

do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRC-PI.

L1.2 - Em Andamento Plano de Desenvolvimento de 

Líderes do CRC-PI.

L2.2 - Comissões de Acompanhamento e Avaliação de 

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

para a contratação e pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias 

e passagens no âmbito do CRC-PI

L1.3 - Comissão de Avaliação de Desempenho do 

CRC-PI.

L2.3 - Comissão de Gestão da Governança Organizacional 

do CRC-PI; Comissões de Acompanhamento e Avaliação de 

Conduta do CRC-PI.

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

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

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

serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRC-PI.

L4.3 - Regimento Interno do CRC-PI; Política de Governança no âmbito do 

Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRC-PI.



Conselho Regional de Contabilidade do Piauí |  RELATO INTEGRADO 2019 | 17

Somam-se às práticas de governança im-
plementadas no âmbito do CFC e CRC-PI, a 
padronização de procedimentos e a fixação 
de limites e instâncias de governança para a 
contratação e pagamento de bens e serviços 
e a realização de despesas com diárias e pas-
sagens, sempre com vistas ao alcance dos 
objetivos estratégicos do Sistema CFC/CRCs, 
conforme Mapa Estratégico 2018/2027, cujas 
metas são reavaliadas a cada biênio pelas ins-
tâncias internas de governança dos Conselhos 
de Contabilidade.

Estratégia Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

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

com transparência na proteção do interesse público

MISSÃO VISÃO

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

15. Assegurar adequada
infraestrutura e suporte logístico às

necessidades do Sistema CFC/CRCs

Infraestrutura

P
es
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as

 e
 O

rg
an
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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

R
es

u
lt

ad
o
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co

nô
m
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o

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

Financeira

R
es

u
lt

ad
o

s 
In

st
itu
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o
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is

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

o
lo

g
ia

 e
 P

ro
ce

ss
o

s

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

P
ú

b
lic

o
 e

 S
o

ci
ed
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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

Gestão de Fiscalização Profissional

Investimento total:
R$ 1.976.660,20
Projeto em destaque:

Reuniões Regimentais

Fiscalização das Organizações 
Contabeis e dos Profissionais de 
Contabilidade

Gestão de Registro

Investimento total:
R$ 125.044,10
Projeto em destaque:

Gestão de Educação Continuada

Promover a Educação Continuada 
Encontros/Seminarios/Foruns/Jornada    9

Seminários e Reuniões voltados à 
Gestão do Sistema CFC/CRCs

5

9

13Pessoal, Encargos e Beneficios

Registro de Profissionais e 
Organizações Contabeis 9

7
Cobrança Administrativa e Judicial-
Profissionais e Organizações 
Contabeis

Apoio as Delegacias e 
Representações 11

11

  Investimento total:
 R$ 261.863,51
 Projetos em destaque:

Excelencia na Contabilidade - Cursos 
de Pós Graduação Lato e Stritico Senso 14

9

11

11
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Considerando que os objetivos devem traduzir em ações operacionais o desempenho da entidade, 
correlacionando os projetos, as metas e os indicadores estratégicos à visão e à missão institucional, 
as prioridades da gestão 2019 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas 
e recursos alocados:

R$ 1.298,67

Despesa com Auxilio Deslocamento 
Reuniões Regimentais 

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

R$ 6.978,00

Despesa com Diárias  
Reuniões Regimentais

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

Alocação de Recursos

R$1.475.013,43
90,29%

R$1.890.368,69

R$125.044,10
100,00%

R$3.752.289,63

Gestão de Registro Profissional

Gestão de Educação Continuada

Suporte e Apoio a Atividades Fins

Gestão de Fiscalização

                                                                     
93,30%

R$261.863,51

  

Projetos da Fiscalização

Folha da Fiscalização

R$ 765,00

R$ 454.294,58
     Despesa com Diárias  
     Reuniões Regimentais 

   R$ 1.904,00

Despesa com Auxilio Deslocamento 
Reuniões Regimentais 

R$ 3.631,81

O CRCPI não tem despesa com passagens aereas para 
Conselheiros participarem de Reuniões Regimentais, 
apenas com Auxilio Deslocamento, 

                                                                     
100,00%
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Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas
O processo de gestão de riscos no CRC-PI 
baseia-se na coordenação de riscos e opor-
tunidades e na organização de mecanismos 
de controle interno essencial ao acompanha-
mento e à avaliação das ações desempenha-
das, a fim de tornar a eficácia dos controles 
e contribuir para a eficaz dos processos e do 
desempenho organizacional.

Portanto,á gestão de riscos, cabe o tratamen-
to eficiente das incertezas, seja pelo melhor 
aproveitamento das oportunidades seja pela 
redução da probabilidade ou do impacto de 
eventos negativos, a fim de melhorar a ca-
pacidade de gerar valor e fornecer garantia 
razoável ao cumprimento dos objetivos esta-
belecidos pelo Planejamento Estratégico do 
Sistema CFC/CRCs.

No âmbito do CRC-PI, os normativos que 
regem a matéria são a Resolução CRC-PI  nº 
522/2019 - Política de Gestão de Riscos do 

CRC-PI - e a Resolução CRC-PI nº 529/2019 
- Plano de Gestão de Riscos do CRC-PI - que, 
conjuntamente, sistematizam as práticas rela-
cionadas à gestão de riscos, estabelecendo os 
princípios, as diretrizes, as responsabilidades e 
a metodologia a serem observados no proces-
so, com vistas ao alcance dos objetivos, melhor 
desempenho das atividades e salvaguarda dos 
processos. Sendo que todas essas ações esta 
sendo implantada de forma gradual, diante da 
complexidade, sendo solicitado a cada gerente 
a relação de riscos do setor.

Portanto, a adoção dos procedimentos esta-
belecidos para a devida análise de riscos dos 
processos desenvolvidos no CRC-PI subsidia 
a melhor tomada de decisões e proporciona 
segurança razoável para o alcance dos obje-
tivos dos programas, projetos e processos e, 
consequentemente, dos Objetivos Estratégicos 
do CRC-PI.

Natureza do 
Risco

Categoria do Risco

Não 
orçamentário-

financeira

Estratégico: eventos que podem impactar a 
missão, as metas ou os Objetivos Estratégicos 
do CRC-PI

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

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

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

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

Orçamentário-
financeira

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

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

Identificação de Riscos

Priorização de Riscos

Comunicação

Estabelecimento do Contexto

Mapeamento dos Processos

Monitoramento

Tratamento dos Riscos

Análise de Riscos

Avaliação de Riscos

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

riscos.
• Recomendar, quando necessária, a reavaliação e readequação da 

Política de Gestão de Riscos do CRC-PI.
• Tratar os casos omissos e as excepcionalidades da Política de Gestão 

de Riscos do CRC-PI.
• Estabelecer o contexto de forma geral para o Processo de Gestão 

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

de Riscos, propondo aos gestores ajustes e medidas preventivas e 
proativas.

• Orientar as partes interessadas no Processo de Gestão de Riscos.
• Elaborar e monitorar a Matriz Gerencial de Riscos, em que estarão 

descritos os riscos classificados como ‘Extremos’ e ‘Altos’.
• Comunicar as partes interessadas no processo de Gestão de Riscos.

Comitê de Gestão de Riscos

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

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

Plenário

• Propor ao Plenário do CRC-PI 
a Política de Gestão de Ris-
cos e suas alterações.

• Acompanhar a execução do 
Plano de Gestão de Riscos.

• Acompanhar a Matriz Geren-
cial de Riscos.

Conselho Diretor

• Definir a Política de 
Gestão de Riscos.

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

• Definir o apetite a ris-
co do CRC-PI.

• Aprovar a indicação 
dos  gestores  de 
riscos.

Presidência

• Gerenciar a implementação 
da gestão de riscos.

• Definir os processos prioritá-
rios para a gestão de riscos.

• Comunicar ao presidente o 
andamento do gerenciamen-
to de riscos.

• Dir imir dúvidas quanto à 
identificação do gestor de 
determinado risco no âmbito 
interno das unidades organi-
zacionais.

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

Diretoria Executiva
• Executar as atividades 

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

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

Gestores dos Riscos

• Sugerir os processos prioritários para ge-
renciamento dos riscos;

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

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

• Monitorar a execução dos planos de ação 
definidos para tratamento dos riscos iden-
tificados pelos gestores dos riscos de sua 
área.

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

Gestores de Áreas

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

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

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

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

Principais Riscos e Respostas

Risco Probabilidade Impacto
Nível do 

Risco
Categoria Resposta Plano de Ação

Falta de monitoramento 
dos processos de compras 
e licitação do CRCPI

Alto Alto Alto Estratégico Mitigar
Sol ic i tação de curso 
para todos os gerentes 
envolvidos no processo.

Convênios para cru-
zamento de informa-
ções entre entidades 
da Admin is t ração 
Pública, afim de fo-
mentar a fiscalização 
profissional.

Ação de Fomento
Celebração de parce-
rias com Receita Fe-
deral do Brasil, Junta 
Comercial do Piaui, 
SEFAZ, Preitura Mu-
nicipal de Teresina-Pi.

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

Ação de Fomento
Participação dos fun-
cionários em reunião 
com entidades envol-
vidas.

Reconhecimento da 
importância da fisca-
lização pelos órgãos 
de controle externo.

Ação de Fomento
Realização de Fis-
calização eletrônica, 
elaboração de pla-
no de trabalho com 
definição de metas 
anuais e projeto de 
acompanhamento 
da fiscalização nos 
CRC-PI.

D i v u l g a ç ã o ,  p e l a 
grande imprensa, dos 
trabalhos desenvolvi-
dos pelo CRC-PI.

Ação de Fomento

Elaboração de cli-
pping contendo as 
principais notícias das 
atividades do CRC-PI; 
elaboração do Plano 
de Comunicação e 
contratação de as-
sessoria de imprensa.

Oportunidades e ações de fomento

40 2





24 | RELATO INTEGRADO 2019  |  Conselho Regional de Contabilidade do 

355355 284284+918+918
Procedimentos Organizações 

Contábeis 
Profissionais da 
contabilidade 

237237 358358418418
Processos ético-
disciplinares e de 
fiscalização

44
Denúncias (fiscalizações reativas)

100%100%

19 processos transitados em julgados contra  
pessoas físicas atuando sem registro

A utilização do Sistema de Fiscalização Eletrônica e a celebra-
ção de convênios pelos Conselhos de Contabilidade foram 
ferramentas importantes que auxiliaram no desenvolvimento 
de ações mais efetivas da fiscalização e propiciaram o cresci-
mento significativo das ações em combate às irregularidades 
praticadas no exercício profissional. O CRC-PI tem por objetivo 
intensificar ainda mais a fiscalização aos profissionais e às or-
ganizações contábeis em situação irregular, a fim de continuar 
atingindo o Objetivo Estratégico de aperfeiçoar, ampliar e difun-
dir ações de Fiscalização como fator de proteção da sociedade.  
Para o ano de 2020 está sendo programado um multirão para 
conseguir atender a meta.

Tempo médio de julgamento de processos 
de fiscalização

Resultado

Meta 70%

36,84%20
18 Meta Não

Atingida

Meta 70%

24,70%20
19 Meta

Não Atingida

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

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

Por meio dessas ferramentas de gestão, o CFC/CRC’s vem man-
tendo controle sobre os programas, os projetos e as atividades 
desenvolvidas, visando atender as suas finalidades institucionais 
e a sua visão de futuro, as quais estão contempladas no Planeja-
mento Estratégico do período 2018-2027.

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

Fiscalização

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Resultado

Meta 100%

123,98%20
19 Meta

Atingida

Resultado

Meta 100%

188,75%20
18 Meta

Atingida

1.8091.809
Diligências (fiscalizações proativas

180
dias

343343
Processos Julgados
em grau de recurso

9191
Processos julgados

dentro do prazo  

O cuidado e o zelo no julgamento dos processos são primordiais 
para o Sistema CFC/CRCs de modo a não causar prejuízos ao 
profissional e à sociedade. O resultado demonstra o empenho 
do CRC-PI proporcionamente ao julgamento dos processos de 
fiscalização, dando retorno à sociedade das interposições de 
demandas de fiscalização reativas (denúncias) e principalmente 
atuando como fator de proteção do interesse público. Ainda no 
Ano de 2019 foi enviado ao CFC para julgamento em segunda 
instância 47 processos.

Ética na profissão

Resultado

Meta 60%

70,53%20
18 Meta

Atingida

Resultado

Meta 60%

82,22%20
19 Meta

Atingida

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

Multas pecuniárias e 

Pena etica

Suspensão do exercício 
profissional

Cassação do 
registro profissional

Censura Pública

1

0

7

Penalidades 
280

Resultado
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271 Processos mantiveram a penalidade 
aplicada em primeira instância

47 Processos arquivados por inexistência 
comprovada do fato gerador da infração

19 Processos devolvidos e/ou diligenciados aos 
CRCs para correção de vícios sanáveis

0 Processos referentes ao exercício ilegal de 
profissão encaminhados ao Ministério Público

51,1451,14
Média de 
processos 

analisados por 

198198
Multas 

220220
Multas 

R$ 178.862,50R$ 178.862,50
Total de multas 

R$ 168.515,94R$ 168.515,94

O CRC-PI desenvolveu ações com o intuito de garantir qualidade 
e confiabilidade nos processos e nos procedimentos por meio 
de realização de treinamento com os fiscais e conselheiros da 
Fiscalização com o objetivo de implementar os projetos do se-
tor de Fiscalização, Ética e Disciplina. Qualifican- d o  o s 
conselheiros e melhorar os relatos proferidos n o s 
processos administrativos, o que minimiza a 
incidência de possíveis vícios administra-
tivos e maior assertividade das ativida-
des desenvolvidas pela fiscalização do 
CRC-PI e seus colegiados.

Principais projetos e ações

Seminários e reuniões voltados à gestão 
do Sistema CFC/CRCs
Participação em Seminário de Vice-Presidentes e Coordenado-
res de Fiscalização do Sistema CFC/CRCs, com a presença de 
todos os Vice-presidentes e Chefes de Fiscalização, ocasião em 
que foram abordados os seguintes temas:
• Valores da Fiscalização Nacional do Sistema CFC/CRCs.
• Publicidade de serviços - abordagens técnicas sobre con-

teúdo e mensagem e o Código Brasileiro de Autorregula-
mentação Publicitária.

• A Ética como fator de desenvolvimento profissional.
• NBC PG 01 (novo código de ética) – principais alterações e 

exemplos de aplicação prática.
• Compliance eficiente e efetivo: uma nova proposição de cul-

tura para o ser humano.
O seminário oportunizou reflexão e encorajamento motivacional 

aos conselheiros e aos fiscais dos Con-
selhos Regionais, com a palestra “Superação & Resultados - As 
três decisões essenciais na carreira, negócios e sucesso”, bem 
como, disseminou as boas práticas realizadas pelas Câmaras de 

Fiscalização do Sistema CFC/CRCs.

Reuniões Regimentais

91 Reuniões, conforme distribuidos: 
Plenárias, Câmaras, Tred, Conselho Diretor e Extraordinárias. 

5151 358358 98981717
Resoluções 
aprovadas

Deliberações 
expedidas

Processos 
julgados

Processos de 
fiscalização 

260 Processos éticos disciplinares julgados pelo Tribunal Regional de Éti-
ca e Disciplina do CRC-PI. Além disso, nas reuniões plenárias do CRC-PI foram 
homologadas as decisões das reuniões de câmaras, bem como foram discuti-
dos os projetos, a gestão e a aplicação dos recursos, com vistas ao aprimora-
mento da profissão contábil.

O CRC-PI, com o intuito de manter a correta aplicação da legis-
lação, desenvolveu ações de divulgação e acompanhamento 
com os profissionais da contabilidade quanto aos procedimentos 
a serem realizados, de modo a atuar como fator de proteção da 
sociedade, auxiliando na prevenção e combate ao terrorismo, 
à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, por meio do au-
mento dos controles.

Desafios futuros

• Continuar a formação contínua dos fiscais e conselheiros do 
CRCPI;

• Acentuar o controle e a avaliação do trabalho fiscalizatório 
realizado pelo CRCPI;

• Promover melhorias dos sistemas de informática para con-
trole das fiscalizações, denúncias e trâmite dos processos 
de fiscalização.

Registro

Indicadores

Índice de evolução de registros profissionais 
ativos

Meta

Resultado

1%

-1,03%20
18 Meta Não

Atingida

0,50%

-1,17%20
19 Meta Não

Atingida

Meta

Resultado

A recorrente redução no número de registros profissionais é in-
fluenciada diretamente pela crise econômica dos últimos anos, que 
dificulta o acesso ao mercado de trabalho. O CRC-PI, com auxílio 
do Conselho Federal, têm realizado ações de incentivo para que os 
candidatos aprovados em Exame de Suficiência solicitem seus regis-
tros profissionais, uma vez que a obtenção do registro é essencial ao 
exercício regular da profissão contábil

Tempo médio de julgamento de processos de 

registro
90%

95,30%20
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta

Resultado

90%

85,31%20
18 Meta Não

Atingida

A Câmara de Registro, alcançou o índice de 95,30% 
de análise de processos de registro/alterações, sem-
pre observando as normas vigentes do CFC.  A celeri-
dade nos julgamentos dos processos deve-se à infor-
matização dos procedimentos, como a implantação 
do Sistema de Processo Eletrônico de Registro (SPER).

Portarias
7373
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dentes e Chefes de Registro, ocasião em que foram discutidas 
as normas de registro (profissional e organizações), os sistemas 
utilizados e os procedimentos adotados para instrução, trami-
tação e julgamento dos processos.

Desafios futuros

• Estimular os futuros Bacharéis em Ciências Contábeis acer-
ca da necessidade de submeterem-se à aprovação em 
Exame de Suficiência e registro profissional junto aos CRCs, 
para o desempenho das atividades contábeis.

• Intensificar as orientações às organizações contábeis para 
adequarem-se às normas e suas alterações, bem como ob-
servar as orientações estabelecidas por órgãos externos, a 
exemplo a Receita Federal do Brasil. 

• Manter a inadimplência com o menor percentual possível 
para Profissionais Contábeis e Organizações Contábeis.

• Promover o estreitamento das relações do CRC-PI/Facul-
dades e Universidades, visando, dentre outros pontos, o 
registro do profissional contábil.

Educação Continuada

Indicadores

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

30%

26,37%20
19 Meta Não 

Atingida

Meta

Meta
Atingida

25%

60%20
18 Meta

Resultado

D  O CRC-PI tem ao longo do tempo, primado pela política de 
excelência educacional, com o objetivo de preparar os profissio-
nais de contabilidade para mudanças da profissão e do mercado 

Principais projetos e ações

Exame de Suficiência

Exame Presentes Aprovados % de aprovação

1º/2019 800 250 31,25%

2º/2019 840 215 25,60%

22 44 1.6401.640
Edições 

Realizadas
Cidades 

Contempladas
Candidatos 
Aprovados

O Exame de Suficiência é uma das ações do Conselho Federal para 
assegurar que o futuro profissional da contabilidade tenha as habi-
lidades e as competências necessárias para cumprir as demandas 
do mercado e destina-se a comprovar que o profissional formado 
detém conhecimentos suficientes para oferecer serviços com qua-
lidade. Por consequência, a maior beneficiada com aplicação do 
Exame é a sociedade brasileira, que pode contar com profissionais 
mais capacitados para atuar no mercado de trabalho.

Comissões Institucionais implantadas no 
CRC-PI
O CRCPI instituio comissões com intuito de fator de proteção 

a sociedade:  Jovens Lideranças, Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil (PVCC), Mulher Contabilista, Perícia 
Contábil, Auditoria, Organizações Contábeis, Sped, Mediação 
e Arbitragem, Tributária, Ensino Pesquisa e Tecnologia, 
Terceiro Setor, Saúde e Meio Ambiente e Contabilidade 
Pública. As respectivas comissões executaram várias ações 
com o objetivo de valorização do profissional contábil. 

Seminários e reuniões voltados à gestão do 
Sistema CFC/CRCs

Participação no Seminário de Vice-presidentes de Registro do 
Sistema CFC/CRCs, com a presença de todos os Vice-presi-

contábil.  Em 2019 tivemos uma queda significativa da participação desses pro-
fissionais nos eventos realizados, o que provocou uma reavaliação dos temas 
e assuntos abordados em nossos treinamentos. No intutido de reaproximar e 
capacitar o maior número de proffissionais, passamos a promover pesquisas 
de interesse antes da realização novos treinamentos, visando a oferta de temas 
de maior interesse da categoria, promovento assim maior participação destes 
nas capacitações ofertadas.

Destaca-se que o CRC-PI tem ao longo do tempo, primado pela política de 
excelência educacional, norteada pela necessidade de se disponibilizar para 
o mercado profissionais capacitados e sintonizados com as mudanças da 
profissão.

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

80%

93,34%20
19 Meta 

Atingida

Meta

Resultado

Meta
Atingida

80%

20
18 Meta

Resultado 83%

O resultado demonstra o cumprimento da meta e a responsabilidade institucio-
nal com os profissionais contábeis, capacitando-os para um desenvolvimento 
multiplicador responsável. no ano de 2019, o cumprimento da meta foi mais 
desafiador elevando-se o resultado de 83% para 93,34%, elvando o indice de 
satisfação do profissional em relação aos eventos ofertados pelo CRC/PI.

Resultado
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Investimentos em desenvolvimento profissio-

nal – per capita

R$ 40,00

R$ 156,9520
19 Meta

Atingida

Meta

Resultado

Meta Não  
Atingida

R$ 40,00

20
18 Meta

Resultado R$ 33,00

5858
Eventos 
realizados  
pelo CRC-PI

1.507 1.507 
Profissionais contabeis 
capacitados

3.6903.690
Participantes 
capacitadas

R$ 153.156,55R$ 153.156,55
Investimento total do Conselho regional  de Contabilidade do Piaui

Principais projetos e ações

Apoio à produção técnico-científica da área 
contábil
Realização de Concurso de Artigos Cientificos no 14º Encontro 
Nordestino de Contabilidade, promovido em nossa capital, de 13 
a 15 de junho de 2019. Sendo selecionados 20 (vinte) trabalhos 
para apresentação ora e 20 (vinte) para apresentação em forma 
de postêr. Sendo vencedores os trabalhos com os temas: 3º lugar 
- Indicadores de Desempenho para a Avaliação da Eficiência de 
Universidades Federais Brasileiras da Região Nordeste, 2º lugar - O 
Poder de Acurácia dos Estágios de Ciclo de Vida das Empresas nas 
Previsões de Lucros: uma Análise das Empresas Listadas na B3 e 
1º lugar - Grau de Governança Eletrônica dos Estados Nordestinos 
(IGEN).

Apoio à realização de eventos da área contábil

Visando atender o disposto na Lei n.º 12.249/2010, que definiu como compe-
tência dos Conselhos de Contabilidade a promoção da educação continuada 
aos seus registrados, foram concedidos apoios para 07 (sete) eventos em 
2019. 

Educação Continuada – auditores, peritos e demais 

profissionais obrigados

Em 2019, foram credenciados e pontuados 10 (dez) cursos e eventos no Pro-
grama de Educação Continuada do Sistema CFC/CRCs, conforme preceitua 
a Resolução NBC PG 12 (R3).

 

1212
Relatorio de 
Atividades

4242
Horas de 

capacitação

118118
Pontos 

ofertado

1010
Cursos/
eventos   

credenciados 

Excelência na Contabilidade - Cursos de Pós-
Graduação Lato e Stricto Sensu

• Aprovação, em 2019, de apoio financeiro para realização de cursos de 
Doutorado Profissional em Ciências Contábeis, ofertando subsidio de 20% 
(vinte) por cento, no custo das mensalidades, para profissionais conta-
beis registrados e regulares com este CRC/PI. Ao total são 18 (dezoito) 
novos doutorandos em Ciências Contábeis, capacitados pelo programa 
em nosso Estado. 

 R$  140.800,00 por profissional 

Em 2019, foram recebidos 162 162 artigos

Promover a educação continuada - 
encontros/seminários/fóruns/jornadas

Em 2019, como parte do programada de Educação Continuada do 
CRC/PI e projeto de interiorização das ações do regional, foram 
realizados 25 (vinte e cinco) encontros e seminários em diversos 
municipios e na capital do Estado, ampliando o Programa de Edu-
cação Continuada para todos os profissionais do Piaui, capacitando 
mais 1.250 pessoas, destas 364 profissionais de contabilidade. 
Destaque para realização, do 14º. Encontro Nordestino de Con-
tabilidade – ENECON. O evento aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de 
junho de 2019, no Blue Tree Hotel, que contou com a participação 
de 1.079 pessoas de todos Brasil.
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Pessoal e encargos Uso de bens e serviços

Demais despesas correntes Benefício assistência

R$ 3.836.136,80R$ 3.836.136,80
Orçamento Previsto

Execução orçamentária O orçamento do 
CRC-PI em 2019 foi estimado em R$ 3.836.136,80, 
tendo sido arrecadado o valor de R$ 3.714.105,57, 
equivalente a 96,82% da receita prevista. As 
despesas executadas representaram o montante 
de R$ 3.752.289,63, correspondendo a 101,03% do 
valor arrecadado e 97,81% da estimativa da receita. 
O índice de eficiência orçamentária demonstra a relação 
entre as receitas e despesas. O CRC-PI não cumpriu o 
princípio do equilíbrio orçamentário, tendo gasto superior 
em 1.03% do valor arrecadado um total de R$ 38.184,06, 

Gestão Orçamentária e Financeira

DESPESAS CORRENTES

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018

1. Despesas de Pessoal 1.753.273,47 1.637.993,49 1.753.273,47 1.637.993,49 1.753.273,47 1.637.993,49

Remuneração de Pessoal 1.132.142,80 1.070.767,00 1.132.142,80 1.070.767,00 1.132.142,80 1.070.767,00

Encargos Patronais 377.460,30 337.498,82 377.460,30 337.498,82 377.460,30 337.498,82

Benefícios a Pessoal 243.670,37 229.726,70 243.670,37 229.726,70 243.670,37 229.726,70

2. Uso de Bens e Serviços 914.140,79 783.584,41 914.140,79 783.584,41 914.140,79 783.584,41

Material de Consumo 111.054,91 42.694,31 111.054,91 42.694,31 111.054,91 42.694,31

Serviços 803.085,88 546.886,92 803.085,88 546.886,92 803.085,88 546.886,92

Diárias 82.289,17 140.088,80 82.289,17 140.088,80 82.289,17 140.088,80

Passagens 32.206,67 39.994,38 32.206,67 39.994,38 32.206,67 39.994,38

Demais elementos do 
grupo

5.085,67 13.920,00 5.085,67 13.920,00 5.085,67 13.920,00

3. Financeiras 81.334,66 57.055,92 81.334,66 57.055,92 81.334,66 57.055,92

    Juros e Encargos sobre 
Emprestimo

14.821,42 7.095,58 14.821,42 7.095,58 14.821,42 7.095,58

Serviços Bancários 66.513,24 49.960,34 66.513,24 49.960,34 66.513,24 49.960,34

4. Tributarias e Contributivas 616.036,65 590.734,20 616.036,65 590.734,20 616.036,65 590.734,20

5. Outras Despesas Correntes 94.141,79 147.641,01 94.141,79 147.641,01 94.141,79 147.641,01

DESPESAS CORRENTES 3.458.927,36 3.217.009,03 3.458.927,36 3.217.009,03 3.458.927,36 3.217.009,03

DESPESAS DE CAPITAL

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018

6. Investimentos 166.362,27 457.452,61 166.362,27 457.452,61 166.362,27 457.452,61

Equipamentos e Material 
Permanentes

166.362,27 450.452,61 166.362,27 450.452,61 166.362,27 450.452,61

Obras, Instalações e 
Reformas

0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

7. Amortização de 
Empréstimos

127.000,00 136.689,94 127.000,00 136.689,94 127.000,00 136.689,94

Amortização de Empréstimos 127.000,00 136.689,94 127.000,00 136.689,94 127.000,00 136.689,94

DESPESAS DE CAPITAL 293.362,27 590.142,55 293.362,27 590.142,55 293.362,27 590.142,55

TOTAL GERAL 3.752.289,63 3.807.151,58 3.752.289,63 3.807.151,58 3.752.289,63 3.807.151,58

Uso de Bens e Serviços 
• Os serviços se referem a 

con- tratações necessárias 
ao fun- cionamento do CRC-
-PI: 24,36%

• O material de consumo se re-
fere aos materiais de re- posi-
ção de estoque no al- moxari-
fado e consumo nas Unidades 
organizacionais para execução 
das atividades finalísticas:3,21%

Gasto mensal
R$ 288.243,95

R$ 3.714.105,57R$ 3.714.105,57
Receita realizada

R$ 3.752.289,63R$ 3.752.289,63
Despesa Executada

em  R$

Resultado 
Financeiro

2019

Ativo Financeiro 397.885,92 

Resultado Financeiro  O CRC-PI apresenta 
uma situação financeira postiva referente à capacidade 
de solvência do seu passivo financeiro, ou seja, obten-
do um  superávit financeiro apurado em 2019, no valor  
de R$ 122.226,63, agregado nesse valor resultados 
positivo de realizações de eventos, alienação de bens 
patrimoniais e apoio/auxilio financeiro junto ao CFC.                     

porém manteve a despesa corrente menor que a receita corrente. Os resultados apurados em 2019 
foram positivos, tomando por base a instabilidade econômica que acarreta o nosso pais, o sistema 
contábil brasileiro e os entes públicos e privados, inclusive profissionais liberais, passam por dificuldades 
econômica, ocasionando esse desequilíbrio, mesmo assim a gestão não mediu esforço para tornar 
suas contas positivas justificados por ações voltadas à execução dos programas institucionais.

R$ 243.670,37

R$ 94.141,79

R$ 914.141,79

R$ 175.3273,47

Despesa Corrente 
As Despesas correntes representam certa de 97,09% da despesa total e apresentam uma media 
de gasto mensal, de aproximadamente de R$ 288.243,95; as de maior relevância estão descritas 
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Gestão de Pessoas

O  Conselho Regional de Contabilidade do Piauí finalizou em 31/12/2019 com a força de trabalho 
composta por  33 colaboradores, sendo 17 empregados efetivos, 01 cargo comissionado, 01 Aprendiz, 
11 estagiários e 03 terceirizados  sendo  Assessoria Jurídica,   Assessoria de Imprensa e  Assessoria de 
TI. A admissão de empregados do quadro do CRC-PI é realizada através de Concurso Público, que 
deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade constantes 
no Art. 37 da Constituição Federal, em níveis iniciais com normas definidas pelo Plenário do CRC-
PI, e, contratados com base na Legislação Trabalhista (CLT). O cargo comissionado será nomeada 
através de Portaria e foi contratada  Assessora da Presidência Nivel II, admitida por livre nomeação 
e exoneração.  Os Prestadores de Serviços  de Assessoria Jurídica e Assessoria de Imprensa foram 
contratados por meio de licitação. A Assessoria de TI foi contratado atráves do processo de Dispensa 
de Licitação.  Os estagiários são estudantes de ensino superior que desenvolvem atividades 
relacionadas às suas áreas de formação profissional, sob a supervição do Gerente Administrativo 

Modalidade de contratação 2019 Mil R$ 2018 Mil R$

Pregão Eletrônico 82.887.29 409.873,40

Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade

            
316.657,45
114.388,48

812.177,66
124.903,53

Total 514.033.22 1.346.954,59

2019 2018

17 17

11   
8

2

1

(empregados efetivos + aprendizes + cargos comissionados + estagiários)

                                                      
2019

2018

Gestão de Licitações e Contratos 
O CRC-PI observa a lei n.º 8.666/993, a lei 10.520/2002, a lei Complementar 123/2006, o decreto 
10.024/2019 e demais decretos, instruções normativas e jurisprudências que disciplinam os procedimentos 
de contratações 

Gestão de Fiscalização
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE.
OBJETO: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E DE ORIENTAÇÃO E FAZER 
C U M P R I R  A S  N O R M A S  B R A S I L E I R A S ,  O S  P R I N C Í P I O S  D E   C O N TA B I L I DA D E
JUSTIFICATIVA: ATENDER A LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL DE MODO QUE SOMENTE 
OS PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS ESTEJAM EXERCENDO A PROFISSÃO 
E QUE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, ATENDAM AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE.

Valor contratado 
R$ 2.113.305,51

Gestão de Registro Profissional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE.
OBJETO: CUMPRIMENTO DAS ROTINAS OPERACIONAIS COM QUALIDADE, INFORMAR 
OS PROFISSIONAIS SOBRE A FINALIDADE E FUNCIONALIDADE DO CRC E PROMOVER 
AÇÕES QUE FOMENTEM O REGISTRO PROFISSIONAL E DE ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
JUSTIFICATIVA: O REGISTRO PROFISSIONAL E CADASTRAL É OBRIGATÓRIO A TODOS AQUELES 
QUE QUEIRAM EXERCER E/OU EXPLORAR A PROFISSÃO CONTÁBIL. NESSE SENTIDO, COMPETE 
AOS CONSELHOS DE CONTABILIDADE INCENTIVAR, PROCESSAR, CONCEDER, ORGANIZAR, 
MANTER, BAIXAR, REVIGORAR E CANCELAR OS REGISTROS DE CONTADOR, TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL, BEM COMO EXPEDIR CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA 
OS PROFISSIONAIS E ALVARÁ PARA AS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS. PORTANTO, É NECESSÁRIA 
A CRIAÇÃO DE AÇÕES COORDENADAS PARA O CUMPRIMENTO DESSA MISSÃO INSTITUCIONAL.

Valor contratado 
R$ 125.045,74

Gestão de Educação Continuada

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
E  D A S  H A B I L I D A D E S  D O  P R O F I S S I O N A L  E  F O M E N TA R  P R O G R A M A S  D E 
E D U C A Ç Ã O  C O N T I N U A D A  E  F O R TA L E C E R  C O N H E C I M E N T O S  T É C N I C O S .
OBJETO: FOMENTAR A FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA 
CONTÁBIL, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR CONHECIMENTOS POR MEIO DE REFLEXÃO E ANÁLISES 
CRÍTICAS RENOVADAS, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO DA CONTABILIDADE.
J U S T I F I CAT I VA :  R E A L I Z AÇ ÃO  D E  C U R S O S  Q U E  CA RAC T E R I Z A M  E D U C AÇÃO 
CO N T I N UA DA ,  CO M  O  I N T U I TO  D E  D ES E N VO LV E R  A C I E N C I AS  CO N TÁ B E I S .

Valor contratado
R $  2 6 1 . 8 6 4 , 0 1

44
Colaboradores 
na Fiscalização

R$ 1.890.368,69R$ 1.890.368,69
Gastos na Fiscalização

R$ 377.460,30

R$ 112.286,62

R$ 243.670,37

R$ 193.415,39

R$ 946.978,53

R$ 1.873.811,21
Comparativo do  
gasto com pessoal

Estagiários

3

1 1 1

R$ 1.637.993,49

R$ 1.753.293,47

Aprendizes

Benefícios a Pessoais

Com relação à  evolução dos gastos com pessoal e encargos nos últimos dois anos, verifica-se pequenas 
variações entre 2018 e 2019 teve um aumento de 7,04%( sete virgula zero quatro por cento) em relação a 
2018. Os fatores que levaram ao incremento desse gasto foram: Reajuste Salarial e progressão funcional 
resultante da avaliação de desempenho no total de 3,75%( Três virgula setenta e cinco por cento), como 
isto gerou uma reestruturação das tabelas salariais, também houve um reajuste no Plano de Saúde e 
Vale Alimentação de 2019 dos empregados e cargo comissionado.

Encargos

Salários    e  Gratificação   

Férias e 13º salário

 As despesas do CRC PI com contratação 
totalizaram R$ 514.033.22, em 2019, dos quais 
61,60% foi realizada por meio de dispensa de 
liccitação e 22, 25% inexigibilidade e 16,12 % - 
01 Pregão eletrônico. As contratações diretas 
foram para atender as atividades afins e apoio.

Contratações diretas
Dos 56 processos de contratações realizados em 2019, 53 referem-se a contratações diretas (dispensa ou inexi-
gibilidade), sendo que 03 delas foram por inexigibilidade e 53 por dispensa em razão do valor para contratação 
de serviços ou aquisições de produtos.

Contratações  mais Relevantes.
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Locações de Imóveis  
e Equipamentos
O CRC-PI O Conselho Regional de Contabilidade 
tem a função institucional de congregar a labo-
riosa classe contábil, regulando e controlando 
a respectiva atividade profissional, oferecendo 
o necessário e eficiente suporte administrativo, 
operacional e técnico, com isso faz necessário 
termos bens e espaço locados na sede e nas 
maiores delegacias do Estado, delegacias es-
sas equipadas com uma infraestrutura mínima 
e necessária. Portanto possuímos contrato de 
locação de impressoras (outsourcing), na sede, 
agilizando a demanda e reduzindo custos com 
manutenção e suprimentos, tendo assim uma 
qualidade no atendimento para o profissional 
da contabilidade. Possui também bens imóveis 
locados, como um depósito, que funciona como 
arquivo morto para guarda dos bens móveis e 
arquivos em geral, deixando assim a sede, mais 
limpa e sem bens inservíveis, prezando a qua-
lidade de vida dos funcionários e profissionais 
contábeis, possui também três salas comerciais, 
onde funcionam as delegacias físicas, nos Mu-
nicípios de Floriano, Parnaíba e Picos, adotando 
um atendimento de qualidade e acomodação 
adequada aos profissionais que assim procuram.

P r i n c i p a i s  d e s a f i o s  

e ações futuras

Pode-se destacar como desafio da gestão patri-
monial o seguinte: aquisição de mobiliário; 

• manutenção dos mobiliários existentes; 
• contratação de empresa de engenharia para 

manutenção corretiva, tendo em vista o des-
gaste natural do edifício.

Gestão Patrimonial e Infraestrutura Gestão de Custos
 O CRC-PI utiliza sistema informatizado para o controle dos custos diretos, os quais foram alocados 
em 40 projetos aprovados para o Plano de Trabalho de 2019, que estão alinhados e vinculados a 14 
objetivos estratégicos para atender às necessidades dos 4 programas voltados ao atingimento das 
atividades-fins do Conselho. Os custos alocados nos programas estão demonstrados no Capítulo 
2: Governança Estratégica e Alocação de Recursos, página 19.

Valores por Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico Executado

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

1.290,00

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade 6.000,00

Firmar parcerias estratégicas (*) 0,00

Atuar como fator de proteção da sociedade 29.106,48

Promover a satisfação da classe contábil com o Sistema CFC/CRCs (*) 0,00

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs 802.990,42

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

Aperfeiçoar, amapliar e difundir ações de educação continuada, reigstro e 
fiscalização como fator de proteção da sociedade

49.671,24

Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFC/CRCs, 
da profissão e da ciência contábil  (*) 0,00

Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs 36.852,85

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs 165.626,61

Atrair e reter talentos 1.876.921,21

Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional e 
formar programas de educação continuada e fortalecer conhecimentos técnicos 
e habilidades pessoais dos conselheiros e funcionários do Sistema CFC/CRCs.

206.367,81

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

577.463,01

Total 3.752.289,63

(*) Foram firmadas parcerias, porém sem custos.

Os investimentos realizados em infraestrutura e 
equipamentos foram necessários para atender 
ao Objetivo Estratégico n.º 15 da Resolução 
CFC n.º 1.543/2018, assegurar adequada infra-
estrutura e suporte logístico às necessidades 
do Sistema CFC/CRCs. Entre os resultados 
alcançados decorrentes dos investimentos em 
equipamentos (aquisição de servidores e com-
putadores), destacam-se:

• modernização do parque de informatica;
• versatilidade no uso desses equipamentos;

Objeto Valor

Modernização e manutenção da 
estrutura física

62.426,63

Aquisição de máquinas e 
equipamentos

40.202,34

Manutenção da frota de veículos 27.081,13

Valor total 129.710,10

Desfazimento de ativos

Em 2019, não foi realizado nenhum desfazimen-
to de ativos, no entanto, iniciou-se um estudo 
em  relação a contratação de uma Empresa 
especializada em  desfazimento de bens inser-
víveis,  com tambem foi criado uma Comissão 
de Reorganização e Controle do Patrimônio 
Portaria CRC PI  n.º 25, de 08 de maio de 2019.
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O Departamento de Contabilidade (Decont) com-
põe a estrutura da Coordenadoria Administrativa 
(Coad) da Vice-Presidência Administrativa do 
CRC-PI e exerce a responsabilidade de coleta de 
dados, registro, elaboração das demonstrações 
contábeis e produção de relatórios gerenciais. 
O escopo desta declaração tem por base as 
demonstrações contábeis do Conselho Regional 
de Contabilidade do Piaui.

As demonstrações contábeis do CRC-PI foram 
elaboradas em observância a Lei n.º 4.320/1964, 
às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 16); ao Ma-
nual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs 
aprovado pela Resolução CFC n.º 1.161/2009; ao 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico (MCASP) e à INT/VPCI/ CFC n.º 023/2019 
da Câmara de Controle Interno do CFC, confor-
me orientações da Instrução Normativa TCU n.º 
63/2010, da DN-TCU n.º 178/2019 e da Portaria 
TCU 378/2019, além de outros normativos do 
Sistema CFC/CRCs.

A conformidade contábil das Demonstrações 
Contábeis e dos atos da Gestão é realizada pela 
Câmara de Controle Interno, de acordo com as 
letras “c”, “d” e “g” do parágrafo 1º do artigo 17 
da Resolução CFC n.º 1.458, de 11 de dezembro 
de 2013, que aprova o Regimento do CFC e dá 
outras providências, alinhado aos procedimentos 
descritos nos Manuais de Contabilidade e de Au-
ditoria do Sistema CFC/CRCs.

Este é um processo que visa assegurar a integrida-
de, fidedignidade e a confiabilidade das informa-
ções apresentadas nas demonstrações, extraídas 
do Sistema Informatizado de Contabilidade e de-
mais sistemas gerenciais, onde são registrados os 

atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial.

As Demonstrações Contábeis do CRC-PI são as 
seguintes:

• Balanço Patrimonial (BP) – é estruturado em 
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e eviden-
cia qualitativa e quantitativamente a situação 
patrimonial do CRC-PI .

• Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP) – evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, e indica o resultado 
patrimonial do exercício.

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

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

• Balanço Financeiro (BF) – evidencia as recei-
tas e despesas orçamentárias, bem como os 
ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exer-
cício anterior e os que são transferidos para o 
início do exercício seguinte.

• Demonstrativo de Execução de Restos a Pa-
gar (RPP) – ratifica as despesas empenhadas 
e efetivamente executada cuja liquidação te-
nha sido verificada no exercício.

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

• Notas Explicativas – fazem parte das de-
monstrações contábeis e nela estão evi-

denciados os critérios utilizados na elabora-
ção dos demonstrativos.

Os demonstrativos podem ser acessados no site 
do CRC-PI, por meio do endereço  http://www3.
cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.
aspx  

Avanços

No exercício de 2019, o CRC-PI manteve o foco 
na qualidade das informações contábeis do 
Sistema CFC/CRCs, aprimorando a adoção do 
princípio da competência para receitas e despe-
sas com reflexo nas Variações Patrimoniais e dos 
registros da depreciação e da amortização dos 
itens do Imobilizado e Intangível.

• Adoção do princípio da competência para re-
ceitas e despesas com reflexo nas Variações 
Patrimoniais;

• Registros da depreciação e da amortização 
dos itens do Imobilizado e Intangível; 

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

• Estudo para parametrização no Sistema In-
fomatizado da Demonstração do Fluxo de 
Caixa e da Consolidação das Demonstrações 
Contábeis.

Declaração

Considerando que os normativos trazem orienta-
ções quanto aos procedimentos para a elabora-
ção e apresentação do Relatório de Gestão e do 
processo de Prestação de Contas, considerando 
ainda que a documentação apresentada para re-
gistro está alinhada aos procedimentos internos 
de controles, declaro que os Balanços Patrimo-
nial, Financeiro e Orçamentário, o Demonstrativo 
de Execução de Restos a Pagar, as Demonstra-
ções das Variações Patrimoniais, o Fluxo de Caixa 
e as Mutações do Patrimônio Líquido, refletem os 
seus aspectos mais relevantes, quanto à situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do CRCPI.

Reginaldo Alves Rodrigues 
CRC -PI nº 4.584/O

Declaração do Contador do CRC-PI
Reginaldo Alves Rodrigues

Colocar foto do 
contador
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Balanço Patrimonial (BP)
  

ATIVO NE 2019 R$ 2018 R$

Ativo Circulante 1.469.554,89 1.424.033,72

Caixa e Equivalentes de Caixa 1 384.819,79 442.147,84

Caixa e Equivalentes de Caixa 384.819,79 442.147,84

Créditos de Curto Prazo  1.034.100,15 926.125,43

Créditos a Receber  2 1.034.100,15 926.125,43

 (-) Perda Estimada c/Créditos de Liquidação Duvidosa 0 (2.381.465,38) 

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo  3 9.816,40 21.203,90

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 3 6.404,01 18.424,02

Tributos e Contribuições a Recuperar 3 1.034,99 1.034,99

Créditos por Danos ao Patrimonio/Div. /responsaveis 1.487,40 854,89

Outros Créditos e Valores a Receber 890,00 890,00

Estoques 4 37.568,82 33.151,91

Almoxarifado 37.568,82 33.151,91

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 5 3.250,73 1.404,64

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 5 3.250,73 1.404,64

Ativo Não Circulante 2.969.505,88 2.922.974,97

Ativo Realizável a Longo Prazo 187.202,53 176.452,07

 Créditos Realizaveis a longo prazo 2 187.202,53 176.452,07

 (-) Perda Estimada c/Crédito de Liquidação Duvidosa 2 (4.492.869,60) 8.646.151,29

Investimentos, Imobilizado e Intangível 2.782.303,35 2.746.522,90

Investimento 6 - -

Imobilizado 2.782.303,35 2.746.522,90

(-) Depreciação Acumulada 6 (369.728,07) (345.046,25)1

Total do Ativo 4.439.060,77 4.347.008,69

Ativo Financeiro 12 397.885,92 464.756,38

Ativo Permanente 4.041.174,85 3.882.252,31

Saldo Patrimonial

Atos Potenciais Ativos 10.095,68 10.095,68

PASSIVO NE 2019 R$ Mil 2018 R$

Passivo Circulante 673.292,07 674.674,91

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 11 33.244,87 34.191,18

Pessoal a Pagar 214,08 2.493,30

Encargos Sociais a Pagar 33.033,79 31.697,88

Obrigações de Curto Prazo 12 44.173,58 76.515,90

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 3.273,24 3.170,61

 Depósitos Consignáveis 20.598,60 24.880,07

 Fornecedores 20.301,74 48.465,22

 Demais Obrigações de Curto Prazo 13 46.593,78 34.540,67

    Contas a Pagar - 580,00

     Transferências Legais 23.910,31 16.259,94

          Outras Obrigações Legais 22.683,47 17.700,73

Provisões de Curto Prazo 14 402.907,59 390.816,23

Provisões Trabalhistas 151.647,06 158.300,73

Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis 7.000,00 12.000,00

 Provisões Cota Parte 244.260,53 220.515,50

Emprestimo de Curto Prazo  11 146.372,25 138.610,93

Passivo Não Circulante 959.433,59 1.036.144,47

Empréstimo de Longo Prazo 9 959.433,59 1.036.144,47

 Empréstimo Obtidos 959.433,59 1.036.144,47

Total do Passivo 1.632.725,66 1.710.819,38

Patrimônio Líquido 10 2.806.335,11 2.636.189,31

Patrimônio Social 2.806.335,11 2.636.189,31

Total do Passivo + Patrimônio Líquido 4.439.060,77 4.347.008,69

Passivo Financeiro 12 275.659,29 442.159,41

Passivo Permanente 1.357.066,37 1.268.659,97

2.806.335,11 2.636.189,31

Atos Potenciais Passivos - -
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Variações Patrimoniais Quantitativas R$ 

Variações Patrimoniais Aumentativas 2019 2018 Variações Patrimoniais Diminutivas NE 2019 2018

Contribuições 3.213.486,92 3.108.059,44 Pessoal e encargos 1.760.146,23 1.637.404,00

Exploração de bens e serviços 185.434,36 102.000,21 Uso de bens e serviços 988.919,19 838.563,16

Financeiras 967.932,50 1.408.751,56 Financeiras 104.411,43 81.855,12

Transferências 526.023,03 760.027,22 Tributárias e contributivas 931.786,61 820.933,90

Valorização e ganhos com ativos 13.499,75 - Desvalorização e perda de ativos 7.993.136,06 3.774.799,59

Outras variações patrimoniais aumentativas 7.274.599,94 2.421.354,45 Outras variações patrimoniais diminutivas 121.381,35 227.925,89

Total 12.180.976,50 7.800.192,88 Total 11.899.780,87 7.381.381,66

Resultado Patrimonial do Exercício 12 281.195,63 418.811,22

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido do CRC-PI  nos 
exercícios de 2019 e 2018, bem como, sua evolução no período. Ressalta-se o incremento de 
8,06% em seu Patrimônio Líquido em comparação a 2018.

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido do CRC-PI nos 
exercícios de 2019 e 2018, bem como, sua evolução no período. Ressalta-se que  o incremento de 
8,06% em seu Patrimônio Líquido em comparação a 2018. 

A causa dos valores expressivos no grupo outras variações patrimoniais aumentativas e desvalori-
zação e perda de ativos, indicados na página 36 da Nota Explicativa, deve-se em decorrência dos 
lançamentos de ajustes para perdas e créditos em janeiro de 2019, conforme o lançamento contábil 
n 121 realizado no dia 31 de janeiro de 2019.

R$

Descrição
Patrimônio líquido

2019 2018

Saldo Inicial do Exercício 675.534,82 113.944,33

Ajustes de Exerício Anterior (111.049,83) 142.779,27

Resultado do Exercício 281.195,63 418.811,22

Saldo Final do Exercício 845.680,62 675.534,82

R$ 281.195,63R$ 281.195,63
Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Qualitativas R$ 

Descrição 2019 2018

Incorporação de Ativos 166.362,27 457.452,61

Investimentos 166.362,27 457.452,61

Desincorporação de Ativos 50.300,00 -

   Alienação de Bens 50.300,00 -

Amortização de Empréstimos Concedidos 127.000,00 132.689,94
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Balanço Orçamentário (BO)
Receitas orçamentárias R$

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 3.033.532,00 3.685.843,90 3.573.555,64 112.288,26

Contribuições 2.367.280,00 2.602.280,00 2.589.271,15 13.008,85

Exploração de bens e serviços 37.919,00 99.270,90 120.887,23 (21.616,33)

Financeiras 252.161,00 252.161,00 268.868,25 (16.707,25)

Transferências 237.156,00 593.116,00 435.773,10 157.342,90

Outras receitas correntes 139.016,00 139.016,00 158.755,91 (19.739,91)

Receitas de Capital - 150.292,90 140.549,93 9.742,97

     Alienações de bens móveis 50.300,00 50.300,00

Transfrências de capital - 150.292,90 90.249,93 60.042,97

Total das Receitas 3.033.532,00 3.836.136,80 3.714.105,57 122.031,23

Déficit 38.184,06

Total 3.033.532,00 3.836.136,80 3.714.105,57 122.031,23

Saldos de Exercícios Anteriores – Superávit Financeiro

 

Despesas orçamentárias R$ 

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

Despesas Correntes 2.904.032,00 658..532,51 3.562.564,51 3.458.927,36 3.458.927,36 3.458.927,36 103.637,15

Pessoal e encargos 1.352.788,81 477.182,77 1.829.971,58 1.753.273,47 1.753.273,47 1.753.273,47 76.698,11

Uso de bens e serviços 805.508,63 112.870,20 918.373,83 914.140,79 914.140,79 914.140,79 4.238,04

Financeiras 40.821,42 40..514,33 81.335,75 81.334,66 81.334,66 81.334,66 1,09

Transferências correntes - 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00

Tributárias e contributivas 615.979,00 2.049,38 618.028,38 616.036,65 616.036,65 616.036,65 1.991,73

Outras despesas correntes 88.934,14 5.915,83 94.849,97 94.141,79 94.141,79 94.141,79 708,18

Despesas de Capital 129.500,00 163.862,29 293.362,29 293.362,27 293.362,27 293.362,27 0,02

Investimentos 2.500,00 163.862,29 166.362,29 166.362,27 166.362,27 166.362,27 0,02

Amortização de emprestimo 127.000,00 - 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 -

Subtotal 3.033.532,00 822.394,80 3.855.926,80 3.752.289,63 3.752.289,63 3.752.289,63 103.637,17

Superávit 0,00      

Total das Despesas 12 3.033.532,00 822.394,80 3.855.926,80 3.752.289,63 3.752.289,63 3.752.289,63 103.637,17

As receitas de contribuição do CRC-PI  são consti-
tuídas por 4/5 (quatro quinto) da receita bruta dos 
CRCs, excetuados os legados, as doações, as sub-
venções, as receitas patrimoniais, as restituições e 
outras, quando justificadas.

       R$ 38.184,06R$ 38.184,06
Déficit  Orçamentário
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Balanço Financeiro (BF)                                                   R$   
Ingressos NE 2019 2018

Receita orçamentária 3.714.105,57 3.641.473,74

Receitas Correntes 3.573.555,64 3.235.370,64

Receitas de Capital 140.549,93 406.103,10

Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00

Adiantamento a Pessoal 6.003,50 0,00

Adiantamento a terceiros 6.016,51 0,00

Tributos e contribuições recuperar 0,00 11,39

Creditos por danos ao patrimonio 0,00 0,00

Credito e valores a receber 0,00 0,00

Pessoal a pagar 0,00 2.493,30,

Encargos Sociais a pagar 1.332,91 5.318,90

Obrigações de curto prazo 0,00 23.631,34

Contas a pagar 0,00 0,00

Transfêrencias legais 7.650,37 0,00

Provisões trabalhistas 0,00 0,00

Cancelamento de RP processo - 49.827,97

Disponível do exercício anterior 442.147,84 644.799,11

Total 12 4.177.256,70 4.367.555,75

Dispêndios NE 2019 2018

Despesa orçamentária 3.752.289,63 3.807.151,58

Despesas Correntes 3.458.927,36 3.217.009,03

Despesas de Capital 293.362,27 590.142,55

Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00

Adiantamentos a Pessoal 0,00 8.022,69

Adiantamentos a terceiros 0,00 0,00

Tributos e contribuições recuperar 0,00 6.016,51

Creditos por danos ao patrimonio 632,51 196,58

Creditos e valores a receber 0,00 400,00

Pessoal a Pagar 2.279,22 0,00

Encargos Sociais a Pagar 0,00 0,00

Obrigações de Curto Prazo 32.342,32 0,00

Contas  a pagar 580,00 68.714,17

Transferências legais 0,00 34.458,03

Provisões trabalhistas 6.653,67 68.985,10

Disponível para o exercício seguinte 384.818,79 442.147,84

Total 12 4.179.596,14 4.436.092,50

Restos a Pagar Processados (RPP)
R$

Restos a Pagar Processados
Inscritos

Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios 
Anteriores

Em 31 de Dezembro

Despesas correntes 157.089,88 115.513,01 158.588,53 0,00 114.014,36

Despesas capital 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00

Total 157.089,88 115.513,01 158.588,53 0,00 114.014,36

O Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados de-
monstra os valores de obrigações empenhadas e liquidadas inscritas 
em restos a pagar, as quais foram pagas ou canceladas. No encerra-
mento de 2019 foram inscritos um montante de R$ 56.049,61 em RPs. 
Ressalta-se que o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs 
não faz referência à contabilização dos restos a pagar não processa-
dos, mas essa metodologia está sendo analisada pela Comissão de 
Revisão do Manual para ser implementada.

A partir do mês de Janeiro/2020, a diferença apontada acima foi regularizada. Essa diferença foi em 

decorrência do lançamento de ajustes nº 72/2019, para corrigir inconsistências em 2018, nos 
lançamentos 349 e 1450/2018.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)                                                R$ 

Descrição 2019 2018

Fluxos de Caixa das Operações

Ingressos 3.573.555,64 3.235.370,64

Receitas 3.573.555,64 3.235.370,64

Receita de Contribuições 2.589.271,15 2.426.598,53

Exploração de Bens e Serviços 120.887,23 46.340,37

Receitas Financeiras 268.868,25 248.550,13

Transferências (Subvenções) 435.773,10 353.924,12

Outras Receitas 158.755,91 159.957,49

Desembolsos 3.752.289,63 3.807.151,58

Despesas 3.752.289,63 3.807.151,58

Pessoal, Encargos e Benefícios 1.753.273,47 1.637.993,49

Uso de Bens e Serviços 914.140,79 783.584,41

Despesas Financeiras 81.334,66 57.055,92

Despesas Tributárias e Contributivas 616.036,65 590.734,20

Outras Despesas 94.141,79 147.641,01

Despesas de capital 293.362,27 590.142,55

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações - 178.733,99 -571.780,94

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 50.300,00

Alienação de bens 50.300,00

Desembolsos

Aquisição de Ativo Não Circulante

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento 50.300,00

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Ingressos

Operações de Crédito

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da Dívida 127.000,00 132.689,94

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 127.000,00 132.689,94

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 172.468,29 232.657,97

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 232.350,50 209.489,87

Caixa e Equivalente de Caixa Final 384.818,79 442.147,84

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

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

2019 2018 2017

R$ 384.818,79

R$ 442.147,84

                          R$  644.799,11
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Contexto Operacional

O  O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 
(CRC-PI) é uma Autarquia Especial Corporativa, do-
tada 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 Av. Pedro 
Freitas, n.º 1000/Sul, Bairro Vermelha-Teresina-PI, 
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 or-
ganizações contábeis para atuarem no mercado, 
orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da 
profissão contábil, regular acerca dos princípios 
contábeis, do Exame de Suficiência, do cadas-
tro 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 responsabi-
lidade 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 são de responsabi-
lidade de sua Administração e foram elaboradas 

em conformidade com a Lei n.O 4.320/64, em ob-
servância às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); a Resolução 
CFC n.O 1.161/09, que aprovou o Manual de Con-
tabilidade do Sistema CFC/CRCs e a Instrução de 
Trabalho da Câmara de Controle Interno do CFC 
– INT/VPCI n.O 23/2019.

As demonstrações que compõem a Prestação de 
Contas da Gestão, exercício de 2019, são: o Balan-
ço Patrimonial (BP), as Demonstração das Varia-
ções Patrimoniais (DVP), o Balanço Financeiro (BF), 
o Balanço Orçamentário (BO), o Demonstrativo de 
Execução de Restos a Pagar Processados, De-
monstração de Fluxo de Caixa (DFC), Demontra-
ção das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 
e as Notas Explicativas. Os demonstrativos foram 
extraídos do Sistema de Contabilidade.

Essas notas explicativas fazem parte das de-
monstrações contábeis e nela estão eviden-
ciados os critérios utilizados na elaboração dos 
demonstrativos, especialmente as informações 
de natureza patrimonial, orçamentária, financeira 
e de desempenho. Bem como, destacar e inter-
pretar detalhes de informações relevantes que são 
complementares ou suplementares àquelas não 
suficientemente evidenciadas nos demonstrativos 
contábeis.

Uso de Estimativa e Premissas Con-

tábeis Significativas 

Na preparação das demonstrações financeiras, o 
CRC-PI fez uso de estimativas que afetam direta-
mente o valor de avaliação dos ativos e passivos 
constantes nas demonstrações. As principais es-
timativas e premissas estão a seguir relacionadas:

a) Perdas Estimadas de Créditos – A provi-
são 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 proce-

dimentos contábeis relativos ao reconhecimento da 
perda estimada dos créditos de liquidação duvidosa 

e provisão da cota parte, com base na perda espe-
rada, cujo detalhamento está mencionado na Nota 
n.º xx.

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 patrimo-
nial definido nos termos da doação.

No exercício de 2019 não ocorreram reavaliações. 
No entanto, no exercício de 2012, os itens do patri-
mônio foram submetidos ao procedimento de ava-
liação, 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.

c) As provisões para riscos cíveis e traba-
lhistas são reconhecidas de acordo com a análise 
jurídica de cada ação e poderão ser classificadas 
como passivo contingente, como passivo exigí-

vel ou, ainda, como item de divulgação em nota 
explicativa. 

M o e d a  F u n c i o n a l  e  d e 

Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em 
reais, que é a moeda funcional das operações do 
Conselho Regional, cujos saldos estão assim eviden-
ciados: em reais.

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 res-
saltar que a diferença entre os montantes de ativo 
financeiro e passivo financeiro resulta no valor do 
superávit financeiro.

Principais Práticas Contábeis

A estrutura e a composição das demonstrações 
contábeis do CRC-PI estão alinhadas aos padrões da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público Brasileiro e 
são compostas do Balanço Patrimonial, Demonstra-
ção das Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro, 
Balanço Orçamentário e Demonstrativo de Execução 
de Restos a Pagar Processados.

As principais práticas contábeis utilizadas na prepa-
ração das demonstrações contábeis estão definidas 
e demonstradas a seguir: 

Balanço Patrimonial 
O BP evidencia a situação patrimonial do Conselho 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e demons-
tra 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 

Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis
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ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido).

Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 
Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, 
são administrados pelo CRC-PI, em consonância ao que 
dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988.

R$ 

Descrição CRC-PI 2019 2018

Bancos Conta Movimento 172.468,29 232.657,97

Bancos Aplicação Financeira 11.797,52 47.988,36

Disponível para Aplicação 
Vinculada

200.552,98 161.501,51

Total 384.818,79 442.147,84

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Os recursos não utilizados na operacionalização das ativi-
dades foram aplicados por intermédio de instituição finan-
ceira oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), 
em títulos lastreados do Tesouro Nacional e em caderneta 
de poupança, na forma do § 3º do art. 164 da Constituição 
Federal. As receitas resultantes das aplicações desses 
recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de 
resultado.

Nota Explicativa 2

Créditos a Receber de Curto Prazo e 
Longo Prazo 
Os direitos provenientes dos valores de cota parte a receber 
do CRC-PI são avaliados pelo valor realizável. O montante 
de cota parte é o exemplo de transferência legal intercon-
selhos. A base de cálculo está evidenciada no Art. 8 do 
Decreto-Lei n.º 9.295/1946. Os recebimentos acontece de

       

forma compartilhada no momento da arrecadação pelo agente bancário, ou 
seja, os CRCs recebem, efetivamente, 80%, e o Conselho Federal, 20% dos 
recursos totais. O valor de R$ 405.770,28 evidenciado no BP refere-se às con-
tribuições do mês de dezembro de 2019, as quais foram reconhecidas no or-
çamento de 2019, e estarão disponíveis em conta corrente em janeiro de 2020. 

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 va-
riações aumentativas, sendo apresentado em 31/12/2019, um montante de: 

R$ 

Descrição 2019 2018

 ATIVO CIRCULANTE

Créditos a Receber de Curto Prazo 1.034.100,15 926.125,43

Créditos do exercício 806.052,38 893.025,84

Créditos de exercícios anteriores 1.474.635,95 1.271.311,78

Parcelamento débitos 1.412.526,48 1.143.253,19

(-) Perda Estimada de Créditos -2.659.114,66 -2.381.465,38

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 R$ 

Descrição 2019 2018

 ATIVO  NÃO CIRCULANTE

Créditos a Receber de Longo Prazo 187.202,53 176.452,07

Parcelamento débitos 1.702.766,39 2.415.287,40

Créditos de exercícios anteriores não executados 904.932,67 293.274,66

Dívida Ativa Executada 2.072.364,07 6.114.041,30

(-) Perda Estimada de Créditos -4.492.860,60 -8.646.151,29

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Ajuste para perdas 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 inadimplência 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:

R$ 

Descrição 2019

                     ATIVO CIRCULANTE

Saldo Créditos de Curto Prazo 1.034.100,15

Percentual de Inadimplência 0,72%

Cálculo de ajuste de perdas - 2.659.114,66

Créditos líquidos a receber                      -1.625.014,51

2019

              ATIVO NÃO CIRCULANTE

Saldo Créditos Realizáveis a Longo Prazo 187.202,53

Percentual de Inadimplência 0,97%

Cálculo de ajuste de perdas - 4.492.860,80

Créditos líquidos a receber                      -4305.658,07

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e  
Valores de Curto Prazo 
Correspondem a valores a receber relativos a adiantamentos a pes-
soal e valores a receber de fornecedores.

R$ 

Descrição 2019 2018

Adiantamento Concedido a Pessoal e 
a Terceiros

6.404,01 18.424,02

Tributos e Contribuições a Recuperar 1.034,99 1.034,99

Creditos por Danos ao Patrimônio 1.487,40 854,89

Crédito e valores a receber 890,00 890,00

Demais Creditos e Valores de Curto 
Prazo

9.816,40 21.203,90

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

a) Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros - Valores relativos 
a adiantamento de férias concedido a funcionários em dezembro de 
2019 e participação dos funcionários no custeio do vale alimentação 
e vale transporte, a ser descontado na folha de pagamento de Ja-
neiro de 2020;
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Almoxarifado R$ 

Descrição 2019 2018

Materiais de Expediente 12.861,40 11.266,22

Impressos Formulários e Papéis 10.607,02 6.324,10

Materiais de Informática 6.371,22 2.211,24

Materiais Eletricos e Telefonia 0,00 3.573,76

Mat. P/Manut.de Bens Imóveis/
Inst

0,00 2.537,88

Material de Copa e Cozinha 92,00 92,00

Gêneros de Alimentação 1.730,99 1.374,76

Material de Higiene, Limpeza e 
Conservação

5.337,89 1.789,99

Bens Móveis Não Ativáveis - 3.221,70

Materiais de Distribuição Gratuita - 538,00

Outros Materias de Consumo 568,30 222,26

Total 37.568,82 33.151,91

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventariados em 31/12/2019 e os ajustes necessários a sua regula-
rização, foram realizados no sistema operacional de controle de estoques, os quais não influenciaram nos saldo das 
contas patrimoniais.

Nota Explicativa 5

Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente
Os valores apresentados no quadro compreendem os pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) anteci-
padas, cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão até o termino de 2020. Em 2019, o CRC-PI  firmou contrato 
com a Seguradora do Banco do Brasil,  referente ao seguro do Edifício Sede do Regional e da frota oficial do Conselho, 
respectivamente. A rubrica “Assinaturas” representa diversas assinaturas contratadas em 2019 que se estenderão até 
2020.

b) Tributos e Contribuições a Recuperar - Compreende valores a receber do 
Conselho Federal de Contabil idade de cota parte repassada a maior e valo-
res de impostos recolhidos indevidamente e que estão aguardando restituição;
c )  C r é d i t o s  p o r  D a n o s  a o  P a t r i m ô n i o  –  Va l o r e s  a  s e r e m  r e c o l h i -
d o s  p o r  f u n c i o n á r i o s / c o n s e l h e i r o s ,  c o m  a p u r a ç ã o  f i n a l i z a d a ;
d )Crédi to e valores a  receber – Valores a  receber de pessoas jur íd icas

Adiantamento Concedido a  
Pessoal e a Terceiros
Valores relativos a adiantamento de férias, bem como desconto de pensão judicial sobre férias 
concedidas a funcionários em dezembro de 2019, e participação dos funcionários no custeio do 
vale alentação e vale transporte a serem descontados na folha de pagamento  de janeiro/2020.

R$ 

Descrição 2019 2018

Seguros 3.187,73 1.284,64

Assinaturas  63,33 120,00

Total 3.250,73 1.404,64

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Tributos e Contribuições a Recuperar

Compreende valores a receber do Conselho Federal de Contabilidade de cota parte repassada 
a maior e valores de impostos  recolhidos indevidamente e que estão aguardando restituição;

Créditos por Danos ao Patrimônio 

Valores a serem recolhidos por funcionários/conselheiros, com apuração finalizada;

Nota Explicativa 4

Estoques 
O saldo demonstrado no grupo de estoques/almoxarifado compreende o somatório dos ma-
teriais adquiridos pelo CRC-PI, 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 
mensuração 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.
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Tabela de referência para vida útil e valor residual

Título Vida Útil (Anos) Valor Residual

Sede (Edifícios) / Subsedes/Salas/Garagens 25 10%

Móveis e Utensílios de Escritório / Máquinas e Equipamentos /
Instalações e Veículos 

10 10%

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

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

Biblioteca 10 –

Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7

Intangível

O CRC-PI não possui no seu imobilizado, ativos intangíveis, softwares adquiridos ou desenvolvidos. 

Nota Explicativa 7

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; empréstimos e financiamentos; provisões; e demais obrigações. às quais são demonstradas 
por meio de valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

As obrigações com pessoal e terceiros são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As atualiza-
ções e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias/ Fornecedores R$  

Descrição 2019 2018

Obrig. Trab. e Encargos Sociais a Pagar 214,08 2.493,30

Obrigações trabalhistas e previdênciarias 33.030,79 31.697,88

Obrigações fiscais de curto prazo 3.273,24 3.170,61

Depósitos Consignáveis 20.598,60 24.880,07

Fornecedores 20.301,74 48.465,22

Total 77.418,45 110.707,08

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 6

Investimentos, Imobilizado e Intangível
Os bens que integram este grupo de contas estão distribuídos da seguinte forma:

Imobilizado
Bens móveis e imóveis

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 2019, por meio da Portaria nº 25/2019, foi nomeada comissão para levantamento dos bens móveis.

Móveis e Imóveis R$ 

Descrição
Saldo em 

31/12/2018
Compras Desincorporações

Saldo em 
31/12/2019

Depreciação 
acumulada

Móveis e Utensílios 76.875,53 36.153,34 0 113.028,87 -64.577,89

Máquinas Equipamentos 238.934,34 16.968,60 0 255.902,94 -74.501,51

Instalações 57.095,82 34.866,00 0 91.961,82 -3.800,84

Utensílios de Copa e Cozinha 3.149,50 0 0 3.149,50 -1.783,49

Veículos 370.590,00 0 105.900,00 264.690,00 -25.783,29

Equipamentos Processamento 
de Dados

138.604,40 88.547,29 0 216.978,37 -100.401,05

Biblioteca 225,00 0 0 225,00 0

Sede 618.000,00 0 0 618.000,00 -98.800,00

Terrenos 155.000,00 0 0 155.000,00 0,00

Total dos Bens 3.091.569,15 176.535,23 105.900,00 2.782.303,35 -369.728,07

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Dentre as aquisições mais relevantes no ano, destacam-se, nas conta Equipamentos Processamento de Dados R$  
88.547,29, sendo adquirido servidores , licenças, scanners, nobreacks pequenos, firewaal.

Depreciação
A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o método das cotas constantes com 
critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012. As depreciações são registradas a partir do mês subse-
quente à aquisição e ou instalação, conforme demonstrado na tabela abaixo, o tempo de vida útil e o valor residual de 
cada grupo do imobilizado:
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No saldo relativo aos depósitos consignáveis compreende o fluxo de 
entradas e saídas de recursos, mas que não sejam da propriedade do 
Conselho e que tenham caráter devolutivo. A avaliação é efetuada pelo 
valor original das transações e consta o registro dos montantes relati-
vos à retenção calculada sobre o pagamento de salários, 1/3 de férias, 
13º (décimo terceiro) salários, dentre outros . Os valores retidos dos 
fornecedores e são depositados, pelo Conselho, em conta vinculada 
específica, conforme o disposto no anexo VII da IN MPDG n.º 5/2017. A 
retenção no momento do pagamento é registrada em conta de passivo 
e o depósito em conta específica é efetuado em rubrica do ativo. As 
apropriações estão de acordo com a legislação vigente e alinhado a 
Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 023/2019. O saldo apresentado na 
conta de pessoal a pagar, refere-se à diferença salários e ordenados 
no valor de 214,08, o qual será ajustado em Janeiro de 2020. As obriga-
ções trabalhistas com FGTS, INSS Patronal e PIS são contabilizadas na 
competência, de acordo com o cálculo constante no resumo da folha 
de pagamento e o recolhimento é feito de acordo com os vencimentos 
junto aos respectivos órgãos, ou seja, em Janeiro de 2020.

Demais Obrigações  
de Curto Prazo

R$    

Descrição 2019 2018

Contas a Pagar Crédito 
de Terceiros 

0,00 580,00

Transferências Legais 23.910,31 16.259,94

Outras Obrigações 22.683,47 17.700,73

Total 46.593,78 34.540,67

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Nota Explicativa 8

Provisões de Curto Prazo

No passivo circulante estão evidenciadas as provisões trabalhistas, 
bem como as de riscos trabalhistas e cíveis.

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

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis R$ 

Descrição 2019 2018

Processos Cíveis Quantidade Valor Quantidade Valor

Praticamente certo 02 7.000,00 03 12.000,00

Provável - 0,00 - 0,00

Possível - 0,00 - 0,00

Total 02 7.000,00 03 12.000,00

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Provisão da 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.

                                                                                                                              R$ 

Descrição
Creditos 
líquidos

Calculo Provisão da 
Cota

Créditos a Receber -CP 1.034.100,15 206.820,03

Créditos a Receber -LP 187.202,53 37.440,50

Total da Carteira 1.221.202,68 244.260,53

Nota Explicativa  9

Emprestimo 
O empréstimo obtido com o Conselho Federal de Contabilidade teve 
a finalidade de construção, ampliação e/ou modernização da nossa 
sede e está contabilizado pelo valor original e os juros também foram 
evidenciados em contas distintas de acordo com o contrato.

Os registros contábeis referentes ao empréstimo obtido com Conselho 
Federal de Contabilidade, com saldos atualizados em 31/12/2019, são:

          

Provisões de Férias R$  

Títulos 2019 2018

Provisão de Férias 113.262,44 118.231,94

Encargos Sociais 38.384,62 40.068,79

Total 151.647,06 158.300,73

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019

Os saldos referentes às provisões para décimo terceiro 
salário e seus encargos patronais foram baixados por oca-
sião do pagamento da segunda parcela, ocorrido no dia 
20/12/2019.

Provisão para Riscos Trabalhistas e 
Cíveis 

Esta provisão tem por finalidade dar cobertura as perdas 
ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas não houve 
ainda, o correspondente desembolso ou perda.

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.

O CRC-PI possui processos cíveis totalizando o montante 
de R$ 7.000,00, com os graus de perda classificados como 
“praticamente certo” e “provável”, reconhecidos no Balanço 
Patrimonial, sendo 02 classificados como “praticamente 
certo”. Esses valores se referem às condenações de in-
denizações transitadas em julgado que estão em vias de 
execução judicial..

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 infor-
mação, demonstra-se no quadro abaixo, os processos que 
estão sob a responsabilidade da Assessoria Jurídica:
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R$ mil

Curto Prazo

DESCRIÇÃO 2019 2018

Empréstimo Principal 127.000,00 127.000,00

Juros sobre empréstimos 22.568,42 14.821,42

(-) Encargos financeiros a apropriar -3.196,17 -3.210,49

Subtotal curto prazo 146.372,25 138.610,93

Longo Prazo

DESCRIÇÃO 2019 2018

Empréstimo Principal 889.000,00 1.016.000,00

Juros sobre empréstimos 374.386,92 396.955,34

(-) Encargos financeiros a 
apropriar

-303.953,33 -376.810,87

Subtotal longo prazo 959.433,59 1.036.144,47

Total do Empréstimo

DESCRIÇÃO 2019 2018

Empréstimo Principal CP + LP) 1016.000,00 1.143.000,00

Juros sobre empréstimos (CP 
+ LP)

396.955,34 411.776,76

Encargos Financeiros a apropriar 
(CP + LP)

-376.810,87 -376.810,87

TOTAL GERAL 1.036.144,47 1.177.965,89

Nota Explicativa  10

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no BP é composto dos saldos 
de resultados positivos (ou negativos) apurados em exercícios an-
teriores, superávit patrimonial do exercício e ajustes de exercícios 
anteriores. O quadro abaixo evidencia o Patrimônio Líquido do CFC 
e do Fides.

CRC-PI R$ 

Títulos 2019 2018

Ajuste de Exercícios Anteriores -111.049,83 142.779,27

Resultado Patrim. do Exercício 281.195,63 418.811,22

Resultados Acum. Exerc. Anteriores 2.636.189,31 2.074.598,82

Patrimônio Líquido do CFC 2.8066.335,11 2.636.189,31

Fonte: Balanço Patrimonial 2019

Déficit

Receitas arrecadadas

Despesas empenhadas

Demonstrações das variações Patrimoniais

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do CRC-PI 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. 

Nota Explicativa 12

Resultado Patrimonial
O resultado patrimonial representa o superávit apurado com base no regime de compe-
tência da Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, regis-
tradas no subsistema patrimonial. 

Nota Explicativa  11

Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.° 4.320/64, alinhado as orientações do 
Controle Interno do CFC. No exercício de 2019 foi apurado um superávit financeiro no valor 
de R$ 122.226,63, decorrente, do resultado patrimonial.

Resultado Financeiro 2019 2018

Ativo Financeiro 397.885,92 464.756,38

(-) Passivo Financeiro 275.659,29 442.159,41

Superávit Financeiro 122.226,63 22.596,97

Metodologia de cálculo R$ mil

Ativo Financeiro 2019 2018

Ativo circulante 1.469.554,89 1.424.033,72

(-) créditos de curto prazo -1.034.100,15 -926.125,43

(-) estoques -37.568,82 -33.151,91

(=) Valor do Ativo Financeiro 397.885,92 464.756,28

Passivo Financeiro 2019 2018

Passivo circulante 673.292,07 674.674,49

(-) Provisão para riscos trabalhistas e cíveis 7.000,00 12.000,00

(-)Provisão de cota parte 244.260,53 220.515,50

(-) Emprestimo obtidos 146.372,25 -

(=) Valor do Passivo Financeiro 275.659,29 442.159,41

Superávit Financeiro 122.226,63 22.596,97

Fonte: Balanço Parrimonial de 2019

O resultado patrimonial representa o superávit patrimonial do pe-
ríodo, apurado com base no regime de Competência da Variação 
Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, 
registradas no subsistema patrimonial. Esse resultado decorre da 
comparação entre o Total Variações Patrimoniais Aumentativas e 
Total Variações Patrimoniais Diminutivas.

Resultado Patrimonial 2019 2018

Var. Patrimoniais 
Aumentativas

12.180.976,50 7.800.192,88

(-) Var. Patrimoniais 
Diminutivas 

11.899.780,87 7.381.381,66

Superávit 281.195,63 418.811,22

Ativos e Passivos 
Financeiros e 
Permanentes 

2019 2018

Ativo Financeiro 397.885,92 464.756,38

Ativo Permanente 4.041.174,85 3.882.252,31

ATIVO (I) 4.439.060,77

Passivo Financeiro 275.659,29 442.159,41

Passivo Permanente 1.357.066,37 1.268.659,97

PASSIVO (II) 1.632.725,66 1.701.819,38

Saldo patrimonial 
acumulado (I-II)

4.163.401,48 2.636.189,31

Fonte:  DPV e Balanço Patrimonial 2019

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas orça-
mentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra 
orçamentária, conjugados com os saldos financeiros advindos do 
exercício anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo 
financeiro, que é transferido para o exercício seguinte. 
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Nota Explicativa 14

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

                                        

        Teresina(Pi) 31 de Dezembro de 2019.

Contador Josafam Bonfim Moraes Rego 
Presidente do CRCPI 

   

Reginaldo Alves Rodrigues 
CRC -PI nº 4.584/O

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentario demonstra as receitas e despe- sas 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 um resultado orçamentario o qual pode ser positivo 
– superávit orçamentário – ou negativo – déficit orçamentá- rio. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou 
a falta dos recursos arrecadados para cober- tura das despesas empenhadas.

Nota Explicativa 13

Resultado Orçamentário

O orçamento do CRC-PI para o exercício de 2019 foi aprovado por meio da Resolução nº 516/2018, valor de R$ 
3.033.532,00 e alterações de acordo com os créditos adicionais aprovados.

1%

49%50%

Ano 2019
Déficit Receitas arrecadadas Despesas empenhadas

R$ 38.184,06

R$ 3.714.105,57

   R$ 3.752.289,63

2%

48%50%

Ano 2018
Déficit Receitas arrecadadas Despesas empenhadas

R$ 165.677,84

R$ 3.641.473,74
R$ 3.807.151,58
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