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Governança

Gestão

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

Instâncias Internas

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

Sociedade

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Instâncias Externas

TCU CGUCongresso 
Nacional

Controle Interno, 
Ouvidoria e 
Comissões 

Internas

Instâncias 
Internas  
de apoio

Auditoria Interna 
do CFC

Controle Social

Instâncias 
Externas  
de apoio

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno
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Governança
A Política de Governança do Sistema CFC/CRCs foi institu-
ída 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 Comissão de Governança do CRCES segue modelo de 
Governança do CFC e considerou os mecanismos de go-

vernança estabelecidos pelo RBG – liderança, estratégia e 
controle.

No CRCES, a Governança compreende a seguinte estrutura:
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Assim, conforme estabelecido na Resolução CFC nº 
1.549/2018, foram identificadas as ações promovidas pelo 
CRCES associadas a cada um dos componentes dos me-
canismos de governança, conforme relação seguinte dos 
normativos que demonstram o atendimento às práticas de 
Governança. 

acesse

Para saber mais sobre os conceitos relacionados às 
práticas de governança listadas abaixo
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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 CRCES;
Resolução CFC n.º 1.544/18 - Regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos
serviços públicos, previstas na Lei n.º 13.460/17, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

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

E1.2 - Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 1.439/13 - Regula o acesso a informações 
previsto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

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

E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Indicadores 2, 3, 4 e 6 do Sistema de 
Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

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

E1.4 - Plano de Trabalho do CRCES; Relatório de Gestão.
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Gestão de Riscos e Controle Interno Auditoria Interna Accountability e Transparência

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

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

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 CRCES.

C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRCES; Plano de Gestão de Riscos do 
CFC; Comitê de Gestão de Riscos do CRCES.

C2.2 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Eleição dos 
membros do Plenário do CRCES; Plano de Cargos e Salários do 
CRCES..

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.

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 CRCES Código de Conduta para conselheiros, colaboradores 
e funcionários do Sistema CFC/CRCs; Comissões de Acompanhamento e avaliação de conduta do CRCES.
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Pessoas e Competências Princípios e Comportamentos Liderança Organizacional Sistema de Governança

L1.1 - Eleição dos membros do Plenário do 
CRCES; Plano de Cargos e Salários do CRCES.

L2.1 - Código de Conduta para conselheiros, 
colaboradores e funcionários do Sistema 
CFC/CRCs.

L3.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema 
de Gestão por Indicadores; Resolução que aprova a proposta orçamentária  e Plano de 
Trabalho para o exercício..

L4.1 - Regimento Interno do CRCES; Política de Governança no 
âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCES.

L2.2 - Comissões de Acompanhamento e 
Avaliação de Conduta do CRCES.

L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027. L4.2 - Regimento Interno do CRCES; Limites e instâncias de 
governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e 
de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCES.

L1.3 - Comissão de Avaliação de Desempenho 
do CRCES.

L2.3 - Comissão de Gestão da Governança 
Organiza- cional do CRCES; Comissões de 
Acompanhamento e Avaliação de Conduta 
do CRCES.

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 CRCES.

L4.3 - Regimento Interno do CRCES; Política de Governança no 
âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCES.

L1.4  - Regulamento Geral dos Conselhos de Con- 
tabilidade; Plano de Cargos e Salários do CRCES.

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCES e Plano de Gestão de Riscos do CRCES; 
Comitê de Gestão de Riscos do CRCES.

L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regulamento Geral dos 
Conselhos de Contabilidade.
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Lei Geral de Proteção  
de Dados
Com o advento da Lei n.º 13.709, de 14 
de agosto de 2018 - Lei Geral de Pro- 
teção de Dados (LGPD), que dispõe 
sobre o tratamento de dados pessoais, 
em meios físicos e digitais, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito público 
ou privado, com o objetivo de proteger 
os direitos à liberdade e à privacidade 
da pessoa natural, o CRCES buscou, 
de imediato, instituir a Comissão de 
Implantação da LGPD no âmbito do 
CRCES, por meio da Portaria CRCES n.º 
146/2020. Como resultado, foram reali-
zadas as seguintes atividades:

 

Elaboração de projeto com o objetivo 
de estabelecer diretrizes e orientações 
para o tratamento de dados pessoais 
no âmbito do CRCES, a fim de proteger 
a privacidade dos profissionais da 
contabilidade, das organizações 
contábeis, empregados, parceiros, 
fornecedores e sociedade visando à 
gestão de dados pessoais e à gestão de 
incidentes de Segurança da Informação 
no ambiente convencional e de 
tecnologia.

Planejamento das medidas e ações 
necessárias para melhor conduzir 
a aplicação da LGPD no  âmbito do 
CRCES.

Ações de adequação das informações 
quanto à aplicação da LGPD no âmbito 
do CRCES.

Prioridades 

As prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas e recursos alocados:

Cabe salientar, ainda, a 
atipicidade do ano de 2020 
ocasionada pela pande-
mia do Coronavírus. Fez-se 
necessário, por parte do 
CRCES, a adaptação de 
processos para o melhor 
atendimento à missão ins-
titucional do Sistema CFC/
CRCs, qual seja, “Inovar para 
o desenvolvimento da pro-
f issão contábil, zelar pela 
ética e qualidade na pres-
tação dos serviços, atuando 
com transparência na pro-
teção do interesse público”.

Atendimento à 
recomendação do CFC 
de adequação da Gestão 
de Documentos com 
climatização do espaço.

4
Investimento na 
estrutura física da 
Sede do CRCES.

1
Investimentos 
em tecnologia 
da informação 
para modernizar 
a tecnologia do 
CRCES.

2
Dar publicidade, 
em mídia social e 
em outros meios 
de comunicação, às 
ações desenvolvidas 
pelo CRCES.

3
Adequação 
ambiental 
para melhoria 
da qualidade 
de vida no 
trabalho dos 
funcionários do 
CRCES.

5

Investimentos em bens 
móveis para melhoria 
da estrutura física do 
CRCES.

9
Investimento 
de redução 
de custo e 
sustentabilidade 
com o projeto 
gerador 
de energia 
fotovoltaica 
(energia solar).

6
Reforma do 
Edifício Ames 
visando redução 
de despesa e 
geração de receita.

7
Investimentos 
em educação 
continuada para 
melhor atender 
aos profissionais 
em eventos 
online.

8
Substituição da 
tecnologia de 
telefonia analógica 
pela digital (VOIP).

10

Nesse sentido, destacam-se as ações promovidas pelo CRCES:

• Suspensão das reuniões e eventos promovidos pelo CRCES em formato 
presencial;

• Cancelamento das viagens de conselheiros, colaboradores e funcionários do 
CRCES;

• Adoção de home office para todos os empregados do CRCES no período de 
isolamento social;

• Retorno escalonado às atividades após o período de isolamento social; exceto 
aos colaboradores pertencentes a grupos de risco;

• Realização de reuniões regimentais por videoconferência, de março a dezembro 
de 2020;

• Realização de  eventos  virtuais de Educação Continuada;

• Promoção de  orientações aos colaboradores do CRCES, reforçando a adoção de 
medidas de combate à COVID-19.
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Estratégia
Além das práticas de governança, 
o CRCES tem estruturado a pa-
dronização de procedimentos e a 
fixação de limites e instâncias de 
governança para a contratação e 
pagamento de bens e serviços e a 
realização de despesas com diárias 
e passagens, sempre com vistas ao 
alcance dos objetivos estratégicos 
do Sistema CFC/CRCs. 

Conforme nosso Mapa Estratégico 
2018/2027, as metas são reavalia-
das a cada biênio pelas instâncias 
internas de governança e monito-
radas trimestralmente pela área 
de Controle Interno do CRCES.

No ano de 2020 as ações de mo-
nitoramento do desempenho 
orçamentário e financeiro foram 
intensificadas e foram feitas tam-
bém melhorias no nosso portal 
de transparência, portal de go-
vernança e maior celeridade nos 
atendimentos das manifestações 
da ouvidoria.

Investimento total:
R$ 3.123.774,71
Projetos em destaque:

Gestão de Fiscalização ProfissionalGestão de Fiscalização Profissional

Reuniões Regimentais 5

2002 - Fiscalização das empresas não contábeis

2001 - Fiscalização das Organizações Contábeis 
e dos profissionais de Contabilidade

Investimento total:
R$ 205.149,86
Projeto em destaque:

Gestão de RegistroGestão de Registro

Manutenção cadastral e arrecadação 5

Investimento total:
R$ 256.506,55
Projeto em destaque:

Gestão de Educação ContinuadaGestão de Educação Continuada

Cursos, Palestras, Encontros, Fóruns e 
Seminários 9

Relacionamento Institucional com Entidades 
Nacionais 5

Investimento total:
R$ 3.676.041,44

Suporte e apoio a atividades finsSuporte e apoio a atividades fins

Contribuição de cota parte ao CFC 7

12

15

Modernização do Parque de Informática 
(Hardware e Software)

Modernização e Manutenção da Estrutura Física

5

5

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

Infraestrutura

P
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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

Pessoas Organização

MISSÃO VISÃO

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

com transparência na proteção do interesse público

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

R
es

ul
ta

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

Financeira

R
es

ul
ta

d
os

 In
st

it
uc
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n
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s

1. Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais

Política / Legal

Tecnologia e Inovação

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

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

Sistema CFC/CRCs

Te
cn

ol
og

ia
 e

 P
ro

ce
ss

os

8. Garantir qualidade e confiabilidade
nos processos e nos procedimentos

Governança Eficiência Operacional

9. Aperfeiçoar, ampliar e difundir 
ações de Educação Continuada, 

Registro e Fiscalização como fator 
de proteção da sociedade

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

CRCs, da profissão e da Ciência Contábil

5. Atuar como fator de proteção  
da sociedade

P
úb

lic
o 

e 
So

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

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs
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Alocação de Recursos Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

R$ 3.123.774,71
43%

R$ 3.676.041,44
50,7%

R$ 256.506,55
3,5%

R$ 205.149,86
2,8%

R$ 627.929,87R$ 627.929,87
Valor total efetivamente gasto com a 
atividade de Fiscalização

Legislação AplicadaLegislação Aplicada

R$ 135.161,49R$ 135.161,49
Valor total efetivamente gasto com 
folha de pagamento da atividade de 
Educação Continuada  

R$ 6.424,00R$ 6.424,00
Despesa com Auxílio Deslocamento 
Atividade Finalística 

Suporte e Apoio a Atividades FinsGestão de Fiscalização

Gestão de Educação Continuada Gestão de Registro Profissional

R$ 145.625,04

Valor total efetivamente gasto com 
folha de pagamento da atividade de 
Registro

R$ 4.600,00

Despesa com Diárias Reuniões 
Regimentais Atividade Finalística

R$ 96.799,97 

Valor total efetivamente gasto com a 
atividade de Educação Continuada

R$ 9.831,50

Despesa com Passagens de 
Conselheiros

R$ 2.210,00

Despesa com Diárias de Conselheiros 
(exceto reuniões regimentais)

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 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas 
e recursos alocados:

De acordo com o art. 6º do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, 
constitui competência do CFC a regulamentação das atividades-fins do Sistema 
CFC/CRCs, bem como a fiscalização e o controle das atividades financeiras, econô-
micas, administrativas, contábeis e orçamentárias dos Conselhos de Contabilidade.

Visando à garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência 
na aplicação dos recursos, cabe ao CRCES o exercício da atividade de correição e 
apuração de ilícitos administrativos, atuando por meio de instauração de processo 
de sindicância e inquérito administrativo e das atividades desempenhadas pela 
comissão de conduta para apuração de infrações cometidas por funcionários e 
colaboradores do CRCES

A sistemática de apuração de ilícitos cometidos por colaboradores tem por base a 
Resolução CFC nº 1523/2017, referente ao Código de Conduta para os Conselheiros, 
Colaboradores e Funcionários dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, 
e a condução dos processos administrativos disciplinares, por sua vez, lastreia-se 
na Resolução CRCES nº 418/2020.

Resolução CFC n.º 1.370/2011 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, art. 19-A 
§2º e §5º;
Resolução CFC n.º 1.523/2017 - Código de Conduta para os conselheiros, colaboradores e 
funcionários dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade;
Resolução CRCES nº 418/2020 - Regulamento de Processo Administrativo Disciplinar dos 
funcionários do CRCES.
Resolução CRCES nº 397/2019 - Aprova o Regimento Interno da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação de Conduta do Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo.

R$ 7.261.472,56
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Desempenho

O CRCES adota o Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) 
e o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) como formas e ins- 
trumentos de monitoramento da execução e resultado do 
planejamento. O SGI monitora o desempenho dos objeti-
vos estratégicos por meio de indicadores. O SPT permite 
controlar as ações previstas, detalhar as ações executadas 
e avaliar se as metas estimadas foram alcançadas. Por meio 
dessas ferramentas de gestão, o CRCES mantém o controle 
sobre os programas, os projetos e as atividades desenvolvi-
das, visando atender as suas finalidades institucionais e a 
sua visão de futuro, as quais estão contempladas no Plane-
jamento Estratégico do período 2018-2027. Nas páginas que 
seguem, para cada área finalística do CRCES – Fiscalização, 
Registro e Educação Continuada, são apresentadas análises 
sobre: indicadores do SGI, principais projetos e ações do SPT 
e desafios futuros.

R$ 3.123.774,71
Investimento total$

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

20
20

Resultado

Meta 80%

115,10%
Meta

atingida

20
18

Resultado

Meta 100%

166,56%
Meta

atingida
20

19

Resultado

Meta 100%

130,63%
Meta

atingida

A utilização do Sistema de Fiscalização Eletrônica é uma 
ferramenta importante no desenvolvimento de ações mais 
efetivas da fiscalização e permitem o crescimento das ações 
de combate às irregularidades praticadas no exercício pro-
fissional contábil. 

O CRCES tem por objetivo intensificar ainda mais a fiscali-
zação aos profissionais e às organizações contábeis, a fim 
de continuar atingindo o Objetivo Estratégico de aperfei-
çoar, ampliar e difundir ações de Fiscalização como fator de 
proteção da sociedade.

442 Diligências 
(fiscalizações proativas)

6565
Denúncias (fiscalizações reativas)

100100%
Denúncias apuradas

372372
Autos de infração

764764
Notificações

245245
processos ético-
disciplinares e de 
fiscalização2222

processos julgados em 2ª instância 
enviados ao CFC.

211211
profissionais e 
organizações 
contábeis fiscalizados

Em função da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, medidas foram ado-

tadas com vistas a preservar a saúde de 
f iscais dos Conselhos, demais agentes 

públicos, prof issionais da contabilidade 
e usuários em geral, medidas como a 

redução da meta de realização de dili-
gências, o que não comprometeu o 

desempenho dessa atividade. 

 Com foco na proteção à sociedade e no 
combate ao mau profissional, por meio da 

efetividade dos procedimentos f iscaliza-
tórios, o CRCES alcançou os resultados 
apresentados nesta página.

Fiscalização

55
 Profissionais e Leigos  
atuando sem registro
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Tempo médio de julgamento  
de processos de fiscalização

20
20

Resultado

Meta 70%

88,56%
Meta

atingida

20
19

Resultado

Meta 80%

93,47%
Meta

atingida

20
18

Resultado

Meta 70%

74,25%
Meta 

atingida

Os resultados positivos demonstram o comprometimento 
do CRCES em proporcionar celeridade no julgamento dos 
processos de fiscalização, dando retorno à sociedade das 
interposições de demandas de f iscalização reativas (de-
núncias) e principalmente atuando como fator de prote-
ção do interesse público.

Prazo de julgamento (contados da data de recebimento 
no CRCES até a data da sessão de julgamento)180180

Dias

201201
Processos julgados 
em grau de recurso

178178
Processos julgados 
dentro do prazo

Em função da pandemia, o julga-
mento de processos e as sus-

tentações orais passaram a  
ser por videoconferência. 
Medida que garantiu a 
celeridade no julgamen-

to dos processos de fiscalização.

 

Ética na profissão

20
20

Resultado

Meta 70%

49,19%
Meta não
atingida

20
19

Resultado

Meta 70%

70,04%
Meta

atingida

Meta
atingida20

18

Resultado

Meta 60%

68,62%

Com relação ao resultado de 2020 que foi abaixo da meta, 
planejamos aumentar o número de processos para melho-
rar o desempenho do indicador em 2021.

248248
Processos julgados 
em grau de recurso

122122
Processos com decisões de aplicação 
de penalidades aos infratores

3232 Média de processos 
analisados por conselheiro

1818
Processos com manutenção  
da penalidade aplicada em 
1ª instância

9898
Processos arquivados por 
inexistência comprovada do 
fato gerador da infração

Gestão das multas de fiscalização

4141
Multas

R$ 73.899,70
Total de multas aplicadas

R$ 137.813,01
Total de multas arrecadadas

Para assegurar a efetividade de suas ações fiscalizatórias, o 
CRCES avalia, continuamente, o total de penalidades apli-
cadas em relação ao total de processos julgados e verifica 
os aspectos qualitativos dos autos abertos e a confirmação 
da infração praticada.

Principais projetos e ações

Capacitação dos Fiscais

O setor de fiscalização do CRCES, fiscalizou todos 
os municípios do estado do Espírito Santo, inclusive 
profissionais e organizações contábeis que nunca haviam 
sido fiscalizadas anteriormente, o que demonstra a 
qualidade e seriedade na nossa atividade fiscalizatória.

De acordo com o Manual de Fiscalização do 
Sistema CFC/CRCs, os fiscais devem cumprir carga 
horária mínima de capacitação de 40 horas. Em 
2020, o tempo médio de capacitação por fiscal foi 
de 165 horas e os temas principais foram Normas 
Brasileiras de Contabilidade, atos normativos do 
Sistema CFC/CRCs, Perícia e Lei Geral de Proteção 
de Dados.

11
Multa 

pecuniária

22
Suspensão 

do exercício 
profissional

Penalidades 
aplicadas

1010

Principais ações



Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo | RELATO INTEGRADO 2020 | 23GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Reuniões Regimentais
As decisões do Plenário, órgão deliberativo superior do CR-
CES, são regidas pelo interesse do exercício da profissão, 
promovendo medidas necessárias à sua regularidade e 
defesa. Orientados por essa premissa e com a chegada da 
pandemia causada pelo novo coronavírus, as Reuniões Re-
gimentais passaram a ser realizadas de forma remota e os 
projetos e decisões aprovadas pelo órgão foram intensifica-
dos, visando propiciar à classe contábil as ferramentas ne-
cessárias para auxiliar na retomada da economia capixaba.

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

O CFC acompanha a adoção dos procedimentos que 
devem ser observados pelos profissionais e organizações 
contábeis, quando no exercício de suas funções, para cum-
primento das obrigações previstas na Resolução CFC n.º 
1.530/17, que tem por finalidade estabelecer normas gerais 
de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo.

195195
Julgados na 
Câmara de Ética 
e Disciplina

77
Julgados na 
Câmara de 
Fiscalização

77
Julgados no Plenário

4343
Julgados 
no Tribunal 
de Ética e 
Disciplina

43 Processos éticos disciplinares julgados  
pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina do CRCES

1616 Resoluções aprovadas 
pelo Plenário

Declaração de Não Ocorrência em 2020

122.346 3.366

Total CRCES

Para facilitar o processo, o CFC desenvolveu sistema especí-
fico para envio da Declaração de Não Ocorrências e promo-
ve, de forma constante, a sensibilização da classe contábil 
quanto à importância dos mecanismos de prevenção à 
lavagem de dinheiro.

Registro
 

 

A área de Registro coordena e supervisiona o registro e o 
cadastro dos profissionais da contabilidade e das organiza-
ções contábeis no Estado do Espírito Santo. 

R$205.149,86
Investimento total$

Indicadores

Índice de evolução de  
registros profissionais ativos

20
18

Resultado

Meta 0,5%

-0,25%
Meta não
atingida

20
19

Resultado

Meta 0,5%

-1,09%
Meta não
atingida

20
20

Resultado

Meta 0,01%

-1,53%

A redução no número de registros profissionais é influen-
ciada diretamente pela pandemia do novo coronavírus, 
reduzindo a capacidade de pagamento dos profissionais. 
Com o objetivo de mitigar esse risco e evoluirmos no 
quantitativo de profissionais ativos, o CRCES tem buscado 
mecanismos de incentivo ao Registro junto à Faculdades, 
comissões, entre outras ações.

10.30010.300
profissionais registrados

2.582 
Técnicos em Contabilidade

25%
7718
Contadores75%

Registros ativos

1.662Organizações Contábeis

Meta não
atingida

Os dados referem-se aos profissionais do Estado do Espírito Santo.
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Profissionais de Contabilidade396

 Novos registros em 2020

152 Organizações contábeis

Tempo médio de julgamento de  
processos de registro profissionais ativos

20
20

Resultado

Meta 90%

89,60%

20
19

Resultado

Meta 98%

98,17%
Meta

atingida

Meta
atingida20

18

Resultado

Meta 90%

100%

54%46%4.738 
Mulheres

5.562 
Homens

Registros por gênero

1.1971.197
Processos julgados 
no prazo

6060dias
Prazo para julgamento 
de processos

A Câmara de Registro, apresentou em 2019 e 2018 o percen-
tual de 98% nos índices de análises de processos, sempre 
observando as normas vigentes, tendo sofrido uma redu-
ção no ano de 2020. Essa redução, possivelmente foi reflexo 
de que os processos dos meses de janeiro e fevereiro foram 
julgados na reunião de março, em função da transição fí-
sico-administrativa do setor de registro. Iremos intensificar 
as ações de julgamento de processos para melhorar o re-
sultado do indicador em 2021.

Principais projetos e ações

Solenidade de Entrega de Carteiras

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, bem como a 
não fabricação de carteira por parte do CFC, as solenidades 
de entrega de carteira estão suspensas.

Palestras de Incentivo ao Registro

Procedemos duas palestras, online, de incentivo ao 
Registro a duas Instituições de Ensino Superior, sendo 
uma do interior e outra da região metropolitana. Nestas 
palestras, destacamos a importância do registro no 
órgão competente, legalidade, quem deve se registrar, 
o que é o CRCES, informação sobre normas vigentes, 
atuação no mercado de trabalho, fiscalização, postura 
profissional, entre outros assuntos.

Comissões Institucionais - Jovens Lideranças

A comissão de Jovens Lideranças tem o objetivo de 
debater pautas de desenvolvimento com lideranças 
contábeis.

Em 2020 a comissão realizou duas reuniões de apoio ao 
projeto de palestras de incentivo ao registro.

Câmara de Registro

A Câmara de Registro realizou em 2020, 10 Reuniões 
ordinárias através do SPER, julgando os processos 
de alteração de nome, alteração cadastral, baixa, 
restabelecimento e novos de registros de profissionais 
e organizações contábeis.

Atualização Cadastral

Em 2020, procedemos com as atualizações em todos os 
atendimentos, confirmando todos os dados constantes 
no cadastro profissional, seja presencial ou por e-mail. 
Todos os comprovantes são anexados no sistema 
cadastral de cada profissional.

Meta não
atingida

Atualizações Cadastrais de 
Agosto a Dezembro300

Baixa de Registros487

Novos Registros396

1.336 Processos Julgados
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Seminários e reuniões voltados à gestão

Os Conselhos Profissionais de Contabilidade da Região 
Sul-Sudeste realizam periodicamente reuniões com o ob-
jetivo de uniformizar os entendimentos e debates jurídicos 
e administrativos, além de propor melhorias em processos 
do Sistema CFC/CRCs. Em 2020, ocorreram quatro reuniões 
online com os chefes de setor de registro.

Educação Continuada

A Educação Continuada se caracteriza como um processo 
fundamental ao cumprimento de uma das finalidades ins-
titucionais do Sistema CFC/CRCs e tem por objetivo desen-
volver competências para qualificar, atualizar e aprimorar o 
conhecimento dos profissionais.

R$ 96.799,97
Investimento total$

Indicadores

Investimentos em desenvolvimento profissional – 
per capita

20
20

Resultado

Meta R$ 9,47

R$10,86
Meta

atingida

20
19

Resultado

Meta R$50,00

R$109,95
Meta

atingida

Meta
atingida20

18

Resultado

Meta R$ 30,00

R$30,68

Assim como nos dois anos anteriores, em 2020, mesmo 
com a impossibilidade para a realização de eventos presen-
ciais imposta pela pandemia do novo coronavírus, por meio 
da realização de eventos online, conseguimos alcançar a 
meta deste indicador.

Em 2020, foram realizados 57 eventos com temas variados 
de interesse dos profissionais de contabilidade, totalizando 
uma carga horária de 162 horas de capacitação.

R$ 96.799,97R$ 96.799,97
Investimento total

162 
Carga horária total dos eventos 
realizados pelo CRCES

23.60123.601
Visualizações dos eventos 
online do CRCES

5757
Eventos realizados 
pelo CRCES

Participação dos profissionais da 
contabilidade, conselheiros e empregados 
em eventos de capacitação - Educação 
Continuada

20
20

Resultado

Meta 50%

1,70%

20
19

Resultado

Meta 20%

15,78%

20
18

Resultado

Meta 30%

14,43%

Esse indicador mede a participação de profissionais da
contabilidade nos eventos de capacitação organizados
pelo CRCES em relação ao número de profissionais ativos.

Apesar dos esforços em divulgar e incentivar a participa-
ção dos profissionais com registro nos eventos promovidos, 
percebe-se que muitos não tem a disponibilidade para 
participação presencial, o que piorou durante o período 
da pandemia do novo coronavírus. Nosso plano para 2021 
será de aumentar a disponibilidade de cursos e eventos 
online, com o objetivo de capacitar um maior número de 
profissionais.

Meta não
atingida

Meta não
atingida

Meta não
atingida177177

Participantes 

capacitados 

pelo CRCES
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Avaliação dos eventos – cursos, seminários, 
congressos, encontros e etc.

20
20

Resultado

Meta 50%

74,48%
Meta

atingida

20
19

Resultado

Meta 95%

96,19%
Meta

atingida

Meta
atingida20

18

Resultado

Meta 60%

96,27%

O resultado dos últimos 3 anos, demonstra o cumprimento 
da meta e a responsabilidade institucional com os profissio-
nais contábeis, capacitando-os para um desenvolvimento 
multiplicador responsável. No ano de 2020, o resultado foi 
menos significativo que os anos anteriores, no entanto, por 
ter sido um ano de reflexos da pandemia do novo corona-
vírus, considera-se o resultado como regular e esperamos 
aumentar o nível de satisfação dos profissionais nos eventos 
de 2021.

Educação Continuada – auditores, peritos e 
demais profissionais obrigados

Em 2020, foram realizadas reuniões online da Comissão de 
Educação Profissional Continuada (CEPC), que promoveu 
11 eventos pontuados com a participação de 3.621 partici-
pantes em um total de 139 pontos oferecidos.

A norma em vigor em 2020 para aplicação aos profissio-
nais obrigados ao cumprimento ao Programa de Educação 
Continuada foi a NBC PG 12 (R3), porém devido a pandemia 
do Covid-19, o CFC alterou a pontuação mínima exigida de 
40 para 20 pontos, sendo 8 destes com aquisição de conhe-
cimento, através da Deliberação CFC n.º 55.

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

O ano de 2020 foi um ano de reinvenções no setor de even-
tos, pois este foi um dos primeiros a sofrer diretamente as 
consequências da pandemia. Por isso, investimos na reali-
zação dos eventos em formato online e obtivemos grande 
sucesso nas edições realizadas.

 

• Seminário de Gestão - 181 participantes
• Auditoria em Foco - 751 participantes
• Prestação de Contas Eleitorais - 436 participantes
• Encontro de Peritos - 456 participantes 
• Dia do Contador - 173 participantes
• Dia do Professor - 272 participantes

Principais eventos
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Gestão de pessoas

A força de trabalho efetiva em 31/12/2020 
do CRCES é de 30 colaboradores, sendo: 24 
empregados efetivos, 3 cargos em comis-
são e 3 estagiários. Do total, 3 colaboradores 
estão diretamente atuando em atividades 
de f iscalização por meio da orientação, 
assessoramento e acompanhamento aos 
trabalhos da fiscalização.

Os cargos em comissão são de livre no-
meação e exoneração, destinando-se as 
atribuições de assessoramento à gestão. Os 
estagiários são estudantes do ensino supe-
rior que desenvolvem atividades relaciona-
das às suas áreas de formação profissional, 
sob a supervisão de empregado efetivo. A 
seleção para provimento de cargos efetivos 
ocorre por concurso público. 

Os gastos com pessoal teve uma pequena 
variação (4,48%) para mais entre 2019 e 
2020. Essa variação é decorrente de reajuste 
salarial de 5% em média, em função de pro-
gressão funcional dos funcionários prevista 
no nosso Plano de Cargos e Salários e pelas 
seis rescisões ocorridas no decorrer de 2020. 
Com isso, além de outras ações adotadas 
pela Direção do CRCES, espera-se que o 
custo com a folha de pagamento tenha 
uma redução substancial no exercício de 
2021.

2019 R$ 2.932.116,92

Comparativo dos 
gastos com pessoal

2020 R$ 3.064.024,98

Detalhamento da Despesa de Pessoal
(cargos efetivos + estagiários + cargos comissionados)

Comparativo do Quadro de Colaboradores

2 0

Comissionados
Livre nomeação e 
exoneração

Tercerizados
Convênio

3 2

Empregados 
Efetivos
Concurso público

24
30

Estagiários
Processo seletivo 
simplificado

3 2

2020

2019

Salários e 
gratificações

R$ 1.580.606,37

R$ 1.614.617,85

R$ 383.367,16

Encargos

R$ 604.327,79

R$ 580.677,59

R$ 126.907,82

Férias e 
13º salário

R$ 463.309,56

R$ 279.693,85

R$ 102.996,79

Benefícios 
assistenciais

R$ 399.842,98

R$ 425.826,15

R$ 43.168,07

Estagiários
R$ 15.938,28

R$ 31.301,48

2020

2019

Fiscalização
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Gestão de licitações e contratos, incluindo de TI

O CRCES 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 juris-
prudências, que disciplinam os procedimentos de 
contratações. 

Vale destacar, também, a vinculação das contratações 
e prorrogações contratuais ao Plano Anual de Contra-
tações (PAC).

As despesas do CRCES com contratação totalizaram 
R$ 1.494.685,68 em 2020, das quais 72,80% foram re-
alizadas por meio de 10 Pregões Eletrônicos e 27,20% 
foram por Contratações Diretas, para atender aos 
programas de Gestão de Fiscalização, Gestão de Re-
gistro Profissional, Gestão de Educação Continuada 
e Suporte e Apoio a Atividades Fins. O aumento de 
11,66% em relação a 2019, decorreu principalmente, das 
contratações de empresas para reforma da Sede do 
CRCES e modernização do sistema de atendimento 
aos profissionais. 

Contratações mais relevantes

Educação Continuada

Objetivo Estratégico: Assegurar adequada infraestrutura 
e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/
CRC’s.
Objeto: Aquisição de bens móveis e serviços de gravação, 
edição e transmissão dos eventos do CRCES.
Justificativa: Adequar os espaços físicos deste regional a 
fim de melhorar os serviços prestados aos profissionais.

Valor contratado: 
R$ 70.459,96

Administrativa - Suporte a atividade finalística

Objetivo Estratégico: Manutenção da sede do CRCES de 
acordo com as normas legais de segurança.
Objeto: Contratação de empresa para reforma deste 
regional.
Justificativa: Reforma e manutenção corretiva da 
estrutura física da sede deste regional.

Valor contratado: 
R$  1.732.219,80

Tecnologia da Informação - Suporte a atividade finalística

Objetivo Estratégico: Assegurar adequada infraestrutura 
e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/
CRC’s.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de atendimento eletrônico.
Justificativa: Proporcionar agilidade nos atendimento 
dos profissionais.

Valor contratado: 
R$ 47.400,00

Contratações diretas

A maior parte dos processos do CRCES são da modalidade Dis-
pensa de Licitação e Inexigibilidade, os quais envolvem princi-
palmente, despesas com a manutenção das nossas atividades 
operacionais.

2019 R$ 163.739,042019 R$ 501.773,96  

2019 R$ 338.034,92

2020 R$ 1.494.685,68

2019 R$ 836.839,16

Pregão Eletrônico

2020 R$ 1.088.100,17

Dispensa

2020 R$ 141.398,91

Contratações Diretas

2020 R$ 406.585,51

Inexigibilidade

2020 R$ 265.186,60

2019 R$ 1.338.613,12

Modalidade de Contratação

R$ 90.539,91

R$ 57.962,82

18

02

Em função 
de valor

Contratações de instrutores 
para ministrar palestras

Contratação direta

Dispensa

Inexigibilidade


