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Sumário
Sobre este Relato
Este Relato Integrado de 2021 traz um retrato dos evidentes esforços do CRCTO em
superar os desafios e dificuldades trazidos pela pandemia de Covid-19 durante o
ano de 2020. Sem dúvidas, os reflexos incidiram neste exercício exigindo da gestão
paciência e resiliência para cumprir com os objetivos. Foi o momento de retomar
projetos que foram paralisados, de retornar às atividades presenciais, de repensar
em como podíamos contribuir para que profissionais e sociedade se posicionassem
diante deste recomeço para qual o mundo está voltado.
Foi necessário voltar nossa atenção à gestão de pessoas e processos, sem esquecer
dos cuidados com a saúde e vida de nossos colaboradores, e assim, diminuir prazos
e alcançar maior valorização do quadro funcional, com o objetivo de realizar os
projetos e atividades previstos.
Demos passos importantes para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados
no CRCTO, com a criação da comissão responsável, nomeação do DPO e introdução de termos e políticas em nossos processos.
Realizamos a primeira eleição para os novos Delegados-Representantes do CRCTO nos municípios. Trazendo transparência, democracia e padronização quanto à
escolha e função dos Delegados nas diversas regiões do Estado.
No capítulo 3 deste relatório será possível verificar que mesmo diante do cenário
adverso o CRCTO conseguiu cumprir a maior parte de suas metas, com resultados
que revelam uma gestão focada e comprometida.
Assim, continuamos a busca para adquirir tecnologias e equipamentos que permitam melhoria do trabalhos desenvolvidos e a assistência aos nossos profissionais
registrados. Esperamos poder colaborar cada vez mais para o desenvolvimento da
classe contábil em nosso estado.
Desejo boa leitura a todos!
Rafaela Oliveira Simões Menezes
Diretora Executiva

Clique e navegue pelos capítulos

Mensagem do Presidente
• Quem Somos.............................................................................................................................04

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo
•
•
•
•

O CRCTO.....................................................................................................................................06
Ambiente Externo.................................................................................................................... 07
Principais canais de comunicação com a sociedade.................................................. 08
Cadeia de Valor.........................................................................................................................09

Riscos, Oportunidades e Perspectivas
• Fluxo de Operacionalização....................................................................................................11

Governança, Estratégia e Desempenho
•
•
•
•
•
•

Estratégia .................................................................................................................................... 14
Estrutura e Práticas de Governança ..................................................................................15
Alocação de recursos ............................................................................................................. 18
Desempenho .............................................................................................................................. 19
Gestão de Pessoas ...................................................................................................................23
Gestão de Licitações e Contratos ..................................................................................... 24

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaração do Contador....................................................................................................... 28
Gestão Orçamentária e Financeira ................................................................................... 29
Gestão Patrimonial e Infraestrutura ...................................................................................31
Gestão de Custos......................................................................................................................32
Balanço Patrimonial.................................................................................................................33
Balanço Orçamentário........................................................................................................... 36
Demonstração dos Fluxos de Caixa.................................................................................. 38
Restos a Pagar Processados................................................................................................ 38
Notas Explicativas.................................................................................................................... 39
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido................................................ 44
Balanço Financeiro.................................................................................................................. 45
Demonstração das Variações Patrimoniais.................................................................... 45

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins |

RELATO INTEGRADO

|

2

Mensagem do Presidente
Nos últimos dois anos, quando assumimos
a diretoria do CRCTO em janeiro de 2020,
tínhamos em mente muitos projetos e muitas
expectativas. Em dois meses de mandato fomos surpreendidos pela pandemia, algo que
não estava em nossos planos. Esse episódio
fez com que tivéssemos que rever todo nosso
planejamento. Ao invés de gerirmos o conselho tivemos que dedicar nossos esforços à
uma forte crise, onde vidas estavam em jogo
naquele momento.
Apesar de tudo, ainda assim, conseguimos
alcançar feitos importantes para a classe contábil. Lançamos mão das ferramentas e da pouca estrutura que dispúnhamos para podermos
atender todas as demandas. Realizamos nos
anos de 2020 e 2021, 68 eventos (entre cursos,
palestras, lives e capacitações), o que representa em média 2,8 eventos por mês. Levamos
esses eventos para 46 cidades do estado, onde
alcançamos 2.284 pessoas capacitadas nesse
período, o que representa em média 95 pessoas capacitadas por mês.
Fizemos ainda a troca de todos os móveis do
conselho. Realizamos o processo de escolha
dos novos representantes delegados, além de
conseguirmos firmar parcerias com diversos
órgãos. O foco principal: fortalecer as ações
do conselho.
Tudo o que fizemos só foi possível graças aos
nossos conselheiros, parceiros e colaboradores.
Foram eles que permitiram que fizéssemos
tudo, por isso parabenizo a todos. O CRCTO
pôde ainda contar com o forte apoio do Conselho Federal, por meio do presidente Aécio
Prado Dantas Júnior. O apoio que seguimos

recebendo é de fundamental importância para
o nosso CRC.

seus conselheiros, colaboradores e parceiros, continuará realizando os mais diversos
cursos, palestras, treinamentos, seminários e
encontros, sempre voltados para as demandas da profissão.

Sabemos que a nossa profissão vem passando
por profundas transformações, onde fomos
obrigados a nos reinventarmos. Poucas foram
aquelas atingidas com transformações tão relevantes, que vem exigindo dos seus integrantes
constante evolução, muita dedicação e muito
esforço, como a classe contábil.
Sabemos que a contabilidade entrou efetivamente na era da revolução digital, assim como
as demais profissões. Momento em que muitas
funções estão sendo automatizadas, o que
trouxe profundas transformações nas relações
entre seres humanos, exigindo mudanças e
novas habilidades.
Esse cenário coloca em evidencia o papel das
empresas, das entidades e governos no aperfeiçoamento profissional, exigindo profunda
adaptação e grandes investimentos, para serem economicamente viáveis, fazendo com
que o contador que é quem assessora essas
empresas, entidades e governos, esteja antenado com os constantes avanços tecnológicos.
Além de acompanhar as diversas regras tributárias, superar burocracias e todos os demais
desafios impostos pela profissão.
'Tudo isso, fez com que o contador assumisse
um importante papel no cenário econômico financeiro do País, seja na iniciativa privada, seja
no terceiro setor ou na área pública, empresas,
entidades e governos não conseguem seguir
em frente, de forma saudável e sustentável sem
uma contabilidade de excelência.

Contador João Gonçalo dos Santos,
Presidente do CRCTO

Para entregar uma contabilidade de excelência, o contador tem que continuar evoluindo,
buscando sempre o aperfeiçoamento, além
de atuar de forma proativa e usar a tecnologia a seu favor.
O desenvolvimento profissional, tem sido
o nosso carro chefe, por entendermos que
ao levar a educação continuada aos nossos
profissionais, por meio da informação e do
conhecimento, estamos contribuindo para a
boa prática da profissão.

Por fim, ressalto que o Relatório Integrado de
2021, além de apresentar, de forma sumária, as
atividades executadas pelo Conselho Regional
de Contabilidade do Tocantins durante o ano,
é produto do gerenciamento de uma grande
crise e de inúmeros desafios, os quais continuarão sendo enfrentados nos anos seguintes,
na esperança de uma recuperação contínua
resultante de um esforço coletivo. O CRCTO
segue fielmente seu objetivo de não poupar
esforços para ajudar o Tocantins a vencer os
efeitos da pandemia o mais breve possível e
continuará ampliando o seu trabalho em prol
da recuperação econômica e social do país.
Desejo a todos uma boa leitura!

Contador João Gonçalo dos Santos

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do
Tocantins

Com a pandemia começando a ser vista
pelo retrovisor, vamos continuar buscando
proporcionar esse constante aperfeiçoamento aos profissionais da contabilidade, o
CRCTO em sintonia com o CFC e através de
Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins
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Quem somos
Números do
CRCTO

A Classe Contábil
Tocantinense

2.787

Contadores

10
2
18
16

Delegacias

550

Técnicos em
Contabilidade

588

Organizações
Contábeis
Fiscais

Conselheiros
Efetivos e Suplentes

Funcionários
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O CRCTO

Organograma

O Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRCTO), criado pela alterado pela
Lei nº. 12.249/10 e Resolução CFC nº 734/1992, é uma Autarquia de Regime Especial,
dotado de personalidade jurídica de direito público. Sua estrutura, organização e funcionamento são estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 9.295/46 e pela Resolução CFC nº
1.370/11, que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.

O CRCTO apresenta a seguinte estrutura organizacional:
Vice-Presidência
Administrativa

Presidência

Plenário

O CRCTO é integrado por representantes oriundos de diversas cidades do Estado
do Tocantins, que ocupam o cargo honorifico de conselheiro. Ao todo são nove
Conselheiros Efetivos e igual número de Suplentes – Lei nº 11.160/05.

Vice-Presidência de
Controle Interno

Conselho
Diretor

Organograma

Câmaras
Vice-Presidência de
Registro

São funções do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins

• Fiscalizar o exercício da profissão contábil;
• Registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem no mercado;
• Desenvolver atividades de educação continuada voltadas para os profissionais da contabilidade

Principais normas da entidade

•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto-Lei n.° 9.295/1946
Decreto-Lei n.° 1.040/1969
Resolução CFC nº 734/1992
Resolução CFC n.º 1.486/2015
Resolução CFC n.º 1.523/2017
Resolução CRCTO nº 116/2006
Resolução CRCTO nº 190/2010
Resolução CRCTO nº. 247/2015

clique e leia

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.

Órgãos Deliberativos
•
•
•
•
•
•
•

Plenário
Conselho Diretor
Câmara de Controle Interno
Câmara de Registro Profissional
Câmara de Fiscalização
Câmara de Ética e Disciplina
Câmara de Desenvolvimento Profissional

Vice-Presidência de
Fiscalização, Ética e
Disciplina

Vice-Presidência de
Desenvolvimento
Profissional

Órgãos Executivos
•
•
•
•
•
•

Presidência
Vice-Presidência Administrativa
Vice-Presidência de Controle Interno
Vice-Presidência de Registro
Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina
Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional

Valores
Ética, Excelência, Confiabilidade e
Transparência.
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Ambiente Externo
Uma das principais missões do ano de 2021, foi
sem dúvida, continuar firme com o propósito
de auxiliar na recuperação econômica e social
do nosso Estado. Devido às intempéries da
Covid-19, nossa Classe Contábil fez grandes esforços, e conscientes da responsabilidade que
possuem para o desenvolvimento sustentável
do Tocantins, promoveu papéis estratégicos,
fundamentais para driblar a crise econômica
e sanitária, por meio do estudo, interpretação,
aplicação, orientação e gestão de todos os normativos criados durante a pandemia.
Formou-se um novo cenário, e tivermos que
seguir nos reinventado para não infringir as
questões de responsabilidade social e seguir
firmes com as práticas de governança, as quais
são primordiais para o Conselho Regional de
Contabilidade do Tocantins. Nosso planejamento foi seguido à risca e, no final de 2021 alcançamos o objetivo, mantendo o CRCTO como
uma das instituições de respeito pela sociedade.
Seguindo as recomendações do CFC, buscamos
a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD).
Também, há de se destacar as oportunidades
dadas para que os profissionais e as organizações contábeis pudessem regularizar suas situações com o Conselho, atendendo à diferentes
resoluções publicadas pelo CFC que trataram
do Regime de Parcelamento de Créditos de
Anuidades e Multas (Redam).
A exemplo do que foi realizando em todo o
país, o CRCTO em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae - TO), realizaram o programa Contador
Parceiro: Construindo o Sucesso, oferecido gra

tuitamente e disponibilizado na modalidade de
ensino à distância (EaD).
No ano em que comemoramos os 75 anos de
criação do Sistema CFC/CRCs, uma data histórica para a Classe Contábil, participamos das
comemorações do sistema e também de modo
particular, dos 27 anos da criação do CRCTO.
Utilizamos da criatividade e do compromisso
para assegurar o exercício da profissão, buscamos junto às autoridades federais, estaduais e
municipais, adequação de prazos para cumprimento das obrigações acessórias, bem como,
orientação à classe, com o intuito de salvar as
empresas.
A duras penas, seguimos nossa missão de gerar
confiança para os setores da economia estadual e mesmo com as perdas e dificuldades familiares que muitos enfrentaram, conseguimos
atravessar os obstáculos e conseguimos ajudar
aos mais de três mil profissionais registrados
no CRCTO, que seguem firmes no propósito
de contribuir para o desenvolvimento do Tocantins, sempre pautado nas boas práticas
contábeis.
Por meio da Câmara de Desenvolvimento Profissional cursos, palestras, lives e capacitações
estão elencados em um cronograma desafiador
e que busca levar conteúdos e conhecimento
de qualidade aos profissionais da contabilidade
e estudantes de Ciências Contábeis de faculdades e universidades do Tocantins.

contadores. Com a posse dos novos Delegados,
o Conselho segue mostrando sua representatividade de norte a sul do Tocantins.
A diretoria do CRCTO tem trabalhado parce
rias com os órgãos dos governos municipal e
estadual, com o objetivo de melhorar e agilizar
as demandas do profissional da contabilidade.
Membros da diretoria buscam estreitar o relacionamento com a Receita Federal, Secretaria
de Estado do Trabalho, Secretária da Fazenda e
Junta Comercial do Tocantins, buscando parcerias para viabilizar as demandas da classe.
Além do trio de atribuições legal, o CRCTO está
desenvolvendo importantes trabalhos voltados
para o fortalecimento e a valorização da classe
contábil. O Conselho possui importantes comissões, realizando excelentes trabalhos nesse
sentido, em destaque a Comissão do Amor, que
trabalha na conscientização e arrecadação de
doações do IR para o Hospital do Amor e para
os Fundos da Criança e do Idoso.
Com nossas esperanças renovadas e de olho em
um futuro sem pandemia, buscamos continuar o
nosso compromisso em contribuir com a sociedade, empresas, entidades e governos. Por meio
das ações do Conselho temos a certeza de que a
classe contábil seguirá respeitada e qualificada.

Com o Exame de Suficiência, o CRCTO espera
integrar dentre seus registrados novos bacharéis
em Ciências Contábeis, que se tornarão
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Principais canais de comunicação com a sociedade
Ser transparente em suas ações é um dever que o Sistema CFC/CRCs tem para com os profissionais da contabilidade e com a sociedade em geral. De forma organizada e conjunta, o trabalho
desenvolvido pelo Sistema possibilita um efetivo controle social por parte dos profissionais e
cidadãos que utilizam os serviços contábeis. Este trabalho inclui a Ouvidoria, o Sistema Eletrônico
do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) e o Portal da Transparência e Prestação de Contas.

Ouvidoria
Espaço de diálogo com a sociedade para receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e
denúncias, que permite ao CRCTO atuar de forma mais eficiente, elevando a qualidade de atendimento e melhorando os processos e serviços da entidade.
Para o cumprimento de seus objetivos e em busca da satisfação do usuário, a Ouvidoria trabalha
em conjunto com as áreas do CRCTO para a emissão de respostas objetivas, diretas e precisas,
atentando-se a resolver a demanda no menor tempo possível e dando solução ao usuário.

Portal da Transparência e
Prestação de Contas

1.313

Modalidade de transparência ativa
Canal de comunicação para disponibilizar dados e informações públicas do Sistema CFC/
CRCs para a classe contábil e a sociedade
brasileira. Para garantir maior transparência
dos atos de gestão praticados pelo CRCTO,
o Portal da Transparência passa por constantes melhorias. Em 2021, novas práticas foram
adotadas para atendimento da IN-TCU n.º
84/2020.

acessos
em 2021

ASSUNTOS MAIS ACESSADOS EM 2021

Quadro de Pessoal
Contratos, Convênios e Atas de
Registro de Preços
Calendário de Reuniões e Atas das
Plenárias
Licitações

24%
12%
8%
7%

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

30%

10

Manisfestações em 2021

50%

Avaliações
positivas

43%

9 dias

Área com maior
demanda

Assunto mais
frequente

Registro

Exame de Suficiência

63%

54%

2021
03 Pedidos

Comunicação Institucional

Tempo médio
de resposta

São Paulo foi o Estado com
maior registro de manifestações

Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCTO para atendimento
dos pedidos de informação relacionados à Lei de Acesso à Informação.
O sistema centraliza as entradas e saídas de todos os pedidos de acesso
dirigidos ao Sistema CFC/CRCs com a finalidade de organizar e facilitar os
procedimentos de acesso à informação aos cidadãos.

70%

4002

seguidores

3.177

seguidores

Acessos ao portal do CRCTO

Programa Antena Contábil
Reclamação

1.296

828.171
Duração: 10 minutos
Transmissão: Quartas e Sexta-feiras
Veiculação: Rádio UFT FM

seguidores

Solicitação
OBS.: Em 2021, não houve manifestações de Denúncia Anônima e no
Simplifique! e as manifestações de Denúnica e Elogio foram inferiores
à 0,25%.
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Cadeia de Valor

Cadeia de Valor Finalístico

Áreas que atuam na Cadeia de Valor

Valor Agregado

Governança, Gestão de Riscos e
Compliance

Presidência do CRCTO

Assegurar uma gestão de excelência

Gestão Orçamentária do Conselho

Presidência, Vice-Presidência Administrativa
do CRCTO

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

Gestão de Arrecadação de Recursos

Vice-Presidência Administrativa/Setor de Cobrança
do CRCTO

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Gestão Ética e Disciplinar da Profissão

Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina
do CRCTO

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

Gestão de Registro

Vice-Presidência de Registro do CRCTO

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

Relacionamento Institucional

Presidência e Vice-Presidência
Administrativa

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

Solução de Tecnologia da
Informação do CRCTO

Vice-Presidência Administrativa do
CRCTO

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação.

Sustentabilidade

Vice-Presidência Administrativa do
CRCTO

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas.

Gestão dos Controles Internos

Vice-Presidência de Controle Interno
do CRCTO

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento como
uma entidade profissional partícipe do desenvolvimento sustentável do país
e que contribui para o pleno exercício da profissão contábil

Gestão da Educação Continuada

Vice-Presidência de Desenvolvimento
Profissional do CRCTO

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

Entrega de Valor

A Cadeia de Valor do CRCTO representa os quatro pilares da nossa Lei de Regência, que viabiliza ao CRCTO orientar, registrar e fiscalizar o exercício da profissão Contábil e fomentar
a Educação Continuada dos Profissionais.
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas
O CRCTO, busca entender quais são os riscos
associados ao desenvolvimento de suas atividades e projetos para o sucesso e o alcance
dos objetivos estratégicos da instituição.

l

Estabelecimento do contexto

Processo de avaliação de riscos
Identificação de riscos

Comunicação
e consulta

Análise de riscos

Monitoramento
e análise crítica

Avaliação de riscos

Tratamento de riscos

ad

ed
efe
sa

ALT
A ADMINISTRAÇÃO

de
fe
s

in
h

Considerando o controle estabelecido pelo
CRCTO na identificação, resposta, controle
e monitoramento dos riscos, o modelo de
gestão de riscos do CRCTO está disposto de
acordo com o seguinte diagrama:

de

ra
ei
im
Pr

Gestores
de riscos e
gestores de áreas.

todologia, descreve os procedimentos a serem
utilizados, os conceitos, os papéis e instrui as
diretrizes de monitoramento e comunicação aos
eventos de riscos identificados, sempre com vistas à concretização dos objetivos estratégicos,
ao melhor uso de recursos e à maior eficiência
no desempenho das ações institucionais.

a

Dessa forma, as diretrizes do processo de gestão de riscos foram estabelecidas pela Resolução CRCTO nº 307/2019, que institui a Política
de Gestão de Riscos – e pela Resolução CRCTO
nº 308/2019 – que define o Plano de Gestão
de Riscos. Enquanto a Política tem a finalidade
de estabelecer os princípios, as diretrizes e as
responsabilidades a serem observados no processo de gestão de riscos, o Plano detalha a me-

Fluxo de Operacionalização

al
eir
c
r
Te

in

ha

Auditoria
Interna.

Constitui-se na
Possuem, entre
| S
|
egund
linha de reporte ativa e
outras atribuições, a
sa
a linha de defe
eficaz à Alta Administração.
responsabilidade de executar
Possui a função de avaliação
as atividades referentes ao
independente da atuação das
processo de identificação, análise,
Diretoria Executiva; Controle
demais linhas de defesa,
avaliação e tratamento dos
Interno, Comitê de Gestão de
quanto às ações relativas ao
riscos da atividade/projeto
Riscos; Comissão de Integridade;
alcance dos objetivos.
sob sua responsabilidade
Gestão
da
Governança
e
Compliance;
e monitorar a operação
Ouvidoria e Sistema de Gestão Integrado.
e execução dos planos
de ação definidos para
A segunda linha é implementada para
tratamento dos riscos
respaldar e viabilizar excelência aos
identificados pelos
processos, bem como monitorar a gestão, de
gestores dos riscos de
forma a garantir a eficácia no gerenciamento dos
sua área.
riscos e controles.

De acordo com a Portaria CRCTO n.º 033/2021
foi nomeado a Comissão de Governança Riscos e Compliance do CRCTO e ,entre outras
atribuições, possui a responsabilidade de
orientar os gestores de riscos no levanta-

mento e na execução da Gestão de Riscos,
propondo os ajustes e medidas preventivas
e proativas necessárias para otimização do
processo.

O Conselho Diretor do CRTO, realiza mensal o
monitoramento das etapas do processo de
avaliação de riscos e definição do melhor tratamento a ser adotado, as fases de monitoramento e comunicação se configuram como
etapa contínua, que ocorre durante todos os
estágios do Processo de Gestão de Riscos,
uma vez que asseguram o acompanhamento
dos eventos de risco, suas alterações, sucessos e fracassos e possibilitam o ajuste da
resposta e dos planos de ação.

tivo e funcional do CRCTO, esteja alinhado
com as diretrizes do processo de gestão de
riscos colocando em prática a execução no
âmbito das atividades e processos desenvolvidos, pois a aplicação correta, estruturada e
sistemática da gestão de riscos proporciona
razoável segurança na conquista dos objetivos; na tomada de decisões; no planejamento das atividades; na redução das perdas e
custos; na eficiência operacional; no uso dos
recursos e, consequentemente, na melhoria
da prestação do serviço.

Portanto, todos os riscos que são classificados como altos e extremos, além dos riscos
de integridade, recebem acompanhamento
especial. Como são considerados riscos mais
sensíveis ao alcance dos objetivos, o monitoramento mensal permite acompanhar de
modo mais preciso a execução do tratamento definido e se este está obtendo a eficácia
necessária para sua mitigação.E de fundamental importância que todo o corpo direConselho Regional de Contabilidade do Tocantins
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Em 2021, além da reavaliação dos riscos das
unidades organizacionais do CRCTO, foram
mapeados os riscos relacionados ao Código
de Conduta para os Conselheiros, Colaboradores e Funcionários do Regional e à Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Tais
matrizes de riscos foram elaboradas com a
finalidade de identificar os eventos que pudessem comprometer o alcance dos objetivos
de cada normativo ou sua implantação, bem
como estabelecer as melhores estratégias
para minimizar sua eventual ocorrência e/ou
impacto.

Principais
oportunidades e
ações de fomento

Riscos
extremos

Riscos
altos

Riscos
médios

Riscos
baixos

Principais riscos e oportunidades
Eventos
de Risco

Categoria
do Risco

Risco
Residual

Resposta

Falta de adequação do
Sistema de Diárias e
Passagens ao Plano de
Logística Sustentável (PLS)

Operacional

Risco Alto

Mitigar

Desenvolver ou melhorar o sistema para que os processos tramitem sem a
necessidade de impressão – assinatura digital e outras funcionalidades.

Ausência do Plano de
Prevenção de Combate a
Incêndio (PPCI)

Conformidade

Risco Alto

Mitigar

Foi concluída a instalação do sistema de detecção de incêndio.
Entretanto, será necessário concluir a obra de troca dos corrimãos e
guarda corpos. Após a conclusão da obra, o projeto será finalizado
e atenderá às exigências do Corpo de Bombeiros, quanto ao
funcionamento do Sistema de Detecção de Alarme e Incêndio.

Coleção excessiva
de dados pessoais

Conformidade

Risco Alto

Mitigar

Foi realizada a contratação de consultoria especializada, que está
acompanhando o trabalho de inventário de dados pessoais dos projetos das
unidades organizacionais do CFC.

Ausência de manual de
controle patrimonial,
contratação e fiscalização de
contratos

Integridade

Risco Médio

Mitigar

Elaboração do Manual de Patrimônio – Instituição de comissão para
análise da minuta do Manual de Patrimônio.
Adoção do Manual da CGU de Contratação e Fiscalização de Contratos,
com adaptação de modelos para o CFC, de acordo com a Lei nº
14.133/2021.

Possibilidades de
manipulação das passagens
aéreas pelas agências

Integridade

Risco Baixo

Mitigar

Manutenção dos controles de acompanhamento dos valores dos bilhetes
reservados com os praticados no mercado. Conferência das faturas com os
valores disponíveis na cia aérea.

Oportunidades

Oportunidades

Normatização externa de transparência, acesso
à informação e ouvidoria.

Auditoria do Tribunal de
Contas da União (TCU).

Ação de fomento

Ação de fomento

Acompanhar, periodicamente, a legislação
que trata sobre a matéria, acórdãos do TCU,
decretos do Governo Federal, súmulas
pertinentes à Comissão Mista de Reavaliação
de Informações da Casa Civil, portal da CGU e
Ementário de Gestão Pública.

Plano
de Ação

Acompanhar a emissão
de acórdãos emitidos
pelo TCU e providenciar
o tratamento das
determinações/
recomendações.

Oportunidades

Parcerias com entidades públicas e sem fins
lucrativos, com o objetivo de fomentar a
fiscalização profissional e o aprimoramento das
atribuições institucionais do CRCTO.

Ação de fomento

Divulgar as parcerias firmadas pelo CRCTO
para o alcance dos objetivos estratégicos do
Sistema CFC/CRCs.

Oportunidades

Oportunidades

Oportunidades

Ação de fomento

Ação de fomento

Ação de fomento

Acesso a novas
tecnologias.

oferecimento de capacitação
gratuita e a distância

Acompanhar as
inovações tecnológicas
aplicáveis aos processos
desenvolvidos e
objetivos estratégicos do
Sistema CFC/CRCs.

Acompanhamento das
capacitaçoes oferidas
gratuitamente.

Acórdãos e recomedações dos
órgãos de controle Externo.

Monitoramento das decisões
Judiciais e dos órgãos de
controle externo para verificar
a necessidade de adequação
dos normativos

Riscos por categoria
Operacional

32
Estratégico

101

Reputação

10
Orçamentário

3

Fiscal

27

3

Integridade
Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins |
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Estratégia

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

1. Gestão de Fiscalização

Investimento total:

R$ 1.169.138,91

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

Resultados Institucionais

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para o decênio 2018/2027 foi aprovado pela
Resolução CFC n.º 1.543, de 16 de agosto de 2018, o qual encontra-se representado em seu mapa
estratégico e cujo monitoramento é realizado por meio do Sistema de Gestão por Indicadores
(SGI). Por meio dos 35 indicadores estabelecidos no manual SGI, são realizados o acompanhamento das ações planejadas para os projetos/atividades e a mensuração dos resultados obtidos.

1. Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais

Política / Legal

Reuniões Regimentais

5

Fundo de Integração e Desenvolvimento
da Profissão Contábil (Fides)

9

Público e Sociedade

Projetos em destaque:

2. Fortalecer a participação sociopolíticoinstitucional perante as instituições
públicas, privadas, sociedade civil e
entidades representativas da classe
contábil

5. Atuar como fator de proteção
da sociedade
4. Firmar parcerias estratégicas

Responsabilidade Social

2. Gestão de Registro Profissional

6. Promover a satisfação da
classe contábil em relação
ao Sistema CFC/CRCs

3. Elevar a percepção do valor da
profissão contábil perante a sociedade

Alinhamento e Integração

Iniciativa Institucional

R$ 1.010.660,93

Projeto em destaque:

Projetos em destaque:

Registro de Profissionais e
Organizações Contábeis

9

Tecnologia da Informação

12

Exame de Suficiência

5

Apoio técnico e operacional aos CRCs

11

1

51,01%

x projetos

R$ 85.142,62

2

1.17%

x projetos

Projetos em destaque:

3

3.72%

x projetos

3. Gestão de Educação Continuada

Investimento total:

Relacionamento Institucional com
Entidades Nacionais e Internacionais

2

Exame de Qualificação Técnica

5

4
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44,10%

x projetos

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

Financeira

Tecnologia e Processos

Investimento total:

R$ 26.867,18

8. Garantir qualidade e confiabilidade
nos processos e nos procedimentos

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

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

10. Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar
normas de interesse do Sistema CFC/CRCs,
da profissão e da Ciência Contábil

Governança

Eficiência Operacional
Pessoas

Pessoas e Organização

Investimento total:

Resultado Econômico

4. Suporte e Apoio a Atividades Fins

12. Ampliar e integrar o uso da
Tecnologia da Informação no
Sistema CFC/CRCs

Tecnologia e Inovação
Organização

13. Atrair e reter talentos

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

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

Gestão de Pessoas

Gestão do Conhecimento

Infraestrutura

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins |
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Governança
A Governança do Sistema CRCTO está normatizada pela Portaria CRCTO n. º 009/2019,como
objetivo de direcionar e monitorar as estratégias políticas e planos institucionais ,de modo a
assegurar o alcance dos objetivos e a prestação de serviços de qualidade.
No CRCTO, a Governança compreende a seguinte estrutura

Governança

Ações
• Realização de reuniões, com a finalidade de conferir o desenvolvimento e osresultados das ações de
governança promovidas nos Regionais;
• Realização de pesquisa aos funcionários do Sistema CRC, com a finalidade de verificar as lacunas
presentes no processo de execução e o nível de maturidade das práticas de Governança e traçar
estratégias de melhoria;

Sociedade
Cidadãos

No ano de 2021, a Comissão de Integridade, Gestão da Governança e Compliance do CRCTO, instituída pela Portaria nº 116/2019, executou diversas ações em desenvolvimento às atividades de
governança no CRCTO:

Outras partes
interessadas

• Debate sobre a Lei n.º 14.129, de 29 de março de 2021 e Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho
de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento
da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017;

Instâncias Externas
TCU

CFC

• Debate sobre a Portaria SEGES/ME n.º 8.678/2021, que dispõe sobre a governança das contratações
públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instâncias
Externas
de apoio
Auditoria Interna
do CFC

Alta Administração

Instâncias Internas
Plenário
Conselho Diretor
Presidência
Vice-Presidências
Câmara de
Controle Interno

Instâncias Internas
de apoio
Controle Interno,
Auditoria,
Ouvidoria e
Comissões
Internas

• Desenvolvimento e adaptação do módulo Compliance, do software de Auditoria, Gerenciamento de
Risco e Compliance contratado pelo CFC, para fins de gerenciar o controle das práticas de governança,
exclusivamente, via sistema informatizado;
• Resposta ao Perfil de Governança e Gestão Públicas – Ciclo 2021 – do Tribunal de Contas da União;
• Promoção de campanha de comunicação interna e envio periódico de cards informativos ao Sistema CFC/CRCs com esclarecimentos sobre Governança, Gestão de Riscos, Conduta, Integridade e
Transparência;
• Monitoramento das medidas de combate e controle do coronavírus na sede do CFC;
• Elaboração da versão 2021 do Plano de Integridade do CFC;

Gestão Executiva

• Atualização da linha do tempo com os normativos aprovados em 2021;
• Manutenção das informações atualizadas no menu Governança do portal do CFC, e

Gestão Tática

Gestão

• Realização de capacitação pelos integrantes da Comissão e demais colaboradores do CFC.

Gestão Operacional

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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Além das ações citadas, a comissão também promoveu a atualização das ações do CRCTO referentes aos componentes dos mecanismos de governança – liderança, estratégia e controle – de
acordo com a 3ª edição do Referencial Básico de Governança Pública Organizacional (RBG), publicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Prática

O quadro a seguir demonstra o atendimento às práticas de Governança no CRCTO:

Mecanismo Liderança

Estabelecer o modelo
de governança

Promover a
integridade

Promover a capacidade
da liderança

Ato normativo
•

Resolução CFC n°1.543/18

•

Decreto lei n° 1.040/69

•

Portaria CRCTO n° 121/19

•

Resolução CRCTO n°307/2019 e 308/19

•

Portaria CRCTOn° 033/21

•

Resolução CFC n°1.523/17

L2.1

•

Portaria CRCTO n°034/21

L2.2

•

Resolução CRCTO n°( eleição dos membros)

•

Resolução CRCTO n°190/10

•

Portaria CRCTO n° 023/21

•

Portaria CRCTO n°015/21

•

Portaria 032/21

•

Resolução 1.612/21

•

Resolução CRCTO n°190/10

Prática

Mecanismo Estratégia

Gerir riscos

Estabelecer
a estratégia

RGB 2.0 (2014)
L3.2

Promover
a transparência

L3.3
L3.4

L1.2
L1.3

Ato normativo
•

Resolução CRCTO n°116/06

•

Resolução CRCTO n°307/19

•

Resolução CRCTO n°308/19

•

Resolução CRCTO n°307/2019 e 308/19

•

Portaria CRCTOn° 033/21

•

Plano de Trabalho do CRCTO

•

Relatório de Gestão

•

Resolução CFC n°1.543/18

•

Resolução CFC n°1.543/18

•

Manual de sistema de gestão de Indicadores CFC/
CRCs

Promover a gestão estratégica

•

Resolução CFC n°1.543/18

Monitorar o alcance dos
resultados organizacionais

•

Manual de sistema de gestão de Indicadores CFC/
CRCs

Monitorar o desempenho das
funções de gestão

•

Resolução que aprova a proposta orçamentária e
plano de trabalho para o exercício.
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L1.4

RGB 2.0 (2014)

C1.1

Avaliar a satisfação
das partes interessadas

E2.2

L3.1

E2.3

E1.2

Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º1.439/13

•

Manual da Qualidade

•

Plano de Trabalho do CFC

•

Relatório de Gestão

•

Resolução CFC nº 1.439/13

•

Resolução CFC nº 1.529/17

•

Resolução CFC nº 1.612/21

•

Indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 do Sistema de Gestão por
Indicadores do Sistema CFC/CRCs

•

Plano de Trabalho do CRC

•

Relatório de Gestão

E1.4

•

Resolução CFC nº 1.439/13

C3.2

•

Resolução CRC n.º 0314/20

•

Resolução CFC n.º 1.523/17

•

Resolução CRC n.º 0316/19

•

Portaria CRC n.º 034/21

•

Resolução CFC nº 1.612/21

•

Indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 do Sistema de Gestão por
Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

•

Plano de Trabalho do CFC

•

Relatório de Gestão

•

Resolução CFC nº 1.543/18

•

Resolução CFC nº 1.101/07

•

Resolução CFC nº 1.612/21

•

Resolução CRCTO nº 116/06

C2.1

•

Resolução CRCTO nº 190/10

C2.2

•

Resolução CFC n.º 1.549/18

•

Indicadores da Qualidade.

E1.4

C3.1

E1.3

Garantir a
accountability

C1.2

E1.4
E2.1

RGB 2.0 (2014)

•

L1.1

Mecanismo Controle

Prática

Ato normativo

Avaliar a efetividade
da auditoria interna
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Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais

Demais atividades desempenhadas, relacionadas à estruturação interna em atendimento à LGPD:

No ano de 2021, o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de
Dados (CGPPD) do CFC – Portarias CFC nº 50/2021 e 260/21
– desenvolveu um trabalho diligente na identificação do fluxo
dos dados pessoais nos projetos desenvolvidos pelas Unidades
Organizacionais (UOs) do CFC e na elaboração de normativos
com a finalidade de adequação à Lei n.º 13.709, de 14 de agosto
de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Para auxiliar esse trabalho, foi contratada empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em LGPD que, em
conjunto com o CGPPD, realizou entrevistas individuais para o
levantamento e identificação dos dados pessoais tratados em
cada área, com o objetivo de construir um inventário completo
dos dados pessoais armazenados nas bases do CFC. Além disso, também foram ofertadas capacitações aos funcionários e
colaboradores do Sistema CFC/CRCs, divididas em módulos e
regiões, totalizando 16h de curso para cada participante e 64h
de treinamento promovido pela encarregada pelo tratamento
de dados pessoais (DPO) do CFC, conforme gráfico a seguir:
Participantes
143
101 108 102

CFC

Módulo 1

89

128

152 148 145
120

130

143

100

Região
Nordeste
Módulo 2

Regiões
Norte e
Centro-oeste

128

140
115

Regiões
Sul e Sudeste

Módulo 3
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Módulo 4

• Elaboração e aprovação de 19 normativos, entre políticas, planos e termos, em adequação à LGPD (disponíveis para consulta
na Linha do Tempo);
• Instituição do Comitê de Segurança da Informação (CSI) do CFC;
• Realização da palestra “Boas Práticas de Segurança da Informação”, por videoconferência, com 66 participantes, entre funcionários e colaboradores do CFC;
• Realização da palestra “LGPD e a Comunicação”, por videoconferência, com 245 participantes, entre funcionários e colaboradores do CFC e dos CRCs;
• Elaboração do Plano de Treinamento e Desenvolvimento de
Proteção de Dados (PTDPD), aprovado por meio da Portaria
CFC nº 65, de 16 de março de 2021;
• Elaboração e divulgação do Plano de Comunicação para a
LGPD, com campanha de orientação interna e externa sobre a
definição de logomarca, paleta de cores, tipografia e aplicação,
relacionadas à aplicação da lei no Sistema CFC/CRCs;
• Promoção de campanha de comunicação e envio de cards para
divulgação e sensibilização da LGPD no Sistema CFC/CRCs;

Sistema de Gestão Integrado
É um modelo integrado de gestão, com foco na Qualidade,
Meio Ambiente, Saúde, Segurança Ocupacional e Antissuborno, que foi desenvolvido em conformidade com os requisitos
das normas internacionais ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
37001:2017 e ISO 45001:2018.
Desde 2007, o CFC possui a certificação pela Norma ABNT
NBR ISO 9001, que define requisitos para o Sistema de Gestão
da Qualidade e tem como objetivo fornecer um conjunto de
procedimentos padronizados que aperfeiçoe seus processos
e sua gestão.
Em 2021, foi realizada a atualização e alteração da política e objetivos da Qualidade para o Sistema de Gestão Integrado (SGI),
de modo a definir diretrizes, estabelecer responsabilidades e
estruturar a documentação necessária à conformidade com
as normas internacionais vigentes e aplicáveis assegurando ao
CFC os seguintes benefícios:
• Prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares
aplicáveis;
• Facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente;
• Abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto e
objetivos;

• Resposta à auditoria sobre a LGPD promovida pelo Tribunal de
Contas da União;

• Demonstrar conformidade com requisitos especificados de Sistemas
de Gestão da Qualidade.

• Adaptações no Sistema de Ouvidoria e no Sistema Eletrônico do
Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), para atendimento
à LGPD;

Nesse sentido, em
2021, o CFC garantiu
sua recertificação na
N orma ABN T ISO
9001:2015 - Sistema de
Gestão da Qualidade –
e obteve a Certificação
na Norma ABNT ISO
37001:2017 - Sistema de Gestão Antissuborno, cujo objetivo é
a implementação de controles com a finalidade de prevenir, detectar e abordar o suborno, adotando medidas de identificação e
avaliação de riscos e fomentando, com isso, a promoção de uma
cultura ética, íntegra, com transparência e conformidade.

• Elaboração e envio de Questionário Online de Cultura Organizacional relacionado à LGPD a todos os colaboradores do CFC.

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins | RELATO INTEGRADO

|

17

Plano Anual de Contratações
O Plano Anual de Contratações (PAC) é o documento que
consolida todas as aquisições e contratações que o Conselho
Regional de Contabilidade do Tocantins pretende realizar ou
prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras
e soluções de tecnologia da informação.
O Plano Anual de Contratações do CRCTO encontra-se aprovado pelo Plenário através da Portaria CRCTO Nº 048/2020.
Desde 2019, o CRCTO utiliza o PAC como ferramenta de planejamento de suas contratações e renovações, realizando o
acompanhamento periódico de sua execução e mantendo
atuante a governança das aquisições

59

Quantidade prevista

0%

34

Quantidade executada
de Ajustes realizados

Atividade de correição e apuração
de ilícitos administrativos
De acordo com o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, Compete ao CFC proceder à abertura de processo de
sindicância e inquérito administrativos para apurar penalidade
aplicada a dirigentes, que pratiquem ações em descumprimento de norma legal ou regimental do Sistema CFC/CRCs, bem
como a fiscalização e o controle das atividades financeiras,
econômicas, administrativas, contábeis e orçamentárias dos
Conselhos de Contabilidade.
Visando à garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos, o CRCTO segue
todas as orientações apontadas pelo CFC no exercício da atividade de correição e apuração de ilícitos

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

administrativos, atuando por meio da instauração de processo
de sindicância e inquérito administrativo, quando necessários,
e das atividades desempenhadas por sua comissão de conduta
para apuração de infrações cometidas por seus empregados
e colaboradores..

PAC – Processo de Apuração de Conduta

Alocação de Recursos
Após a avaliação da situação organizacional e financeira do
CRCTO e a identificação dos pontos fracos, fortes, oportunidades e desafios, foi priorizada a execução dos seguintes
projetos em 2021:

Legislação Aplicada
Resolução CFC n.º 1.612/2021 – Regulamento Geral dos Conselhos de
Contabilidade, art. 17, incisos XXXVI e XXXIX e art. 21, §§1º e 4º;
Resolução CFC n.º 1.523/2017 – Código de Conduta para os
conselheiros, colaboradores e funcionários dos Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade.

A

Investimentos em tecnologia da informação para cumprimento
de 06 (seis) itens do Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Resolução CRCTO n.º 1.306/2019 – Regimento das Comissões de
Acompanhamento e Avaliação de Conduta do Conselho Regional de
Contabilidade.

B

Contratação de ferramentas de tecnologia da informação que
tornem os processos mais sustentáveis e proporcionem melhor
comunicação e agilidade

Resolução do CRCTO n º. 116/2006 – Regimento Interno do CRCTO

C

Ações de cobrança e novas metodologias que gerem resultados
financeiros melhores e reduza a inadimplência

D

Ações de responsabilidade socioambiental que aperfeiçoem o
relacionamento da entidade com a sociedade

E

A elaboração anual do “Plano Anual de Contratações” em
consonância com os projetos do Plano de Trabalho e Orçamento
para consolidar as contratações que o Conselho pretende
realizar ou prorrogar, no exercício subsequente

F

Dar publicidade das ações desenvolvidas na mídia social e em
outros meios de comunicação como forma de prestar contas e
cientificar um maior número de profissionais.

Como resultado da atuação convencional do CRCTO, no ano de
2021 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

0

Processo Administrativo Disciplinar Instaurado

Comissão de Conduta para apuração de infração
cometida por conselheiros do Sistema CFC/CRCs

7

Denúncias recebidas

4
3

encerradas com arquivamento

R$ 15.688,65

com abertura de PAC (em análise pela Comissão)

Comissão de Conduta para apuração de infração
cometida por funcionários e colaboradores do
CRCTO

0

Já a alocação de recursos nos programas foi realizada de
acordo com as perspectivas de atuação e atribuições legais
do CRCTO:

Valor total efetivamente gasto com
a função de fiscalização do exercício profissional

R$ 54.638,77

Valores Gastos com indenizações a conselheiros

Denúncia contra funcionários
ou colaboradores do CRCTO em 2021
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Os resultados de todos os indicadores mensurados pelo CRCTO e a execução das metas previstas no Plano de Trabalho
ficam disponíveis em nosso Portal da Transparência e Prestação de Contas, no módulo “Programas, Projetos, Metas e
Resultados”.
A seguir, para cada área finalística do CRCTO – Fiscalização,
Registro e Educação Continuada –, é apresentada uma análise
detalhada dos indicadores de destaque relacionados, dos principais projetos e ações e o investimento total.

FISCALIZAÇÃO
O Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins, por meio
da sua Fiscalização, têm como compromisso legal atuar como
fator de proteção a sociedade, e da profissão contábil, desenvolvendo ações e procedimentos fiscalizatórios preventivos
e ostensivos de acordo com os preceitos legais previstos no
Art. 2° do Decreto-Lei n° 9.295/46. Por esse motivo, deve a
Fiscalização:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2021

111

2020

Os resultados alcançados nos três últimos exercícios, demonstram a evolução de nossas ações fiscalizatórias, muito
embora, prejudicada devido a Pandemia do Covid-19.

Processos Julgados

43

2019

c) cooperar para a integração profissional e a consolidação
dos princípios éticos.

39

Indicadores
Índice de realização de diligências geral

2021

Nesse contexto, os objetivos estratégicos, os indicadores de
gestão e os projetos do Plano de Trabalho são os balizadores
das ações do CRCTO. Os indicadores de gestão são mensurados periodicamente e acompanhados, também, por meio
do Sistema de Gestão por Indicadores, software criado pelo
CFC para esse controle. Os objetivos estratégicos direcionam
a elaboração do Plano de Trabalho anual, o qual concretiza o
nível operacional do planejamento. Com a execução do Plano
de Trabalho, há a transformação da estratégia em ação, ordenando os recursos disponíveis e estabelecendo os planos de
ação para a execução das atividades e dos projetos previstos.

b) estimular a exação, a probidade e a diligência na prática da
Contabilidade, salvaguardando o prestígio e o bom conceito
dos que a exercem;

2020

Para implementar o Planejamento Estratégico, o CRCTO organiza suas atividades de forma a potencializar a geração de
resultados que são mensurados regularmente e comparados
com as expectativas fixadas, visando identificar e corrigir tempestivamente possíveis distorções, de maneira a subsidiar a Alta
Administração com informações importantes para a tomada de
decisões.

a) zelar para que sejam observadas as leis, os princípios e as
normas reguladoras do exercício da profissão contábil;

2019

Desempenho

As ações de cobrança das multas aplicadas são essenciais
para garantir a efetividade das ações fiscalizatórias como
resultado de todos os procedimentos realizados. A pesar de
estarmos vivendo um período de pandemia, entendemos que
as ações empreendidas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins, via departamentos de fiscalização e cobrança, superaram as expectativas. A soma de todas as ações
e interações entre setores foram de suma importância para
garantir a sustentabilidade e a saúde financeira deste CRCTO
nos exercícios de 2020/2021, conforme demonstrativo abaixo:

160

Meta

311

Resultado
Meta

Gestão das Multas de Fiscalização

Meta
atingida

160

Resultado
Meta
Resultado

419

Meta
atingida

160
219

Meta
atingida

Ética na profissão

A Ética é o estudo dos juízos de apreciação referente à conduta
humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem
e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de
modo absoluto. Assim, a essência da Ética Profissional, consiste
em entender, que as profissões existem para servir em primeiro
lugar a sociedade e posteriormente o agente profissional.
Com foco na proteção à sociedade e no combate ao mau profissional, por meio da efetividade dos procedimentos fiscalizatórios, o CRCTO alcançou os seguintes resultados em relação
ao quantitativos de processos julgados:

Quantidade

das multas
de infração aplicadas

R$ 41.573,15

Quantidade

das multas
de infração aplicadas

R$ 10.014,69

Valor das multas

Valor das multas
de infração recebida

multas

multas
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Adequação da Frota de Veículos

32

2020

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e TRED

20

2019

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e TRED

24

Apoio ao Atendimento à Lei de Prevenção a
Crimes de Lavagem de Dinheiro
Em conformidade com a Resolução CFC nº 1530/17, que regulamenta procedimentos e normas gerais decorrentes da
Lei n.º 9.613/1998, alterada pela Lei n.º 12.683/2012, os profissionais da contabilidade e as Organizações Contábeis devem
fazer a devida comunicação até 31 de janeiro de cada exercício ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf). Visando
auxiliar os profissionais e organizações contábeis acerca
dessa obrigação, foram desenvolvidas ações via mala direta,
banner no sitio do CRCTO, com link para o CFC, e postagens
de Card nas redes sócias, além de atendimentos via Telefone
e WhatsApp Corporativo.
Declarações ao Coaf
Exercício

Declaração de Não Ocorrências

2020

816

2021

840

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

técnicos em contabilidade

98,56%

1,44%

Tempo médio de julgamento
de processos de registro

Indicadores
Índice De Evolução De Registros Profissionais
Ativos.
Meta

Meta

85%

Resultado

92,13%

Meta

85%

Meta
atingida

0,01%

Resultado

Resultado
Meta 0,01%
Meta

78

2021

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e TRED

02

contadores

organizações contábeis

1,49%

0,83%

Meta
atingida

Meta
atingida

2020

2021

139

2019

Descrição

Novos registros em 2021

A área de Registro é responsável pelo controle e acompanhamento do cadastro dos profissionais e das organizações contábeis junto ao CRCTO. Sua principal função é julgar os pedidos
de registro definitivo, originário ou definitivo, suas alterações,
respectivas baixas, restabelecimento e/ou cancelamentos, de
profissionais ou organizações contábeis.

2021

Reuniões Realizadas

calização e Registro para reforçar aos profissionais aprovados
em Exame de Suficiência a obrigatoriedade do registro profissional para exercer as atividades contábeis em sua plenitude.

REGISTRO

2020

A Resolução CRCTO nº 116/2006 (Regimento Interno do CRCTO), estabelece que é competência da Câmara de Fiscalização,
Ética e Disciplina, apreciar e julgar ad referendum do Tribunal
Regional de Ética e Disciplina (TRED-TO), os processos de
infração abertos contra contabilista; organizações contábeis
e pessoas físicas. Em novembro de 2021, após longo período
trabalhando na modalidade telepresencial, nossas reuniões da
Câmara de fiscalização, Ética e Disciplina, e do Tribunal Regional de Ética e Disciplina, retornaram a modalidade presencia.

Devido ao período de pandemia do Covid 19, no qual grande parte dos trabalhos foram realizadas de forma eletrônica,
houve uma sub utilização dos veículos do CRCTO destinados
a fiscalização do exercício profissional, porém, com a necessidade de retomada dos trabalhos presenciais, passamos a
utilizar os veículos com mais freqüência, o qual foi verificado
a necessidade de uma possível renovação da frota de veículos
destinados aos trabalhos fiscalizatórios.

2019

Reuniões Regimentais Das Câmaras De
Fiscalização, Ética E Disciplina:

Resultado

Meta não
atingida

80,75%

Meta
Resultado

85%
Meta
atingida

95,69%

0,50%

Resultado -2,84%

Meta não
atingida

O mesmo com a crise econômica dos últimos anos, as dificuldades de inserção no mercado de trabalho e o momento
de incertezas devido à pandemia de Covid-19, houve um
pequeno aumento do número de registros profissionais.
Entre os motivos que levaram ao aumento de registros profissionais ativos, pode-se destacar o trabalho conjunto entre Fis-

60 dias

Prazo para julgamento

468

Processos
julgados no prazo

O resultado positivo demonstra o empenho da Vice-Presidência de Registro para que todos os processos fossem pautados
e julgados em conformidade com os prazos estabelecidos.
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Registros Ativos

550

técnicos em contabilidade

16,48%

588

organizações contábeis

O êxito alcançado neste índice se deve ao trabalho de cobrança
desenvolvido por toda a equipe do setor de cobrança durante o
período preestabelecido, ou seja, um trabalho focado nas metas
e objetivos definidos dentro do plano de trabalho. O objetivo
do setor de cobrança é de está sempre buscando a redução do
índice de inadimplência e, paralelo a isso, o aumento constante
da receita do CRC. Entendemos ainda que, um clima organizacional estável favorece e contribui significativamente para o bom
andamento dos trabalhos de cobrança.

Índice de Inadimplência de Organizações Contábeis

Registros Ativos por Gênero e Região

Conseguimos alcançar a meta estipulada neste índice em sua
totalidade devido ao empenho de toda a equipe do setor de cobrança, com o apoio incondicional do setor jurídico e da diretoria
deste conselho. Todos com o mesmo foco e objetivo fortalecendo
ainda mais este time de vencedores.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

1.417

Mulheres

42,46%

Firmar Parcerias Estratégicas: Percentual de
parcerias e patrocínios firmados

57,54%

1.920
Homens

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2019

3.337

contadores

Ampliação da Receita de Contribuição

Índice de Inadimplência Profissional

profissionais registrados nos 27 CRCs

2.787

Investimento total

Indicadores

Cobrança Administrativa e Judicial Profissionais e Organizações Contábeis
Pautamos sempre o alcance nos resultados e ao aumento do
índice da receita geral, tal feito, só é possível graças a um trabalho
focado nos objetivos e metas desejados pelo órgão. Fazemos uso
de todos os métodos e ações disponíveis na execução dos trabalhos de cobrança, tais como: o envio de e-mails semanalmente,
ligações periódicas, inscrição em dívida ativa, execução judicial
e protesto em cartório.

Registro de Profissionais
e Organizações Contábeis

R$ 54.984,92

2021

Principais projetos e ações

profissional – per capita.

2020

A utilização do SPER, ferramenta web que possibilita o acompanhamento e julgamento dos processos de registro, contribuiu de forma significativa na celeridade dos julgamentos
dos processos distribuídos, com isso passamos a apresentar
e julgar o mais breve possível o número maior de processos
possíveis, transmitindo com eficiência uma resposta aos profissionais e organizações contábeis que requerem registros,
restabelecimentos e baixas, tanto de pessoas físicas e jurídicas.

gistro de profissionais e de organizações contábeis é obrigatório a todos aqueles que queiram exercer e explorar a profissão
contábil. O CRCTO continua a promover ações para informar
os profissionais sobre a finalidade e funcionalidade do CRC
e promover ações que fomentem o registro profissional e de
organizações contábeis

100%

Meta
Resultado

Meta não
atingida

9,52%
90%

Meta

Meta
atingida

155%

Resultado

90%

Resultado

266,67%

Meta
atingida

No ano de 2021 planejamos cerca de 20 (vinte) parcerias em
eventos. Essas instituições que incluimos não beneficiaram
diretamente o regional, mas sim, os profissionais da area
contábil, por meio de sorteio de bolsa, descontos em cursos.
Assim, mesmo não firmando convênio com junta comercial,
SEFAZ ou outro órgão. O Desenvolvimento Profissional manteve 02 (duas) parcerias pelo Edital, como o objetivo principal de atender as necessidades do profissional contábil.
Principais projetos e ações - Promover Educação Continuada - Cursos e Palestras: Sorteio de bolsa MBA BSSP,
divulgação de desconto Rui Juliano.
Prioridades estabelecidas: Convênio pelo Edital de
Parceria

A Educação Continuada se caracteriza como um processo
fundamental ao cumprimento de uma das finalidades institucionais do Sistema CFC/CRCs e tem por objetivo desenvolver
competências para qualificar, atualizar e aprimorar o conhecimento dos profissionais.Investimentos em desenvolvimento

Desafios e riscos:
- Desafio de trazer mais instituições para atender nosso
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Encerramento da Semana do
Contador

22 de setembro
de 2021

R$ 9.472,95

Palestras ITR

16 a 18/08 de
2021

R$ 6.660,06

Palestras LGPD

26/10 a 14/12 de
2021

R$ 3.663,10

- Risco da insatisfação por parte dos profissionais em
relação aos descontos oferecidos.
- Risco de firmamos parceria com instituições que na
prática não fornecem o desconto oferecido.

Investimento total: R$ 54.984,92

Avaliação dos eventos – Cursos, Seminários,
Congressos, Encontros etc.

Participação dos profissionais da contabilidade
em eventos de capacitação em eventos de
capacitação – Educação Continuada.

Resultado
Meta

Meta
atingida

70,53%

2021

10%

50%

Resultado

Meta
atingida

343,04%

O retorno à presencialidade das atividades de educação continuada do CRCTO teve inicio a partir de agosto de 2021. Assim,
investimos em 08 (oito) projetos presenciais, ocasionando mais
gasto no orçamento, com despesas de deslocamento com pessoal. Sendo assim, o CRCTO superou o custo do investimento
de 30 para 87,28 por profissional, entregando treinamentos
importantes para a classe contábil, como a rodada de ITR e
LGPD em diversas regiões do Estado.

Principais projetos e ações
Educação Continuada – Promover Educação
Continuada - Cursos e Palestras:
Evento

Data

Investimento

Curso Livro Caixa Rural

23 a 24/03 de
2021

R$ 3.935,00

2020

Meta

Meta
atingida

87,28 %

Resultado

Desafios e riscos: Desafio de alcançar, ou mesmo superar a
quantidade participantes de 2021, no ano de 2022.

Cursos Modalidade Online e Presencial.

Meta

10%
25,14%

Resultado
Meta

Meta
atingida

5%

Resultado
Meta
Resultado

Meta
atingida

11,74%
30%
27,99%

Meta
atingida

Com o isolamento social , ainda no primeiro semestre de 2021
a rotina dos contadores permanecia a mesma e o regional realizou 13 cursos online, somando mais de 600 participações. Na
medida em que avançamos para o presencial, com o projeto
CRC na Estrada conseguimos além de atingir a meta, expandir
a mesma e totalizar em mais de 800 profissionais nos eventos
presenciais e online.
Mais uma vez contamos com a tecnologia para levar conhecimento aos profissionais.

2021

30%

Meta

Prioridades estabelecidas:

2019

2019

2020

2021

Investimentos em desenvolvimento profissional
– per capita

Prioridades estabelecidas: Envio de mala direta para as
regiões.

2020

- Risco de a organização ter sua imagem e reputação
abalada com essas parcerias.

Palestra presencial sobre LGPD em 09 regiões. Semana do
Contador (online e presencial) ao todo 06 (seis) temas discutidos. Curso de Imposto Territorial Rural (ITR) em 05 cidades.
Semana do IRPF (modalidade-online). Curso Livro Caixa Rural
e curso EFD REINF (online).

2019

Edital de chamamento público.

Meta

90%

Resultado

Meta
atingida

91,26%

80%
Resultado
Meta

98,19

Meta
atingida

95,05%

Meta
atingida

90%

Resultado

No ano de 2021 continuamos a busca por excelência em
nossos eventos. O resultado reflete o sucesso das estratégias
adotadas pelo CRCTO, na escolha dos temas técnicos de maior
relevância e dos instrutores experientes, além da organização
estrutural, como: certificação durante o evento, envio de material imediato. O resultado foi que concluimos 668 avaliações,
sendo: 524 respostas para ótimo e 144 para bom.
- Ações que receberam melhor pontuação: Curso ITR, Curso
Livro Caixa Rural, Curso Retenções Federais , Simplicação do
eSocial, Palestra LGPD, Semana do IRPF, Semana do Contador,
Palestra ICMS e Palestra Declaração do Espólio.
- Prioridades estabelecidas: Nos eventos LGPD e ITR passamos a utilizar a avaliação presencial, para nos auxiliar como
feedback.

Principais projetos e ações: Das 37 atividades, destacamos:
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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O conselho finalizou o ano de 2021 com um total de 20 colaboradores sendo 02 trabalhando diretamente na atividade
fim de fiscalização da profissão contábil.
2020

2021

Empregados efetivos

14

14

Comissionados

2

2

Aprendizes

1

1

Estagiários

1

2

Terceirizados

1

1

19

20

Total

Meta
Resultado

Meta
atingida

60,27%

Meta

60%

Resultado

71,48%

Meta

50%

Resultado

Fiscalização: R$ 22.304,36

60%

Estagiários R$ 9.452,23
Despesas com estagiários fiscalização: R$ 7.764,10

Meta
atingida

Total R$ 1.098.722.86
Quanto ao detalhamento das despesas com o pessoal percebe-se um aumento no ano de 2021 , em relação a 2020
devido ao reajuste de 9% sendo 5% efetivado a partir do mês
de Maio 2021 concedido através do programa de avaliação
de desempenho e 4% por reajuste salarial efetivado a partir
de outubro 2021 . houve também contratação de 1 estagiaria
e aumento do valor do beneficio vale-alimentação de 13%.

Meta não
atingida

0%

Despesa de Pessoal

R$ 1.098.722,86
2021

Treinamento e desenvolvimento

R$ 1.067.027.95
2020

2019

2020

2021

Taxa de Desligamento
Meta até

7%

Resultado
Meta até

3%

Resultado
Meta até

0%

Meta não
atingida

6,25%

Meta não
atingida

0%

(Cargos efetivos +aprendizes+cargos comissionados)		
O montante do gasto com despesas de pessoal no exercício
de 2021 foi de R$ 1.098.722,86 sendo distribuído da seguinte
forma:
Salários e Gratificações: R$ 455.202,91

7%

Resultado

Detalhamento da despesa de pessoal

Meta
atingida

Índice de Percentual de Treinamento

Fiscalização: R$ 117.556,70
Encargos: R$ 179.242,89

Índice de Despesas com Pessoal

Benefícios Assistenciais e Previdenciários: R$ 149.373,68

2021

Quanto ao detalhamento das despesas com o pessoal percebe-se um aumento no ano de 2021 , em relação a 2020 devido
ao reajuste de 9% sendo 5% efetivado a partir do mês de Maio
2021 concedido através do programa de avaliação de desempenho e 4% por reajuste salarial efetivado a partir de outubro
2021 . houve também contratação de 1 estagiaria e aumento
do valor do beneficio vale-alimentação de 13%.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Para influenciar o aprimoramento das competências e das habilidades dos colaboradores o CRCTO fomenta programas de
educação continuada para fortalecer conhecimentos técnicos
e habilidades pessoais dos funcionários e isso acontece através
de indicação de cursos on-line como por exemplo curso Boas
Praticas na Gestão Pública ,Mudanças na execução Orçamentaria e na Contabilidade aplicada ao setor publico dentre outros
e com isso proporciona a ampliação do nível de conhecimento
dos funcionários.

2020

Fiscalização: R$ 35.854,78
Férias e 13º Salário: R$ 96.504,03

100%

Meta

Meta

Meta
atingida

253,33%

Resultado

10%
303,13%

Resultado

Fiscalização: R$ 25.467,18
2019

Colaboradores

2019

Para aumentar a satisfação do corpo funcional o CRCTO oferece aos seus empregados Plano de saúde, vale alimentação
, programa de avaliação de desempenho dentre outros.

2020

2021

Gestão de pessoas

Meta

Meta
atingida

90%

Resultado

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins |

2500%

Meta
atingida

RELATO INTEGRADO

|

23

5 horas

Meta

13 horas

Meta
atingida

2021

Resultado

5 horas

Resultado
Meta
Resultado

Meta
atingida

6 horas

2020

Meta

Grau de satisfação de funcionários em relação à
infraestrutura e ações desenvolvidas pelo Conselho
Federal/Regional em prol do corpo funcional

20 horas
50 horas

Meta
atingida

Em cumprimento ao PAT e ao Plano Diretor de Tecnologia
da Informação (PDTI), foi oportunizada aos empregados do
CRCTO a participação em cursos relacionados à área de tecnologia da informação, especificamente nos sistemas internos
(diárias e passagens), eSocial, segurança cibernética, internet,
armazenamento de dados em nuvem, entre outros recursos
tecnológicos que contribuem para o aprimoramento e desenvolvimento das atividades executadas.
A quantidade de eventos ofertados em 2021 possibilitou a
participação de 37% do total de empregados, com 13 horas
de treinamento, superando consideravelmente a meta prevista
para o indicador, que foi de 5 horas.

Pesquisa de satisfação dos empregados
Com o objetivo de aferir o nível de satisfação dos empregados
com relação à infraestrutura e às ações desenvolvidas pelo CFC
em benefício ao corpo funcional, anualmente, é aplicada pesquisa para que todos os colaboradores possam responder, de forma
voluntária e anônima, às questões que compõem a pesquisa.
A pesquisa aborda a disponibilidade de recursos operacionais
(hardware, software, equipamentos, mobiliário e materiais de
expediente); estrutura predial, incluindo segurança e limpeza;
relacionamento interpessoal; comunicação interna; pertencimento e orgulho de trabalhar na empresa; benefícios e treinamentos; e as ações desenvolvidas pelo CFC para prevenção da
Covid-19 no ambiente de trabalho.

2019

2019

2020

2021

Índice de Capacitação de Usuários em Tecnologia

Meta

Meta

84,77%

Resultado

Meta
atingida

As contratações do CRCTO efetuadas no exercício de 2021 totalizaram R$ 731.434,44, das quais 49,68% foram realizadas, principalmente por meio de Dispensa de Licitação, Inexigibilidade e
50,32% Pregão Eletrônico. Os processos de dispensa de licitação
e inexigibilidade foram para atender aos programas de Suporte e
Apoio a Atividade Fins e Gestão de Educação Continuada, conforme diagrama a seguir:

70%
84,89%

Resultado
Meta

Vale destacar, também, a vinculação das contratações e prorrogações contratuais ao Plano Anual de Contratações (PAC) de 2021,
que está disponível no site do CRCTO, Portal da Transparência.

70%

Resultado

Meta
atingida

70%
74%

Meta
atingida

O resultado da pesquisa aplicada em 2021 teve a participação
de 83 colaboradores, entre empregados e estagiários, que pontuaram satisfação em relação às ações desenvolvidas pelo CFC.
Mais uma vez, os resultados foram positivos e acima da meta estabelecida pelo Sistema de Gestão de Indicadores. A pesquisa demonstrou que 73% dos colaboradores estão satisfeitos com a infraestrutura e as ações desenvolvidas pelo CFC. Além disso, evidenciou
aumento no nível de satisfação, comparativamente a 2019, em que o
resultado foi de 74% e pequena variação em relação a 2020.

Gestão de licitações e contratos,
incluindo de TI

Comparação de contratações 2020-2021:
Modalidade de contratação
2021

2020

R$ 351.750,46

R$ 156.360,40

R$ 16.750,46

R$ 9.587,64

R$ 363.407,36

R$ 368.847,98

R$ 228.497,08

R$ 238.766,22

R$ 134.910,28

R$ 130.081,76

R$ 731.434,44

R$ 553.950,03

Pregão Eletrônico

Pregão Eletrônico

Adesão Ata

As contratações do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins são reguladas pelos princípios da Constituição Federal de 1988
e possuem conformidade com os normativos legais que regem a
matéria, em especial:
•
•
•
•
•
•

assessoria jurídica para emissão de pareceres acerca de editais,
termos de referência, dentre outros documentos para andamento
dos processos de licitação.

Contratações Diretas

Dispensa

Lei nº 8.666/93;
Lei nº 10.520/2002;
Lei Complementar nº 123/2005;
Decreto nº 7.892/2013;
Decreto nº 10.024/2019;
Instrução Normativa MPDG nº 005/2017.

Inexigibilidade

Total

Adesão Ata

Contratações Diretas

Dispensa

Inexigibilidade

Total

Além disso, o CRCTO conta com o apoio do controle interno e
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O aumento de 55,55% por meio de Pregão Eletrônico realizado
no ano de 2021, decorreu da contratação para aquisição de
moveis para a sede do CRCTO . A Adesão de ata registro de
preço, realizada foi para atender a demanda do CRCTO com a
contratação de serviços de emissão de passagens áreas.

63

Contratações

R$ 731.434,44

11

03

Dispensa

49

contratações em
razão do valor

Contratações diretas

49

Inexibilidades

Procedimentos
de licitação

Dispensas de
licitação em razão
de valor

R$ 134.910,28

R$
368.027,08

R$
228.497,08

01

Foram realizadas 63 contratações diretas, sendo R$ 363.407.36
em razão do valor – inciso II e R$ 228.497,08 fundamentado no
inciso XVI do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 e R$ 134.910,28
por inexigibilidade, alocados, principalmente, em inscrições
para conselheiros para participação em eventos nacionais,
locação de stands em evento da classe contábil, serviços de
energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, contratação
de serviços de postagens de correspondências, contratação de
sistema integrado, contratação de empresa para recarga de vale
transporte municipal, intermunicipal, contratação diários oficiais
do Estado e da União para publicação técnicas

R$228.497,08Total
Inexigibilidade

11 contratações com base no art. 25
2 inscrições para conselheiros

1 locação de stands em evento

R$ 3.050,00

R$ 5.000,00

2 serviços de energia elétrica e
água e esgoto

1 serviço de postagens de

R$ 71.219,16

R$ 13.299,14

Licença de uso de sistema
Integrado de gestão empresarial

contratações de recarga
de vale transporte municipal e
intermunicipal

Adesão a Ata
de Registro de
Preços

R$ 16.750,46

2

R$25.078,92

02

Pregão Eletrônico

da classe contábil
R$ 5.000,00

e funcionários para participação
em eventos nacionais

2 contratações de diário oficial

correspondências

2

R$ 7.704,85

do Estado e da União

R$ 9.118,56

R$
351.750,46
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Contratações mais relevantes
Suporte e Apoio a Atividades Fins
Objetivo Estratégico: Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades dos CRCs.
Objeto: Aquisição de mobiliário para o CRCTO, sendo: mesas, cadeiras, armários, balcões, sofás, gaveteiros e poltronas.
Justificativa: Atender à cresente demanda de trabalho deste Regional, indispensáveis ao desempenho das atividades desenvolvidas,
a qual garantirá melhores condições de trabalho aos funcionários, visando ainda, proporcionar maior eficácia no desempenho destas
atividades. Portanto solucionando problemas relacionados às condições físicas dos ambientes de trabalho, possibilitando melhor condição
laboral para os funcionários e para o público externo.
Objetivo Estratégico: Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades dos CRCs.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de demolições, revestimentos, pintura, relocação de esquadrias,
recomposição de instalações elétricas e demais serviços complementares para a sede do CRCTO.
Justificativa: A manutenção corretiva garante condições adequadas para o uso e funcionamento do prédio, além de prolongar a vida útil do
imóvel e antecipar na resolução de problemas que possam futuramente surgir.

Valor contratado
R$ 187.608,92
Pregão eletrônico
nº 001/2020

Valor contratado
R$ 17.591,41
Dispensa de licitação
nº 2021/000031

2019

2020

2021

Índice de renovação do parque de informática
Meta

33%
58,42%

Resultado
Meta

33%
63,05%

Resultado
Meta

Meta
atingida

Meta
atingida

33%

Resultado 0%

Meta não
atingida

O CRCTO vem adotando o critério de manter seu parque tecnológico atualizado, de acordo com o respectivo período de garantia,
mediante a renovação dos seus equipamentos e softwares. O objetivo da atualização é evitar a utilização de equipamentos obsoletos, de baixo desempenho, reduzir o índice de falhas pela não utilização de equipamentos antigos, assegurar o melhor nível de
manutenção ofertado pela garantia original do fabricante e, consequentemente, melhorar a prestação de serviços aos profissionais
da contabilidade e à sociedade.
Em 2021, o CRCTO investiu na aquisição de computadores (estação de trabalhos) e licenças de softwares, para melhor realização dos
trabalho pelo corpo funcional e o resultado dessas ações teve por consequência a produtividade e satisfação profissional.
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Declaração da Contadora do CRCTO
Antonia Célia Pires de Sousa Lopes
O Departamento de Contabilidade – DECONT,
compõe a estrutura da Coordenadoria Administrativa do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins, e exerce a responsabilidade de coleta de dado, 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, encerradas em 31 de dezembro de 2021

tigo 13 da Resolução CRCTO n.º 116, de 15 de
dezembro de 2006, que aprova o Regimento
do Conselho Regional de Contabilidade do
Tocantins e dá outras providências, alinhado
aos procedimentos descritos nos Manuais de
Auditoria e de Contabilidade do Sistema CFC/
CRCs. Os demonstrativos contábeis foram
analisados pela Câmara de Controle Interno
e aprovada pelo Plenário sem apontamentos
ou ressalvas.

• (RPP) – ratifica as despesas empenhadas e efetivamente executadas cuja liquidação tenha sido
verificada no exercício.

As demonstrações contábeis do CRCTO
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 Manual de Contabilidade do
Sistema CFC/CRCs aprovado pela Resolução
CFC n.º 1.161/2009; ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e
à INT/VPCI/ CFC n.º 029/2021 da Câmara de
Controle Interno do CFC, conforme orientações da Instrução Normativa TCU n.º 84/2020,
da DN-TCU nº 187/2020, além de outros normativos do Sistema CFC/CRCs.

As Demonstrações Contábeis do CRCTO são
as seguintes:

Os demonstrativos podem ser acessados no site do
CRCTO, por meio do endereço https://crcto.org.br/
portalTransparencia

O processo de preparação objetiva a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das
informações manifestadas nas demonstrações, elaboradas com os dados extraídos dos
Sistemas Informatizados, nos quais são registrados os atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.
A conformidade contábil das Demonstrações
Contábeis e dos atos da Gestão é realizada
pela Câmara de Controle Interno, de acordo
com as letras “a ao i” do parágrafo 3º do ar-

• Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
– apresenta as entradas e saídas de caixa e as
classifica em fluxo operacional, de investimento
e de financiamento;
• Notas Explicativas – fazem parte das demonstrações contábeis e nela estão evidenciados
os critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos.

• Balanço Patrimonial (BP) – é estruturado em
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e evidencia
qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do Conselho Regional de Contabilidade do
Tocantins;
• 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 (aumento
ou redução) do patrimônio líquido da entidade
durante um período;
• Balanço Orçamentário (BO) – demonstra o orçamento inicial e suas alterações, confrontando-os
com a execução da receita e despesa;
• Balanço Financeiro (BF) –evidencia as receitas e
despesas orçamentárias, bem como ingressos e
dispêndios extra orçamentários, conjugados com
os saldos de caixa do exercício anterior e os que
são transferidos para o início do exercício seguinte;
• Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar

Desafios
Quanto ao processo de parametrização dos
sistemas informatizados durante o exercício
de 2021 em busca pela qualidade das nossas
informações, temos ainda desafios a serem
superados, bem como a elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa - O demons-

trativo foi elaborado pelo método direto,
com base em dados extraídos do balanço
orçamentário e financeiro, segregando-se as
atividades de operação, de investimentos e de
financiamento, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido (DMPL) e Informação
da Contabilidade (planilha que consta nos
balancetes) todas feita por meio do sistema
de Excel. As implementações dos sistemas de
controle de contratos e de custos, para garantir confiabilidade e lisura nos controles, são um
dos principais desafios a serem superados em
2022.

Declaração
Considerando que os normativos trazem orientações quanto aos procedimentos a serem adotados para elaboração do processo de Prestação
de Contas e que a documentação apresentada
para registro está alinhada aos procedimentos
internos de controles, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis
regidas pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor
Público, pelo Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público e pelo Manual de Contabilidade
do Sistema CFC/CRCs, referentes ao exercício
de 2021, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins.

Antonia Célia Pires de Sousa Lopes
CRC TO 000765/0-5
Período de atuação 01/01 a 31/12/2021
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Gestão Orçamentária e Financeira
O avanço da pandemia de Covid-19 tem impactado diretamente na economia mundial, tanto
econômica quanto patrimonialmente, e não há previsão de melhoria em um curto espaço de
tempo. As inseguranças no cenário econômico brasileiro e as legislações divulgadas pelos Governos Federal e Estaduais, com a finalidade de aliviar as conseqüências do flagelo decorrente
da enfermidade que abateu o mundo nesses últimos dois anos, compeliram os governos, as
empresas e a sociedade civil a envidarem esforços em moldar-se à nova realidade imposta
pela Covid-19. No Sistema CFC/CRCs, a repercussão da pandemia gerou impactos diretos na
arrecadação de recursos, oriundos principalmente das anuidades. No CRCTO a conseqüência
foi a diminuição de seus recebimentos em 2020 quando comparados com os exercícios de 2019
e 2021 e praticamente a manutenção da arrecadação em relação ao exercício de 2019 e 2021.
Contribuições
Cota-Parte

2021

R$ 1.870.092,20
R$ 1.570.368,57
R$ 1.757.495,92

19,09%

sas para o exercício de 2021 em R$ 1.935.195,00. No decorrer do exercício, o Plenário do CRCTO,
aprovou a abertura de créditos adicionais e suplementares no valor de R$ 757.334,51, sendo utilizado como fonte de recurso o superávit do exercício de 2020 (272.642,50), subvenções e auxílio
recebidos pelo CFC (211.600,00) e a anulação parcial ou total nas rubricas de (273.092,01), com
a finalidade de suprir projetos s subprojetos em sua execução, conforme demonstrado a seguir:
2021
RECEITAS

R$ 194.000,00

Disponibilidade
na conta

R$ 278.602,74
R$ 2.419.437,50

R$ 2.332.141,74

2019

Resultado Patrimonial

R$ 2.140.834,76
Fixada*

R$ 2.146.795,00

2020

No entanto, levando-se em conta os trabalhos intensos do regional quanto a arrecadação,
tivemos um aumento da receita 2020/2021 de 20,22% e do recebimento de anuidades de
19,09% em relação a 2020. O CRCTO permaneceu com suas contas em estabilidade, haja visto
que foram adotadas medidas para mitigar o impacto que a falta de proporcionalidade entre as
receitas e as despesas poderiam acarretar. Tais ações vislumbram, em um futuro não muito distante, a reconquista da alavancagem econômica que a sociedade civil tanto almeja e necessita
para o crescimento do Brasil e que o Sistema CFC/CRCs espera, aspira e deseja.

Superávit
Financeiro

(Correntes e Capital)

R$ 1.952.795,00
Prevista

Realizada

Resultado
Patrimonial

DESPESAS

(Correntes e Capital)

R$ 210.608,92

R$ 2.022.384,76
Executada

R$ 269.424,88

R$ 2.542.750,66
Corrente

Capital

R$ 2.291.809,64
*No total está o crédito por superávit financeiro

Total

A principal fonte de arrecadação do Conselho Regional de Contabilidade são as receitas correntes sendo as Anuidades recebida dos profissionais, temos também as receitas financeiras,
as subvenções e outras receitas correntes, quando justificadas, informamos que das receitas
correntes o regional envia ao CFC 1/5 (cota parte). Além das anuidades, há as receitas decorrentes de rendimentos de aplicações e a realização dos Exames de Suficiência. A receita de capital
geralmente é de alienação de bens e móveis e repasse do CFC para reforma da sede e aquisição
de bens móveis, veículo e equipamentos.

R$ 370.437,70
R$ 55.564,60

Resultado Orçamentário

R$ 161.652,39
R$ 1.055.998,26
R$ 801.357,59
R$ 846.288,26

2021
2020
2019

R$ 1.120.867,15
R$ 934.988,15
R$ 810.024,33

O orçamento aprovado pela Resolução CRCTO n.º 312/2020 estimou a receita e fixou as despeINFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2021

R$ 250.941,02

2020

R$ 116.679,06

2019

R$ 59.110,27

2021

2020

Receitas
Arrecadadas

Despesas
Executadas

2019

R$ 2.542.750,66
R$ 2.115.134,17
R$ 2.677.504,42
R$ 2.291.809,64
R$ 1.998.455,11
R$ 2.618.394,15

Execução orçamentária
A incorporação dos recursos financeiros, que são arrecadados no decorrer do exercício orçaConselho Regional de Contabilidade do Tocantins |
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mentário, constitui como título financeiro para a delineação da execução
orçamentária. Tal ação é apoiada na Proposta Orçamentária e aprovada no exercício financeiro anterior, que delimita as atividades a serem
executadas, buscando o implemento das exigências regulatórias para a
profissão contábil em defesa da sociedade como um todo.
Nos quadros seguintes, pode-se observar o comportamento das receitas e despesas do CRCTO, comparativamente entre 2020 e 2021. Com a
adoção de uma política conservadora, o CRCTO optou por subestimar
as receitas que poderiam ser arrecadadas em 2021, culminando em
uma superação substancial, resultando em 20,22% (vinte por cento)
mas, quando comparadas ao exercício de 2020, tivemos um aumento
siguinificativo.
No seguimento das despesas, o modelo observado foi do aumento, perfazendo o percentual de 14,68% (quatorze por cento), em sua maioria
tivemos um pequeno aumento no valor do cartão alimentação, aumento
de salário e em algumas despesas administrativas pelo retorno dos atividades presenciais na sede do regional.

Em 2021, 51,37% das despesas correntes foi destinado para despesas de
pessoal, abrangendo gastos com programa de alimentação ao trabalhador, plano de saúde, plano odontológico, auxílio educação, provisões de
férias e os encargos patronais.
No item “Uso de bens e serviços” foram registrados serviços prestados
para atender as atividades do CRCTO, no valor total de R$ 426.187,18.
As demais, está registrada a aquisição de materiais de consumo
para o almoxarifado e para as atividades finalísticas das Unidades
Organizacionais.
No grupo das despesas de capital tivemos um gasto de 85,37% do que
foi orçado, em razão dos investimentos realizados em equipamentos e
materiais permanente, sofwares do CRCTO e amortização de parcelas
de empréstimos devido ao CFC. Em 2021, o CRCTO não fez aquisição de
novos empréstimos ao CFC.

Receitas por grupo e elemento
R$

Receita de Contribuições

R$ 1.054.164,78
R$ 1.069.443,50
R$ 426.187,18

Uso de Bens
e Serviços

R$ 379.739,51
R$ 621.266,85

Transferências
Correntes

R$ 0,00
R$ 859,79
R$ 45.617,55
R$ 514.691,05

Demais
Despesas
Correntes

R$ 435.630,84
R$ 501.462,34

Despesas por grupo e elemento
R$
DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES
Grupos de Receita

R$ 1.081.506,53

Pessoal e
encargos

2021

2020

Previsto

Realizado

%

Previsto

Realizado

%

1.397.273,00

1.870.092,20

133,84

1.721.836,00

1.570.368,57

91,20

Grupos de Despesa
Despesas de Pessoal

Empenhada R$

Liquidada R$

Valores Pagos R$

2021

2020

2021

2020

2021

2020

1.081.506,53

1.054.164,78

1.081.506,53

1.054.164,78

1.081.506,53

1.021.584,62
366.305,06

17.281,00

26.651,33

154,22

55.337,00

19.264,68

34,81

Uso de Bens e Serviços

426.187,18

379.739,51

426.187,18

379.739,51

424.090,85

Receitas Financeiras

217.997,00

284.458,43

130,49

241.840,00

219.079,67

90,59

Financeiras

54.500,60

51.639,56

54.500,60

51.639,56

54.500,60

51.639,56

Transferências

279.679,00

97.549,15

34,88

298.567,00

114.364,11

38,30

Outras Despesas Correntes

460.190,45

384.851,07

460.190,45

384.851,07

460.190,45

384.851,07

Despesas Correntes

2.022.384,76

1.870.394,92

2.022.384,76

1.870.394,92

2.020.288,43

1.824.380,31

Exploração de Bens e Serviços

Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes

40.565,00

53.390,63

131,62

73.395,00

28.147,31

38,35

1.952.795,00

2.332.141,74

119,43

2.390.975,00

1.951.224,34

81,61

RECEITAS DE CAPITAIS
Grupos de Receita
Transferências de capital

2021

Grupos de Despesa

2020

Realizado

%

Previsto

Realizado

194.000,00

210.608,92

108,56

0,00

163.909,83

Amortização de Empréstimos

163.909,83

Despesas de Capital

194.000,00

210.608,92

108,56

0,00

Superávit Financeiro

272.642,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas de Capital

272.642,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.419.437,50

2.542.750,66

105,10

2.390.975,00

2.115.134,17

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

%

Investimentos

Previsto

Receitas de Capital

Total das Receitas

DESPESAS DE CAPITAL

Total das Despesas

Empenhada R$

Liquidada R$

Valores Pagos R$

2021

2020

2021

2020

2021

2020

201.563,45

61.198,76

201.563,45

61.198,76

201.563,45

61.198,76

67.861,43

66.861,43

67.861,43

66.861,43

67.861,43

66.861,43

269.424,88

128.060,19

269.424,88

128.060,19

269.424,88

128.060,19

2.291.809,64

1.998.455,11

2.291.809,64

1.998.455,11

2.291.809,64

1.952.440,50

Fonte: Balanço Orçamento 31/12/2021 (Sistema de Contabilidade)
88,46
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Gestão Patrimonial e Infraestrutura
A Coordenadoria do Administrativo, por meio da comissão do
Patrimônio conforme portaria nº 031 de 16 de julho de 2021,
são responsável pela gestão patrimonial do CRCTO e tem por
objetivo suprir as demais unidades organizacionais de bens
patrimoniais e materiais necessários e indispensáveis para a
realização de suas atividades. Além disso, controla e protege
os bens públicos patrocinando seu uso racional.
As atividades desenvolvidas são fundamentadas nos
seguintes normativos:

A aquisição dos móveis dentre eles as cadeiras operacionais
cumpre os requisitos ergo-nômicos definidos pela Norma Regulamentadora (NR 17) garantindo maior qualidade postural
aos funcionários e colaboradores do CRCTO, uma vez que os
assentos possuem altura, encosto lombar e apoio de braços
ajustáveis às características físicas de cada um, a fim de mitigar
riscos ocupacionais.

• Instrução Normativa SEDAP/PR Nº 205, de 08 de abril de 1988;

2021

• Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

• Instrução Normativa CGU Nº 04, de 21 de fevereiro de 2020;

2020

• Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 e alterações;

• Normas Brasileira de Contabilidade NBC TSP 07, Ativo Imobilizado e NBC TSP 08 Ativo Intangível.

Principais investimentos de capital
Em atendimento aos Objetivos Estratégicos nº 12 (ampliar e
integrar o uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/
CRCs) e 15 (assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs ) da Resolução CFC
n.º 1.543/2018, no ano de 2021, foram investidos R$ 201.563,45
(duzentos e um mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta
e cinco centavos) para aquisição de bens como móveis, nobreak,
cortinas, computador e hd, conforme a tabela:
Investimentos
Móveis sendo armários, cadeiras, mesas, poltrona

187.608,92

Nobreak

1.255,00

Aquisição de cortinas

3.300,00

Aquisição de computador e HDSs

9.399,53

TOTAL

201.563,45

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2019

• Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Resultado
Meta
Resultado
Meta
Resultado

33%
13,70%

Meta não
atingida

33%
2,44%

2020

Diferença %

2.289,21

2.172,90

+ 5,09

Serviço de limpeza, conserv. e jardinagem

7.360,00

3.755,00

+96,01

72.155,21

76.560,91

-0,83

81.804,72 82.488,81

O serviço de limpeza e jardinagem teve um aumento de 96,01%
em relação a 2020 em razão do contrato firmado se referir a
12 meses, já na despesas com outros gastos tivemos um redução 0,83%, devido o regional ter solicitado o desligamento de
serviços com energia do auditório por não está sendo utilizado em prol do quadro que se encontrava com a pandemia do
COVID-19.

Meta não
atingida

9%

2021
Segurança predial

Total

33%

Meta

Abaixo estão listados os principais contratos e os respectivos
valores investidos em 2021, comparativamente ao ano anterior:

Outros gastos (água, energia, seguros)

Índice de Renovação do Parque de Informática

• Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967;

a segurança dos usuários e de sua sede.

Desfazimento de Ativos

Meta não
atingida

Quanto às aquisições de ativos de TI, busca-se a constante
modernização do parque tecnológico visando assegurar
a disponibilidade, continuidade, confidencialidade e integridade dos serviços prestados pelo CRCTO, bem como a
redução dos riscos institucionais.
O planejamento realizado para a aquisição de equipamentos e softwares possibilitaram um aumento percentual do
índice, inclusive com a aquisição de notebooks para a realização de trabalho em home office pelo corpo funcional,
aquisição de computadores (estações de trabalho) com
configuração mais moderna.

Manutenção preventiva e corretiva
Em 2021, para assegurar plenas condições de funcionamento, o
CRCTO adota estratégias de prevenção contra falhas e problemas que possam comprometer o andamento das atividades e

Em 2021, não foi realizado nenhum desfazimento de ativos. No
final do exercício de 2021 deu inicio a um processo de leilão
dos bens e sucatas em desuso do CRCTO, que será finalizado
em 2022.

Locações de equipamentos
O CRCTO possui contrato de locação de impressoras (outsourcing) desde 2019 o que permitiu uma economia em larga escala
dos insumos gastos com a impressão de documentos (tonner,
papel, energia elétrica, manutenções preventiva e corretiva),
a manutenção da locação de servidor duplicado para backup
nas nuvens desde 2020 foi para guardar os arquivos do CRCTO
com mais confiabilidade, os gastos em 2021 foi na ordem de R$
19.908,00, porém o acréscimo de 68,05% em relação ao ano anterior se deu em função do reajuste nos contratos dos serviços
prestados (8.062,00).

R$ 19.908,00
2021

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins

R$ 11.846,00
2020
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Principais desafios e ações futuras

Estratégica e Desempenho na pági-na XX.

Para o exercício de 2022 o CRCTO pretende
adquirir 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado e 1 (um) veículo. Quanto aos aparelhos
de ar condicionado serão substituídos aqueles que há algum tempo estão apresentando
problemas, e segundo informações da empresa que presta o serviço de manutenção
preventiva seja interessante para o CRCTO a
substituição, levando em consideração que os
aparelhos se encontram obsoletos.

Valores por Objetivos Estratégicos

Para continuidade dos serviços de prevenção
e segurança predial, tais como renovação do
contrato relativo ao monitoramento eletrônico
de alarme, renovação do seguro predial e dos
veículos de propriedade do Regional.

R$
Objetivo Estratégico
Fortalecer a participação sócio-político-institucional junto às instituições públicas, privadas, sociedade
civil e entidades representativas
Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade
Atuar como fator de proteção da sociedade
Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do sistema CFC/CRCs

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização como fator de
proteção da sociedade.
Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no sistema CFC/CRCs.
Atrair e reter talentos
Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional e fomentar programas de
educação continuada e fortalecer conhecimentos técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e
funcionários do CFC/CRCs.
Assegurar adequada infra-instrutora e suporte logístico às necessidades dos CRCs.
Total

Liquidado
17.169,12
10.967,54
31.475,10
468.459,55
58.493,55
57.260,97
1.114.017,62
25.168,60
508.797,59
2.291.809,64

Gestão de Custos
O Sistema CFC/CRCs realiza o monitoramento
e controle da execução orçamentária com o
auxílio do Sistema Plano de trabalho, que é
uma ferramenta gerencial de direcionamento
para a melhor forma de cumprir a missão e alcançar os objetivos definidos para o Sistema.
A execução está alinhada com os instrumentos de programação e controle de planeja-mento, possibilitando uma sincronia para
que os objetivos sejam alcançados, à luz das
normas e dos regulamentos pertinentes à
gestão orçamentária e financeira.
O CRCTO não adota metodologia para o rateio
dos custos indiretos, mas o controle parcial é
realizado por meio de 31 (trinta e um) projetos e 27 (vinte e sete) atividades, alinhados e
vinculados a 11 objetivos estratégicos e 4 (quatro) programas de gestão. A distribui-ção por
programa está evidenciada no 3 Governança
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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Balanço Patrimonial (BP)
ATIVO

R$
NE

2021

2020

PASSIVO

NE

2021

2020

1.432.793,19

1.294.538,89

1.120.867,30

934.988,15

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

0,00

20.832,09

1.120.867,30

934.988,15

Pessoal a pagar

0,00

7.312,35

272.643,58

324.545,99

Obrigação De Curto Prazo

Créditos do exercício

481.152,17

438.359,05

Obrigações fiscais de curto prazo

Créditos de exercícios anteriores

43.944,96

44.749,17

Ativo Circulante
Caixa Equivalentes De Caixa

01

Caixa e equivalentes de caixa

Passivo circulante

08

338.755,30

396.282,83

Encargos sociais a pagar
Créditos De Curto Prazo

02

Parcelamento de débitos
(-) Perda estim. c/ créd. de liquid. duvidosa

232.246,14

308.467,36

Fornecedores

03

-484.699,69

-467.029,59

Demais obrigações de curto prazo

7.245,30

63,37

Contas a pagar

04

5.284,79

48,62

Transferências legais

5.284,79

0,00

Outras obrigações

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo
Adiantamentos conc. a pessoal e a terc.

Depósitos consignáveis

Adiantamentos a pessoal
Adiantamentos a terceiros

0,00

48,62

Tributos e contribuições a recuperar

04

0,02

0,03

Créditos por danos ao patrimônio

04

1.960,49

14,72

Provisões De Curto Prazo

09

05

Almoxarifado
Var. Diminutivas pagas antecipadamente

06

Var. diminutivas pagas antecipadamente
Ativo não-circulante

13.519,74
34.381,16

482,23

3.621,32

2.345,99

6.744,86

1.220,07

24.014,98

3.641,29

6.038,47

1.115,96

10

Provisões trabalhistas
Estoques

0,00
4.048,29

1.167,54

0,00

0,00

2.525,33

4.870,93

227.119,48

238.640,21

74.066,25

80.729,65

22.395,52

26.653,94

Provisão p/riscos trabalhistas e cíveis

19.200,00

17.000,00

22.395,52

26.653,94

Provisão de cota parte

133.853,23

140.910,56

9.641,49

8.287,44

Empréstimos De Curto Prazo

103.946,24

96.390,90

11

9.641,49

8.287,44

Empréstimos obtidos

103.946,24

96.390,90

4.641.521,20

4.570.811,61

Passivo não-circulante

116.402,28

220.348,56

Empréstimos de longo prazo

396.622,58

380.006,80

116.402,28

220.348,56

Parcelamento de débitos

706.802,47

641.172,26

Empréstimos obtidos

116.402,28

220.348,56

Créditos de exercícios anteriores não executados

876.585,65

667.099,54

Total do passivo

455.157,58

616.631,39

5.619.156,81

5.248.719,11

5.619.156,81

5.248.719,11

Ativo realizável a longo prazo

02

Dívida ativa executada

1.467.554,83

1.614.857,46

(-) Perda estim. c/ créd. de liquid. duvidosa

03

-2.654.320,37

-2.543.122,46

Patrimônio líquido

Investimento, Imobilizado e intangível

07

Patrimônio Social

4.244.898,62

4.190.804,81

Imobilizado

4.205.833,83

4.141.765,98

Bens móveis

1.068.598,09

867.544,64

Bens imóveis

3.791.588,65

3.791.588,65

(-) Depreciação acumulada

-654.352,91

-517.367,31

Intangível

39.064,79

49.038,83

Intangível

60.076,00

60.076,00

(-) Amortização Acumulada

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
Total do Ativo

-21.011,21

-11.037,17

6.074.314,39

5.865.350,50

11

12
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DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES (Lei nº 4.320/64)
Descrição
Ativo Financeiro
Ativo Permanente

NE
13

2021
1.137.754,09
4.936.560,30

2020
943.338,96
4.922.011,54

Descrição

NE

2021

2020

13

81.755,83
373.401,75

141.981,37
474.650,02

Ativo Financeiro
Ativo Permanente

Total patrimonial

5.619.156,81

5.248.719,11

2021

2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/64)
Descrição
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Direitos Contratuais a Executar

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2021

NE

2020
ATOS POTENCIAIS
PASSIVOS

14
52.427,71

60.668,68

Obrigações em
Comodatos a Executar

14
269,59

269,59
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Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Variações Patrimoniais Aumentativas

NE

Contribuições
Exploração de bens e serviços

2021

2020

1.915.167,65

1.888.067,11

81.268,65

59.984,55

Financeiras

845.861,60

488.996,20

Transferências

308.158,07

114.364,11

Outras variações patrimoniais aumentativas
Total
Variações Patrimoniais Diminutivas

NE

1.130.316,56

893.507,34

4.280.772,53

3.444.919,31

2021

2020

Pessoal e encargos

1.057.767,69

1.054.164,78

Uso de bens e serviços

606.432,90

612.741,74

122.303,75

53.430,31

433.158,09

411.979,98

1.634.882,80

1.172.376,94

Financeiras
Transferências

Desvalorização e perda de ativos
Outras variações patrimoniais diminutivas

15

55.789,60

84.660,96

3.910.334,83

3.389.354,71

370.437,70

Patrimônio líquido

Descrição

2021

Saldo Inicial do Exercício

5.248.719,11

Ajustes de Exercício Anterior

0,00

96.587,25

370.437,70

55.564,60

Saldo Final do Exercício

5.619.156,81

Incorporação de Ativos

NE

Receita Orçamentária

Investimentos
Incorporação de Passivos
Operações de crédito internas
Desincorporação De Passivos
Amortizações de empréstimos

2021

2020
61.198,76

201.563,45

61.198,76

0,00

0,00

0,00

0,00

67.861,43

66.861,43

67.861,43

66.861,43

2020

R$ 55.564,60

2021

2020
2.115.134,17

2.332.141,74

1.951.224,34

210.608,92

163.909,83

48,63

32.883,79

Adiantamentos a pessoal

0,00

3.401,40

Adiantamentos a terceiros

48,62

0,00

0,01

0,00

Créditos por danos ao patrimônio

0,00

6.829,79

Pessoal a pagar

0,00

7.312,35

Encargos sociais a pagar

0,00

13.519,74

Obrigações de curto prazo

0,00

0,00

Recebimentos extra- orçamentários

16

Tributos e contribuições a recuperar

Provisões trabalhistas
Disponível do Exercício anterior
TOTAL

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

R$ 370.437,70

2.542.750,66

Receitas Correntes

R$

201.563,45

Resultado Patrimonial

2021

R$
Ingressos

Receitas de Capital

Descrição

5.248.719,11

Balanço Financeiro (BF)

55.564,60

Variações Patrimoniais Qualitativas

2020
5.096.567,26

Resultado do Exercício

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do
patrimônio líquido do CRCTO nos exercícios de 2021 e 2020,
bem como, sua evolução no período. Ressalta-se o incremento
de 7,06% em seu Patrimônio Líquido em comparação a 2020.

0,00

Tributárias e contributivas

Resultado Patrimonial do Exercício

R$

R$

0,00

1.820,51

934.988,15

810.024,33

3.477.787,44

2.958.042,29
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2021

2020

Despesa Orçamentária

Dispêndios

2.291.809,64

1.998.455,11

Despesas Correntes

2.022.384,76

1.870.394,92

Despesas de Capital

269.424,88

128.060,19

65.110,50

24.599,03

5.284,79

0,00

Adiantamentos a terceiros

0,00

48,62

Tributos e contribuições a recuperar

0,00

0,03

Créditos por danos ao patrimônio

1.945,77

0,00

Pessoal a pagar

7.312,35

0,00

Pagamentos Extra Orçamentários

NE

16

Adiantamentos a pessoal

Encargos sociais a pagar
Obrigações de curto prazo
Contas a pagar
Transferências legais
Provisões trabalhistas

13.519,74

0,00

30.332,87

24.477,34

51,58

73,03

0,00

0,01

6.663,40

0,00

Disponível para o exercício Seguinte

1.120.867,30

934.988,15

TOTAL

3.477.787,44

2.958.042,29

As receitas do Conselho Regional de Contabilidade do
Tocantins são constituídas por anuidades, receitas de
exploração de bens e serviços, financeiras, as subvenções e outras. Apesar das dificuldades encontradas
devido a situação atual do país, o resultado orçamentário no exercício de 2021 foi satisfatório conforme
demonstrado BO.
Superávit Orçamentária

2021

R$ 250.941,02

2020

R$ 116.679,06

Balanço Orçamentário (BO)
R$

Receitas orçamentárias
Receitas Orçamentárias

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Realizada

Saldo

1.935.195,00

1.952.795,00

2.332.141,74

(379.346,74)

1.397.273,00

1.397.273,00

1.870.092,20

(472.819,20)

17.281,00

17.281,00

26.651,33

(9.370,33)

217.997,00

217.997,00

284.458,43

(66.461,43)

262.079,00

279.679,00

97.549,15

182.129,85

40.565,00

40.565,00

53.390,63

(12.825,63)

Receitas de Capital

0,00

194.000,00

210.608,,92

(16.608,92)

Auxílio

0,00

194.000,00

210.608,92

(16.608,92)

1.935.195,00

2.146.795,00

2.542.750,66

(395.955,66)

Receitas Correntes
Contribuições
Exploração de bens e serviços
Financeiras
Transferências
Outras receitas correntes

Total das Receitas
Déficit/Superavit
Total
Saldos de Exercícios Anteriores-Superávit Financeiro

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

0,00
1.935.195,00

2.146.795,00

2.542.750,66

(395.955,66)

272.642,50
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Despesas orçamentárias
Despesas Orçamentárias

R$
NE

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Saldo

Despesas Correntes

1.857.033,57

283.801,19

2.140.834,76

2.022.384,76

2.022.384,76

2.020.288,43

118.450,00

Pessoal e encargos

933.070,00

166.694,75

1.099.764,75

1.081.506,53

1.081.506,53

1.081.506,53

18.258,22

Uso de bens e serviços

382.979,80

122.287,49

505.267,29

426.187,18

426.187,18

424.090,85

79.080,11
2.300,17

Financeiras

56.600,77

200,00

56.800,77

54.500,60

54.500,60

54.500,60

Transferências correntes

140.000,00

-140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tributárias e contributivas

329.459,00

125.385,14

454.844,14

444.588,62

444.588,62

444.588,62

10.255,52

Outras despesas correntes

14.924,00

9.233,81

24.157,81

15.601,83

15.601,83

15.601,83

8.555,98

Despesas de Capital

78.161,43

200.441,31

278.602,74

269.424,88

269.424,88

269.424,88

Investimentos

10.300,00

200.441,31

210.741,31

Amortização de empréstimos
Subtotal
Superávit

17

Total das Despesas

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

201.563,45

201.563,45

67.861,43

0,00

67.861,43

1.935.195,00

484.242,50

2.419.437,50
0,00

250.941,02

0,00

0,00

484.242,50

2.419.437,50

2.291.809,64

2.291.809,64

2.289.713,32

0,00
1.935.195,00

67.861,43

201.563,45

2.291.809,64

67.861,43
2.291.809,64

9.177,86
9.177,86

67.861,43
2.289.713,31

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

R$
Descrição

2021

2020

Ingressos

2.332.141,74

1.951.224,34

Receitas

2.332.141,74

1.951.224,34

1.870.092,20

1.570.368,57

26.651,33

19.264,68

284.458,43

219.079,67

97.549,15

114.364,11

Fluxos de Caixa das Operações

Receitas de Contribuições
Exploração de Bens e Serviços
Receitas Financeiras
Transferências (Subvenções)
Outras Receitas

53.390,63

28.147,31

Desembolsos

2.087.446,63

1.862.110,16

Despesas

2.087.446,63

1.862.110,16

1.081.506,53

1.054.164,78

Uso de Bens e Serviços

491.249,05

371.454,75

Despesas Financeiras

54.500,60

51.639,56

0,00

859,79

444.588,62

362.328,17

15.601,83

21.663,11

Pessoal, Encargo e Benefícios

Despesas Transferências Correntes
Despesas Tributárias e Contributivas
Outras Despesas
Fluxo de Caixa Líquida das Atividades das Operações

244.695,11

89.114,18

Caixa e Equivalente de Caixa Final

210.608,92

163.909,83

Auxílios

210.608,92

163.909,83

(201.563,45)

(61.198,76)

-201.563,45

-61.198,76

9.045,47

102.711,07

Desembolsos
Aquisição de Ativo Não Circulante
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

124.963,82
810.024,33

1.120.867,30

934.988,15

A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa do Conselho Regional de Contabilidade em um determinado período, evidenciando
separadamente os fluxos nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento.
As informações são úteis para proporcionar aos usuários uma base para avaliar a capacidade
da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de
utilização desses fluxos de caixa.

2021

R$ 1.120.867,30

Caixa e
Equivalente de
Caixa em 31/12

R$ 934.988,15

2020

R$ 810.024,33

2019

Restos a Pagar Processados (RPP)
R$
Restos a Pagar
Processados

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Ingressos

185.879,15
934.988,15

Caixa e Equivalente de Caixa Final

DESPESAS
CORRENTES +
CAPITAL

Inscritos
NE

Em Exercícios
Anteriores

Em 31 de
Dezembro

46.014,61

2.336,03

Pagos

Cancelados

Saldo

46.014,61

0,00

2.336,03

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Ingressos
Empréstimos Tomado
Desembolsos
Amortização de Empréstimos Tomado
Fluxo de Caixa líquido das Atividades de Financiamento

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

0,00

0,00

0,00

0,00

67.861,43

66.861,43

67.861,43

66.861,43

(67.861,43)

(66.861,43)
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Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis em 3112/2020
Contexto Operacional

O Conselho de Contabilidade do Estado do
Tocantins (CRCTO), é uma Autarquia Espe-cial Corporativa criada pelo Decreto-Lei n.º
9.295/1946, localizado na Avenida Teotônio
Segurado, Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote
nº 19, Plano Diretor Sul, CEP –77.016-330 – Palmas -TO, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10. Dotado de
personalidade jurídica de direito público, o
CRCTO possui autonomia administrativa e
financeira, tendo sua estrutura e organização,
estabelecidas no Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, Resolução CFC N.O
1.616/2021 e tem sua constituição, sede e foro
regulamentados no seu Regimento Interno,
aprovado pela Resolução CRC-TO nº.116/2006
e alterações.

blico (NBCASP); a Resolução CFC nº1.161/09,
que aprovou o Manual de Contabilidade do
Sistema CFC/CRCs e a Instrução de Trabalho
nº 29/2021.

O CRCTO é uma instituição que presta serviço
público nos termos da legislação em vigor e
tem como atividades finalísticas registrar e
fiscalizar o exercício da profissão contábil.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e nela estão evidenciados os critérios utilizados na elaboração
dos demonstrativos. Alem disso, tem por
objetivo destacar e interpretar detalhes de
informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos
contábeis.

O CRCTO gerencia seus recursos com base
na legislação vigente e tem como principal
fonte de recursos as anuidades pagas pelos
profissionais e organizações contábeis, cujos
recursos são repassados 20% ao CFC, de forma compartilhada, sob forma de cota-parte.
Base da Preparação e Elaboração das
Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração e foram
elaboradas em conformidade com a Lei nº
4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Pú-

As Demonstrações que compõem Prestação
de Contas da Gestão, exercício de 2021, são:
o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP), o Balanço
Financeiro (BF), o Balanço Orçamentário
(BO), o Demonstrativo de Execução de Restos
a Pagar Processados (RPP), o Demonstrativo
do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstrativo das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e as
Notas Explicativas (NE). Os demonstrativos
foram extraídos do Sistema de Contabilidade
SPW.

Uso de Estimativa e Premissas Contábeis
Significativas
Na preparação das demonstrações financeiras, o Conselho Regional de Contabilidade
do Tocantins utilizou como embasamento as
estimativas que afetam diretamente o valor
de avaliação dos ativos e passivos constantes
nas demonstrações. As principais estimativas
e premissas estão apresentadas a seguir:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

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 procedimentos contábeis relativos ao reconhecimento da perda
estimada dos créditos de liquidação duvidosa e provisão da cota parte, com base na
perda esperada, cujo detalhamento está
mencionado na Nota n.º 02.

b. Ativo Imobilizado – os bens classificados

no imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, são mensurado
ou avaliado com base no valor de aquisição. Dos ativos que imobilizados obtidos
a título gratuito (se for o caso), o valor é
o resultante da avaliação obtida com base
em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.
No exercício de 2012 foram efetuados os
ajustes decorrentes da avaliação dos bens,
conforme previsto no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, reconhecendo
o valor depreciável e do valor residual dos
ativos dos ativos imobilizados, com reconhecimento do custo atribuído (deemed
cost). No exercício de 2021, não ocorreram
reavaliações.A determinação da vida útil
econômica dos bens do imobilizado, para
os bens adquiridos e postos em operação
até 31/12/2010, foi definida no laudo de
avaliação nº 2.914/2012 e 2.967/2012. Para
os bens adquiridos e postos em operação
a partir de 1º/1/2011, a vida útil foi definida pela Câmara de Controle Interno do
CFC, por meio da Instrução de Trabalho

nº O4/2012 elaborada com base na IN da
Secretaria da Receita Federal (SRF) n.O
162/1998.
c. As provisões para riscos cíveis e trabalhis-

tas são reconhecidas de acordo com a análise jurídica de cada ação e, dependendo
da análise, poderão ser classificadas como
passivo contingente, como passivo exigível.
Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional das
operações do Conselho Regional, cujos saldos
estão assim evidenciados 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 ressaltar que a diferença entre os montantes de ativo financeiro
e passivo financeiro resulta no valor do superávit financeiro.
Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis utilizadas na
preparação das demonstrações contábeis estão definidas e demonstradas a seguir. Ressalta-se que essas políticas vêm sendo aplicadas
de modo consistente em todos os períodos
apresentados, salvo disposição em contrário.
Balanço Patrimonial
O BP evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 e
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demonstra a posição estática dos ativos e passivos no final do
exercício, possibilitando ao usuário da informação conhecer,
qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e
direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos resultados
acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido).

Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa
Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são
administrados pelo Conselho Regional de Contabilidade do
Tocantins, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da
Constituição da República Federativa de 1988.
“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e
das empresas por ele controladas, em instituições financeiras
oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição
da República Federativa de 1988, Art. 164, § 3º).

Parcelamento débitos

Nota Explicativa 2

(-) Perda Estimada de Créditos

Créditos a Receber de Curto Prazo e Longo
Prazo

Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira
Disponível para Aplicação Vinculada
Total

2021

2020

8.249,35

9.087,12

1.112.617,95

925.901,03

0,00

0,00

1.120.867,30

934.988,15

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram aplicados por intermédio de instituição financeira
oficial (Banco do Brasil) em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que
dispõe o §1º do art. 43 da lei complementar nº 101/2000 e
as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram
reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

- 467.029,59
2020

Ativo não Circulante
396.622,58

380.006,80

Parcelamento débitos

706.802,47

641.172,26

Os créditos a receber são valores previstos em função do regulamentado no Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946:

Créditos de exercícios anteriores não
executados

876.585,65

667.099,54

1.467.554,83

1.614.857,46

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

(-) Perda Estimada de Créditos

-2.654.320,37

- 2.543.122,46

Dívida Ativa Executada

Nota Explicativa 3

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

Ajustes para perdas créditos

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

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual
dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual
se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre
o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC n° 85/2012.

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

e) subvenções dos Governos.”

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:

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

Quadro 3: Perda Estimada de
Créditos de curto e longo prazo

Os créditos foram contabilizados pelo regime de competência,
no curto e/ou longo prazo, como créditos a receber e o seu
reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo
apresentada em 31/12/2021, um montante de:
Quadro 02 - Crédito a Receber
Descrição
Créditos a Receber de Curto Prazo
Créditos do exercício
Créditos de exercícios anteriores

2021

2020

Descrição
Saldo Créditos de Curto Prazo

R$
2021

2020

Ativo Circulante
757.343,27

791.575,58

Percentual de Inadimplência

0,64%

0,59%

Calculo de Ajuste de perdas

-484.699,69

-467.029,59

Créditos líquidos a receber

272.643,58

324.545,99

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Ativo Circulante
272.643,58

324.545,99

481.152,17

438.359,05

43.944,96

44.749,17

Descrição
Saldo Créditos realizáveis a Longo Prazo
Percentual de Inadimplência

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

- 484.699,69

Créditos Realizáveis a Longo Prazo

a. Os créditos a receber

d) doações e legados;
Descrição – CFC

308.467,36

2021

Descrição

R$

Caixa e Equivalente de Caixa

232.246,14
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Calculo de Ajuste de perdas

-2.654.320,37

-2.543.122,46

Créditos líquidos a receber

396.622,58

380.006,46

Compreende os valores a receber do Conselho Federal de
Contabilidade de cota parte apurada em 31/12/2021.

ção, foram realizados no sistema operacional de controle de estoques,
os quais não influenciaram nos saldos das contas patrimoniais.

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Nota Explicativa 6
Nota Explicativa 5

Nota Explicativa 4

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas
Antecipadamente

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

Estoques

Correspondem a valores a receber relativos a salário família,
créditos por danos ao patrimônio, créditos entre Conselhos,
valores a receber de entes públicos e terceiros até o término
do exercício seguinte:

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo CRCTO, com o objetivo de utilização própria no curso normal de
suas atividades operacionais e administrativas, composto
de materiais de expediente, impressos formulários e papeis,
matérias de informática, material de copa e cozinha, gêneros
de alimentação, materiais de higiene, limpeza e conservação,
bens móveis não ativáveis, materiais de distribuição, dentre
outros.

Quadro 04 - Demais Créditos e Valores
de Curto Prazo
Descrição
Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros
Tributos e Contribuições a Recuperar
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos entre Conselhos
Total

R$
2021

2020

5.284,79

48,62

0,02

0,03

1.960,49

14,72

0,00

0,00

7.245,30

63,37

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros
Valores referente a adiantamento de férias concedidas a
funcionários em 30/12/2021;
Valor relativos a antecipação de benefícios sendo consultas
dos funcionários a serem descontado na folha de pagamento
do mês de janeiro de 2022;
Créditos por danos ao patrimônio;
Do montante de créditos por danos ao patrimônio de R$
1.960,49, foram regularizados entre os meses de janeiro e
fevereiro de 2022 e outro parcelado para desconto em folha
de pagamento do funcionário responsável.
b. Tributos e Contribuições a Recuperar

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Os bens em almoxarifado 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 materiais. As
apropriações provenientes da utilização são contabilizadas
em contas de resultado.
R$

Quadro 05 - Materiais de Consumo
Descrição
Almoxarifado
Materiais de Expediente

2021

2020

22.395,52

26.653,94

4.907,51

6.014,34

Impressos formulários e papeis

5.146,83

4.049,86

Matérias de informática

345,08

389,15

Material de copa e cozinha

1.532,37

1.754,99

Gêneros de alimentação

2.181,24

2.596,06

5.264,49

6.316,84

Materiais de higiene, limpeza e conservação
Bens móveis não ativáveis

5.264,49

3.018,00

Materiais de distribuição

3.018,00

2.514,70

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventariados em 31/12/2021 e os ajustes necessários à sua regulariza-

No exercício de 2021, o Conselho Regional de Contabilidade do
Tocantins contratou apólices de seguros com as empresas Mapfre
Seguros Gerais S/A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
para seguro anual para dois veículos do regional, no montante
de R$ 2.377,24 para prestação de serviços de seguro total e com
a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para
caminhonete Hilux de valor R$ 5.461,09 do CRCTO, Mapfre Seguros
Gerais S/A para seguro predial no valor de R$ 936,05. Sendo que
dos valores acima citados referentes aos seguros resta R$ 6.500,43
e do montante de R$ 5.292,00 referente as assinaturas da licença
do zoom meeting e sofwtare adobe ilustrador e premiere pro
teams resta R$ 3.141,06, das assinaturas compreende direito
correspondente a pagamento de despesas cujos benefícios ou
prestações de serviços ocorrerão até o termino do exercício seguinte.

R$

Quadro 06 - VPD Antecipada
Curto Prazo

2021

2020

VPD pagas antecipadamente

9.641,49

8.287,44

Seguros de bens móveis a apropriar

5.798,43

4.720,40

Seguros de bens imóveis a apropriar

702,00

702,05

Assinaturas periódicas

3.141,06

2.864,99

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Nota Explicativa 7

Investimento, Imobilizado e intangível
Os bens que integram o imobilizado e intangível estão assim
distribuídos:

Imobilizado
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Bens móveis e imóveis

utensílios de escritório, houve um investimento na troca dos
móveis da sede do CRCTO, sendo mesas, cadeiras, armários,
poltrona e etc.

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor
de aquisição com exceção dos bens que foram reavaliados a
valor de mercado e reconhecido contabilmente, no exercício
de 2011. Os ativos imobilizados obtidos a título gratuito (se for
o caso) o valor é o resultante da avaliação obtida com base
em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos
termos da doação.
Por meio da Portaria nº 031/2021, foi nomeada a comissão para
o levantamento de bens móveis, após a troca dos moveis do
regional deu inicio abertura de um processo para leiloar os
bens substituídos, que após o desfazimento dos bens inservíveis será emitido o relatório conclusivo à administração com
os apontamento em relatório específico o resultado dos bens
inventariados.
Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2021, são:

Depreciação
A depreciação e a amortização de bens novos adquiridos e
postos em operação utilizam o método das cotas constantes,
com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC n.º
04/2012.
Os bens adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados pela
empresa UNISIS Admi-nistração Patrimonial LTDA e depreciados a partir de 1º de janeiro de 2011, de acordo com a vida útil
do bem estabelecida nos laudos de avaliação nº 2.914/2012 e
2.967/2012.
Os bens móveis adquiridos após esta data estão sendo depreR$ ciados com base na Instru-ção CCI/CFC n.º 04/2012, conforme

Móveis e Imóveis
Saldo em
31/12/2020

Compras

Móveis e Utensílios

250.057,80

187.608,92

Máquinas
Equipamentos

155.883,64

Instalações
Utensílios de copa e
cozinha

Descrição

Veículos
Equipamentos
processamento de
dados
Biblioteca

Saldo em
31/12/2021

Depreciação
acumulada

437.156,72

-132.978,72

1.911,30

157.794,94

-56.638,52

127.975,90

3.300,00

131.275,90

-34.383,99

10.130,40

-

10.130,40

-6.528,85

200.000,00

-

200.000,00

-92.400,00

123.299,90

9.399,53

132.043,13

-91.122,83

Desincorporações
510,00

656,30

197,00

-

197,00

0

Sede

1.799.588,65

-

1.799.588,65

-240.300,00

Terrenos

1.992.000,00

-

Total bens móveis

4.659.133,29

202.219,75

1.166,30

1.992.000,00

0

4.860.843,04

- 654.352,91

a seguir: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha e Veículos
(uso administra-tivo), tempo de vida útil de 10 anos e valor
residual de 10%; Equipamentos Processamen-to de Dados,
Sistemas de Processamento de Dados, Veiculo (fiscalização),
tempo de vida útil de 5 anos e valor residual de 10%, sede(edifício) e subsede/salas/garagens, tempo de vida útil de 25 anos
e valor residual de 10%, resultando nos saldos demonstrados
no quadro aposto no item anterior.
Os bens são depreciados a partir do mês subseqüente à aquisição e ou instalação, a tabela abaixo demonstra o tempo de vida
útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:
Quadro 08 - Tabela de referência para vida útil e valor residual

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Título

Valor
Residual

Sede (Edifícios)

25

10%

Subsedes/Salas/Garagens

25

10%

Móveis e Utensílios de Escritório

10

10%

Máquinas e Equipamentos

10

10%

Das aquisições mais relevante tivemos no grupo de móveis e

Instalações

10

10%

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

10

10%

Veículos (uso administrativo)

10

10%

Veículos (fiscalização)

5

10%

Equipamentos Processamento de Dados

5

10%

Sistemas de Processamento de Dados– Softwares
(amortização)

5

10%

Biblioteca

10

0

Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7

O item “Biblioteca” não foi depreciado até o exercício de 2021,
O item “Biblioteca” não foram depreciados no exercício de
2021, pois os livros constantes no sistema do patrimônio encontram-se totalmente depreciados. O CRCTO não possui uma
biblioteca em suas dependências, os poucos livros existentes
são de uso interno.

Intangível

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

Intangível
Descrição

Saldo em
31/12/2020

Aquisições

Saldo
31/12/2021

Amortização
acumulada

Softwares

60.076,00

-

60.076,00

-21.011,21

Total dos
Itangíveis

60.076,00

-

60.076,00

-21.011,21

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Vida Útil
(Anos)

Foram investidos um montante de R$ 201.563,45 (duzentos e
um mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco
centavos) para aquisição de bens como móveis, nobreak, cortinas, computador e HD.

Utensílios de Copa e Cozinha

Os softwares de terceiros prontos para utilização, que tiveram
vida útil definida, pelos técnicos em tecnologia da informação,
em 2 (dois), 8 (oito) e 10 (dez) anos estão sendo amortizados
conforme a INT VPCI n.º 004/2012.
Amortização
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A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com
a vida útil definida. Em 31/12/2021, foram reconhecidas as amortizações de exercícios anteriores dos softwares concluídos pela
fabrica de sotfwares, que não foram registrados no patrimônio.

Passivo Circulante
O passivo circulante apresenta a seguinte divisão: obrigações
trabalhistas e fiscais, encargos sociais de curto prazo, depósitos
consignáveis, fornecedores e contas a pagar; obrigações de repartições a outros entes; empréstimos e financiamentos; provisões; e demais obrigações. As quais são demonstradas por meio
de valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias
e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
As obrigações fiscais decorrem de retenções efetuadas de
contratações realizadas junto aos fornecedores pela aquisição
de bens e/ou serviços. Os valores retidos dos fornece-dores são
depositados, pelo CRCTO, em conta vinculada específica, conforme o dispos-to no anexo VII da IN MPDG n.º 5/2017. A retenção
que ocorre no momento do pagamento é registrada em conta
de passivo e o depósito em conta corrente específica é efetuado
em rubrica do ativo. As obrigações com pessoal e terceiros são
mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
Quadro 10: Pessoal/Obrigações Trabalhistas e
Previdenciárias/Fornecedores
Pessoal a Pagar
Encargos sociais a pagar

R$
2021

2020

-

7.312,35

-

13.519,74

Depósitos Consignáveis

2.345,99

6.744,86

Fornecedores

1.220,07

24.014,98

Total

3.566,06

51.591,93

Em 2021 as despesas apropriadas correspondentes a salários
com Pessoal a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, foram todas
paga dentro do exercício.
Nota Explicativa 9

Demais Obrigação de Curto Prazo
Quadro 11 - Contas a pagar/ Transferências legais e
outras obrigações
Títulos
Contas a pagar crédito de terceiros
Transferências Legais

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

II Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
III Provisão da Cota Parte

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

R$

R$

Quadro 12 - Provisões trabalhistas

2021

2020

Títulos

1.115,96

1.167,54

Férias

57.867,25

58.679,28

0,00

0,00

Encargos sociais

16.199,00

17.801,36

0,00

4.249,01

74.066,25

80.729,65

Outras Obrigações

2.525,33

4.870,93

Total

3.641,29

6.038,47

Provisões para 13º salário/encargos sociais
Total

2021

2020

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

O saldo no grupo de contas a pagar corresponde a despesas
com serviços de telefonia usado na sede do regional, já “Outras
Obrigações” constam o saldo de “créditos não identificados”, de
boletos recebidos em duplicidade, valores não identificados ou
recebidos a maior, os quais já estão sendo identificados e resolvidos conforme demonstra o saldo acima e na planilha juntada ao
processo de prestação de contas.
Nota Explicativa 10

Os montantes referentes às férias e aos encargos sociais não
apresentam aumento relevante devido ao baixo número de
movimentação (contratações e demissões) no quadro funcional do CRCTO em 2021. Não há colaboradores com férias
acumuladas e/ou ven-cidas. As provisões para décimo terceiro
salário e seus encargos patronais foram baixadas por ocasião
do pagamento da segunda parcela, ocorrido no dia 20/12/2021.

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
Esta provisão tem por finalidade dar cobertura as perdas ou
despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas não tendo havido
ainda, o correspondente desembolso ou perda.

Provisões de Curto Prazo
O saldo relativo aos depósitos consignáveis compreende o fluxo
de entradas e saídas de recursos retidos dos funcionários (INSS
Consignado, IRRF s/ folha, planos de saúde), mas que não sejam
da propriedade do CRCTO e que tenham caráter devolutivo. A
avaliação é efetuada pelo valor original das transações e consta

mativas confiáveis pelos prováveis valores de liquidação para
os passivos.
I Provisões Trabalhistas

As apropriações estão de acordo com a legislação vigente e
alinhado a Instrução de Trabalho CCI/CFC n.º 029/2021.

Nota Explicativa 8

Descrição

o registro dos montantes relativos à retenção calculada sobre o
pagamento de salários, 1/3 de férias, 13º (décimo terceiro) salários, dentre outros.

No passivo circulante, são evidenciadas também as provisões para 13º, férias e encargos e os processos judiciais com
perda classificada como “praticamente certa”. As provisões
relativas aos processos judiciais com perda classificada como
“provável”entre outras e são constituídas com base em esti-

As provisões para riscos cíveis foram constituídas combase no
Relatório de Passivos Contigentes da Assessoria Jurídica do
CRCTO.
O Conselho possui processos em andamento avaliados como
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de risco de provável perda, estão representados no Balanço
Patrimonial e a situação possível está destacada nesta nota
explicativa, conforme estabelecido pela NBC TG 25 (R1), aprovada pela Resolução CFC n° 1.180/09.
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 CRCTO possui processos cíveis totalizando o montante de
R$ 19.200,00, com os graus de perda classificados como “provável perda”, reconhecidos no Balanço Patrimonial, sendo 04
classificados como “provável”.
Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do
grau de perda foi classificada como “provável”, demonstram-se
no quadro abaixo, os processos que estão sob a responsabilidade da Assessoria Jurídica:
Quadro 13 - Provisão para Riscos
Trabalhistas e Cíveis
Descrição

R$

2021

Processo cíveis

Os cálculos efetuados na provisão estimada de créditos de
liquidação duvidosa foram considerados a média dos três últimos exercícios conforme orientação do CFC constante na INT/
VPCI citada acima sobre os créditos do Regional em dezembro
de 2021, foi utilizado o índice apurado para base de cálculo
de 0,64 para CP e para os créditos de LP utilizando o índice
apurado para base de cálculo de 0,87, conforme NE 03

Valor

Quantidade

Valor

Provável

4

19.200,00

2

17.000,00

Total

4

19.200,00

2

17.000,00

R$

Quadro 14 - Provisão de Cota Parte
Descrição
Provisão de cota-parte

2021

2020

669.266,16

133.853,23

Créditos a Receber-CP

272.643,58

54.528,71

Créditos a Receber-LP

396.622,58

79.324,52

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

206.196,67

Juros sobre empréstimos (CP+LP)

89.668,32

128.238,14

(-) Encargos financeiros a apropriar (CP+LP)

-7.655,04

-17.695,35

220.348,52

316.739,46

Total Geral

Patrimônio Líquido

Empréstimos
Os empréstimos obtidos 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 os contratos mutuo firmado, 1º em 15 de janeiro
de 2008 no total de R$ 632.960,07, dividido em 14 (quatorze)
parcelas anuais de R$ 45.211,43 cada, e o 2º contrato firmado
em 22 de setembro de 2017 total de R$ 109.345,95, dividido
em 05 parcelas de R$ 21.869,19 cada, acrescidas de juros de
6% (seis por cento) ao ano. Conforme os contratos os dois
empréstimos terão o termino em 31/05/2023.
Os registros contábeis referentes ao empréstimo obtido com
Conselho Federal de Contabilidade, com saldos atualizados em
31/12/2021, são:

Descrição

Constitui cota parte valor correspondente a 20% sobre os
créditos a receber líquidos de curto e longo prazo conforme
orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Câmara de Controle Interno do CFC e orientações constantes na INT/VPCI nº
029/2021.

2020

138.335,24

Nota Explicativa 12

2021

2020

Empréstimo Principal

68.861,43

67.861,43

Juros sobre empréstimos

42.739,85

38.569,82

(-) Encargos financeiros a apropriar

-7.655,04

-10.040,35

103.946,24

96.390,90

Subtotal curto prazo

Descrição

Descrição

2021

2020

Ajustes de Exercício Anterior
Resultado do Exercício
Resultado Acumulados Exercícios
Anteriores

0,00
370.437,70
5.248.719,11

96.587,25
55.564,60
5.096.567,26

Patrimônio Líquido do CRCTO

5.619.156,81

5.248.719,11

O CRCTO apresentou um resultado patrimonial em 31/12/2021
positivo, conforme demonstrado acima.

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 2021 foi apurado um
superávit financeiro no valor de R$ 1.055.998,26.

2021

2020

69.473,81

138.335,24

Juros sobre empréstimos

46.928,47

89.668,32

-

7.655,00

116.402,28

220.348,56

Subtotal longo prazo

R$

Quadro 16 - Patrimônio Líquido

Nota Explicativa 13

Empréstimo Principal

(-) Encargos financeiros a apropriar

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo
variações em decorrência de superávits ou déficits apurados
anualmente, apurado em conformidade com a Lei 4.320/64,
alinhado as orientações do Controle Interno do CFC.

R$

Quadro 15 - Empréstimos/Obtidos

Provisão de Cota Parte

2021

Empréstimo Principal (CP+LP)

Nota Explicativa 11

2020

Quantidade

Descrição

Quadro 16: Resultado Financeiro
Descrição
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Ativo Financeiro

1.137.754,09

943.338,96

(-) Passivo Financeiro

81.755,83

141.981,37

Superávit Financeiro

1.055.998,26

801.357,59

Metodologia de Cálculo

R$

Ativo Financeiro

2021

Ativo Circulante

1.432.793,19

2020
1.294.538,89

(-) créditos de curto prazo

272.643,58

324.545,99

(-) estoques

22.395,52

26.653,94

(=) Valor do Ativo Financeiro

1.137.754,09

Passivo Financeiro

2020

52.427,71

60.668,68

Atos Potenciais Ativos

52.427,71

60.668,68

943.338,96

Passivo Circulante

338.755,30

396.282,83

(-) Provisão de cota - parte

133.853,23

140.910,56

81.755,83

141.981,37

1.055.998,26

801.357,59

Nota Explicativa 14

Atos Potenciais Ativos e Passivo a Executar

Ativo Financeiro
Ativo Não - circulante

2021

2020

1.432.793,19

1.294.538,89

4.641.521,20

4.570.811,61

6.074.314,39

5.865.350,50

2021

2020

Passivo Financeiro

338.755,30

396.282,83

Obrigações em Comodatos a Executar

269,59

269,59

Passivo Não – Circulante

116.402,28

220.348,56

Atos Potenciais Passivos

269,59

269,59

Passivo (II)

455.157,58

616.631,39

5.619.156,81

5.248.719,11

Saldo patrimonial acumulado
(I-II)

Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP)
A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do
CRCTO 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.

Balanço Financeiro (BF)

O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a
receita e a despesa orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza 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.

R$

Nota Explicativa 16

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

Quadro 18: Resultado Patrimonial
Resultado Patrimonial

2021

2020

Variações Patrimoniais Aumentativas

4.280.772,53

3.444.919,31

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas

3.910.334,83

3.389.354,71

370.437,70

55.564,60

Superávit

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes

Nota Explicativa 15

O CRCTO mantém registros, no grupo dos atos potenciais
ativos estão representados por contratos que o regional tem
junto algumas empresas sendo: Spiderware consultoria em
informática ltda, Patrimonial Sistemas Monitorado de Alarme,
Kramer - Sociedade Individual de Advocacia – Eireli, CRP Comercio de equipamentos e suprimentos de informática LTDA,
Shopping das impressoras copiadora e locação ltda/Aexsandro, NNC construtora ltda, Rede nacional de aprendizagem,
promoção social e integração-RENAPSI, Jonas de Sousa Vasconcelos, Data corpore serviços de telecomunicações e informatica Eireli, Analucia Pereira de França e Centro de integração
empresa escola -CIEE (Taxa).
Quadro 17 - Atos Potenciais Ativos a
Executar

tra, da mesma forma as despesas, o CRCTO teve um resultado
satisfatório no final do exercício.

Os atos potenciais passivos estão representados pelos atos
da administração, assim demonstrado: CRCTO e VIVO S/A
companhia telefônica referente aparelho de celular em poder
do regional.
Descrição

2020

Superávit Financeiro

2021

Direitos contratuais a executar

Ativo (I)

2021

(=) Valor do Passivo financeiro

Descrição

Em 2021, o Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 370.437,70,
apresentou um aumento de 566,68% em relação ao exercício
de 2020. A realização da receita superou o que foi estimado
para 2021, apesar da situação econômica que o país se encon-

Ingressos e Dispêndios extra orçamentários
Nos saldos dos ingressos e dispêndios extra orçamentários
estão evidenciados, especialmente, à movimentação dos
adiantamentos a pessoal, créditos por danos ao patrimônio
do exercício anterior e pessoal a pagar, encargos e obrigações
de curto prazo a pagar, entre outros.

Balanço Orçamentário (BO)
O BO demonstra as receitas previstas em confronto com realizadas e reflete as mudanças do orçamento anual devido à
elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total
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Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

Nota Explicativa 17

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

Resultado Orçamentário
O orçamento do CRCTO para o exercício de 2021 foi aprovado por meio da Resolução nº 312/2020, publicado no Diário
Oficial do Estado do Tocantins, em 17 de dezembro de 2020,
no valor de R$ 1.935.195,00 (hum milhão novecentos e trinta e
cinco mil reais) e suplementado conforme legislação vigente,
utilizando-se de superávit financeiro do exercicio de 2020 no
valor de R$ 272.642,50 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) e auxilio
financeiro de R$ 211.600,00 (duzentos e onze mil seiscentos
reais) repassado pelo CFC.
No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das
receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.
O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema
orçamentário e apresentou um superávit orçamentário de R$
250.941,02.
R$

Quadro 19 - Resultado Orçamentário
Títulos

2021

2020

Receitas (corrente+capital)

2.542.750,66

2.115.134,17

Despesas (corrente+capital)

2.291.809,64

1.998.455,11

250.941,02

116.679,06

Superávit

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar
Processados (RPP)
Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados
demonstra os valores de obrigações empenhadas e liquidadas
inscritas em restos a pagar, as quais foram pagas ou canceladas. Até o dia 31 de dezembro de 2021, totalizou R$ 2.336,03.
Ressalta-se que o CRCTO não adota os registros de restos a
pagar não processados, pois não há previsão no Manual de
Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

• O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos,
inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, os
desembolsos relacionados com as atividades operacionais
e outras que não se qualificam como de investimento ou
financiamento.
• O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem
como, recebimentos por liquidação de adiantamentos. No
CRCTO, inclui ainda a concessão e amortização de empréstimos e outras operações da mesma natureza.

Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido (DMPL)
O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do
patrimônio líquido do CRCTO, nos exercícios de 2021 e 2020,
bem como, sua evolução no período. Apesar do cenário de
pandemia que afetou negativamente a economia em 2021, o
CRCTO registrou um incremento de 7,06% em seu Patrimônio
Líquido em comparação a 2020.
Palmas, 31 de dezembro de 2021.

João Gonçalo dos Santos
Presidente do CRCTO
Contador PR-032844/O/T

Antonia Célia Pires de Sousa Lopes
Téc. em Contabilidade
CRC-TO-000765/O
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