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Sobre este Relato

Em um ano marcado pela recuperação dos danos causado pela pandemia do vírus SARS-CoV-2, 
a importância da Tecnologia e Inovação na vida das pessoas e principalmente dos profissionais da 
contabilidade ficou ainda mais evidente. 

2021 foi um ano sem igual para o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC/MT). 
Marcado por um processo de recuperação dos efeitos da pandemia do Covid-19, que nos colocou 
à prova e se apresentou como um dos momentos mais desafiadores de nossa história. Porém, 
mesmo em um cenário tão adverso, enxergamos oportunidades que fizeram com que, mais uma 
vez, reinventássemo-nos sob o olhar da inovação e da evolução.

Em 2021 empreendemos esforços ainda maiores que em 2020, porém nada disso seria possível sem 
o comprometimento e o empenho dos nossos funcionários, com os quais tenho grande orgulho em 
trabalhar. Entre as medidas de gestão adotadas para garantir a continuidade das ações do CRC/MT 
e ao mesmo tempo preservar a saúde de nossos colaboradores, está à sistematização e a adoção 
do teletrabalho para todo o Conselho. Dentre os desafios vencidos para a sua operacionalização, 
podemos destacar a melhoria no uso de sistemas e a implementação de ferramentas de segurança, 
soluções tecnológicas que já vinham sendo buscadas em alinhamento com a transformação digital 
do CRC/MT de modo a se tornar cada vez mais ágil e moderno. Lembramos que não se enfrenta 
um desafio desse tamanho sem transformações.

Nossa meta para 2022 e para os próximos anos é o de usar o poder da inovação em processos 
tradicionais, com um olhar para aquilo que realizamos até agora e entender a necessidade interna 
de nossos funcionários e dos profissionais da contabilidade no presente, mas sempre focando no 
futuro, cumprindo assim a missão que nos cabe da melhor forma possível, sempre dentro da ética 
e da transparência que nos guiaram até aqui.

Enfim, chegou o momento de apresentarmos este Relatório Anual Integrado, para uma comunica-
ção simples e direta com a sociedade. Nele estão contidas muitas outras informações relevantes, 
relacionadas à forma como o CRC/MT gera valor para o Sistema CFC/CRCs e acerca de nossas di-
retrizes, com a reafirmação dos pilares fundamentais de transparência, conformidade e integridade 
na gestão de recursos. O CRC/MT não parou! O CRC/MT não para! 

Convido todos a conhecerem os nossos principais resultados e informações de 2021.

Contador Carlos Augusto Ono Gabriel 
Diretor Executivo
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Apresento o Relatório de Gestão do Conselho 
Regional de Contabilidade de Mato Grosso 
(CRCMT) referente ao exercício de 2021, no 
qual estão registrados os principais resultados 
do CRCMT no período, com o propósito de 
apresentar a prestação de contas aos órgãos 
de controle e à sociedade, com transparência 
e a credibilidade de sua atuação fiscalizatória e 
dos serviços prestados à sociedade.

Iniciamos o ano de 2021, adotando ainda me-
didas de proteção, visando a saúde de nossos 
funcionários, conselheiros e seus familiares, 
porém com muita esperança e fé, de que 
em breve poderíamos realizar nossas plená-
rias, viagens ao interior do Estado e eventos 
presencialmente. Apesar de estarmos mais 
confortáveis no desenvolvimento do nosso 
trabalho, pela resiliência de todos, em dar o 
melhor para a classe contábil, adaptando às 
inovações tecnológicas em que todos foram 
obrigados a acatar por necessidade, podemos 
dizer que foi um ano de grande aprendizagem 
e transformação.

Tendo como norte a missão de “inovar para o 
desenvolvimento da profissão contábil, zelar 
pela ética e qualidade na prestação dos servi-
ços, atuando com transparência na proteção 
do interesse público”, nossa visão é sermos 
reconhecidos como uma entidade profissional 
partícipe no desenvolvimento sustentável do 
país, contribuindo para o pleno exercício da 
profissão contábil no interesse público. Desse 
modo, valores como a Ética, a excelência, a 
confiabilidade e a transparência continuarão 
sendo primordiais na condução de nossas 
atividades.

Os dois últimos anos foram marcados por um 
triste período histórico que jamais será esque-
cido. Durante os anos de 2020 e 2021 o mundo 
enfrentou uma pandemia causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), fator que alterou para 
sempre o modo de viver das pessoas e a per-
cepção do mundo a sua volta. 

Agora, as vésperas de adentrar o ano de 2022, 
visualizamos os primeiros sinais de uma lenta 
recuperação e renovamos nossa esperança na 
chegada de dias melhores, após esta lastimável 
crise econômica e social. No Brasil, o grande 
volume de novas normas publicadas pelo 
Governo Federal, com o intuito de mitigar os 
impactos da pandemia, obrigaram as empresas 
e a sociedade a se adaptarem em um curto es-
paço de tempo, reforçando ainda mais a essen-
cialidade do profissional da contabilidade, de 
sua constante atualização frente às mudanças 
do mercado e de seu compromisso com o de-
senvolvimento econômico sustentável do país. 

Durante o ano de 2021, mesmo quando já está-
vamos mais adaptados à nova realidade trazida 
pela pandemia de Covid-19, o CRCMT manteve 
ativo o Comitê de Gerenciamento de Crise, ins-
tituído para administrar soluções e medidas de 
enfrentamento à pandemia, sempre na busca 
de manter a saúde e a integridade física de 
nossos colaboradores. 

Uma das principais medidas instauradas foi a 
manutenção do teletrabalho. De fato, nosso 
principal objetivo para o ano de 2021 foi manter 
os devidos cuidados com relação à pandemia 
que ainda nos rodeava, ao passo que traba-
lhávamos incansavelmente para reverter, na 
medida do possível, as danosas consequências 

oriundas deste período, em especial, auxiliando 
o profissional da contabilidade no trato desta 
abrupta transformação social trazida pelo pe-
ríodo pandêmico. 

Nesse sentido, demonstraremos neste relatório 
as ações traçadas para mitigar os efeitos resul-
tantes da pandemia e as inovações realizadas 
através de procedimentos executados pelo 
CRCMT.

Tendo como base à ética profissional e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, as ativi-
dades de fiscalização incluíram 398 (trezentos 
e noventa e oito) processos julgados ao longo 
do exercício de 2021, em conformidade com a 
meta estipulada de 180 dias de prazo total para 
julgamento. Das 1.164 diligências realizadas no 
exercício de 2021, cerca de 33% foram direcio-
nadas à empresas comerciais, entidades sem 

fins lucrativos e órgãos públicos, sendo que o 
processo fiscalizatório exercido pelo CRCMT 
ocorre tanto de maneira reativa (denúncias) 
quanto de maneira ativa, por meio das diligên-
cias ou em formato eletrônico, todas previstas 
para o exercício. Isso garante a efetividade das 
ações de fiscalização, bem como o papel do 
CRCMT na proteção da sociedade.

Em 2021, as Reuniões Regimentais do CRCMT 
aconteceram virtualmente, mantendo o cum-
primento das prerrogativas institucionais. Nas 
reuniões de Câmaras, além do julgamento dos 
processos instaurados, foram discutidos proje-
tos e ações da gestão, demandas recebidas do 
CFC com prazos para cumprimento, todos com 
vistas no aprimoramento e defesa da profissão 
contábil em prol do interesse público. 

A área de Registro coordena e supervisiona 
o registro e o cadastro dos profissionais da 
contabilidade e das organizações contábeis 
do Estado de Mato Grosso.  No ano de 2021 
tivemos a diminuição dos processos de baixa 
de registro profissional em relação aos anos 
anteriores. Em contrapartida constatamos um 
aumento das inclusões de registro profissional 
mesmo estando em pandemia, resultado da 
realização de uma campanha de valorização do 
profissional da contabilidade e a conscientiza-
ção aos aprovados nos exames de suficiência 
acerca da importância e a obrigatoriedade do 
registro no CRCMT.

Com vistas a atender ao disposto na Lei n.º 
12.249/2010, que define a promoção da edu-
cação continuada como competência dos 
Conselhos de Contabilidade, o Sistema CFC/
CRCs realizaram, de forma sistêmica, eventos, 
projetos e atividades com temas de interesse 
da classe contábil.  Nesse cenário de mudanças 
e adaptações, o CRCMT buscou maneiras para 
contribuir com o desenvolvimento profissional 

Mensagem do Presidente

contador Paulo Rühling
presidente do CRCMT
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e assim preparar os profissionais da contabili-
dade para a retomada socioeconômica da nos-
sa região. O CRCMT investiu em eventos on-line 
ampliando a quantidade ofertada em 2020.  

Assim, em 2021 conseguimos avultar conside-
ravelmente o número de eventos disponibiliza-
do aos profissionais, resultando em uma ampla 
participação dos profissionais nos eventos, 
ocasionando um aumento da meta inicial, sen-
do que em 2020 foi reduzida a meta deste in-
dicador por conta da declaração da pandemia 
do coronavírus. Ao todo, foram realizados 48 
eventos, contando com a participação de 1.398 
Profissionais da Contabilidade, distribuídos em 
161 horas de carga horária.

As decisões do Plenário, órgão deliberativo su-
perior do CRCMT, são regidas pelo interesse do 
exercício da profissão, promovendo medidas 
necessárias à sua regularidade e defesa. Par-
tindo dessa premissa e com a flexibilização das 
medidas de distanciamento social, a partir de 
dezembro de 2021, ações regimentais puderam 
retornar parcialmente à modalidade presencial, 
mantendo todos os protocolos de prevenção 
à Covid-19, onde os projetos e decisões apro-
vadas pelo órgão foram demandados, visan-
do propiciar à classe contábil as ferramentas 
necessárias para a retomada do atendimento 
presencial na sede do CRC. 

O Relatório Integrado de 2021, além de apre-
sentar, de forma sumária, as atividades execu-

Quem somos

A Classe Contábil 
Matogrossense

7.912
Contadores

1.639
Organizações 

Contábeis

1.651 
Técnicos em 

Contabilidade

30

17

09

30

Funcionários

Delegacias

Fiscais

Conselheiros
Efetivos e Suplentes

tadas pelo CRCMT 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 CRCMT segue fielmen-
te seu objetivo de não poupar esforços para 
ajudar nosso estado e o nosso país 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. 

As páginas seguintes trazem detalhes sobre a 
Visão Geral Organizacional e Ambiente Exter-
no; os Riscos, Oportunidades e Perspectivas; 
a Governança, Estratégia e Desempenho; e 
as Informações Orçamentárias, Financeiras e 
Contábeis.

Por fim, assegurando a integridade (fidedig-
nidade, precisão e completude) do presente 
relatório, declaro que a sua elaboração e 
apresentação está de acordo com a Estrutu-
ra Internacional para Relato Integrado e em 
conformidade com os elementos de conteúdo 
estabelecidos na decisão normativa - TCU nº 
187, de 2020, nos termos do § 3º do art. 8º da 
Instrução Normativa - TCU nº 84, de 2020, 
observando as finalidades previstas e os prin-
cípios para elaboração e divulgação da pres-
tação de contas previstas nos seus art. 3º e 4º. 

Desejo a todos uma boa leitura!

Contador Paulo Cesar Santos Rühling
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

Números do 
CRCMT
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Visão

Ser reconhecido como uma entidade 
profissional partícipe no desenvolvimento 
sustentável do país e que contribui para 

o pleno exercício da profissão contábil no 
interesse público.

Valores

Ética, Excelência, Confiabilidade e 
Transparência.

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.

São funções do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

• Registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem no mercado;

• Fiscalizar o exercício da profissão contábil;

• Desenvolver programas de educação continuada para os profissionais da contabilidade, por meio de 
cursos, treinamentos, palestras e eventos;

• Garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais sejam realizados com ética, 
boa técnica e nos termos da legislação vigente.

Vice-Presidência de
Fiscalização, Ética

e Disciplina

Vice-Presidência
Administrativa

Vice-Presidência
de Controle Interno

Vice-Presidência
Técnica

Vice-Presidência de
Desenvolvimento

Profissional

Vice-Presidência
de Registro

Câmaras

Diretoria 
Executiva

Conselho
Consultivo

Conselho
DiretorPresidênciaPlenário

O CRCMT
O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, criado pelo Decreto-Lei 
n.º 9.295, de 27 de maio de 1946, é uma autarquia de regime especial, dotado 
de personalidade jurídica de direito público. Sua estrutura, organização e seu 
funcionamento são estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 9.295/1946 e pela Re-
solução CFC n.º 1.612/2021 , que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade.

Todos os Conselhos Regionais de Contabilidade do País, juntamente com o 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), integram o Sistema CFC/CRCs, sendo 
que o CRCMT atua especificamente no Estado de Mato Grosso.

O Plenário do CRCMT é composto por quinze conselheiros efetivos, com igual 

Órgão Deliberativo Superior
• Plenário

Órgãos Deliberativos Específicos
• Câmara de Administração

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

Órgãos Consultivos
• Conselho Diretor;
• Comissões específicas;
• Grupos de trabalhos;
• Assessorias especiais.

Órgãos Executivos
• Presidência
• Vice-Presidência de Administração 
• Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina
• Vice-Presidência de Registro
• Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional
• Vice-Presidência Técnica
• Vice-Presidência de Controle Interno

número de conselheiros suplentes, totalizando trinta conselhei-
ros conforme Decreto-Lei n.º 1.040/1969 e Resolução CRCMT n.º 
485/2021 que trata do Regimento Interno do CRCMT,  Os mesmos 
conselheiros compõem, também, o Tribunal Regional de Ética e 
Disciplina (TRED), para o julgamento dos processos oriundos da 
Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina.

Organograma
O CRCMT apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Principais normas da entidade clique e leia

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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Ambiente Externo 
Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela 
pandemia de Covid-19, o que acarretou em 
restrições no comércio, mudanças na forma de 
consumo, na utilização dos espaços e incerte-
zas no mercado de trabalho. Contudo, apesar 
desse cenário, percebemos a essencialidade 
do profissional contábil para a manutenção da 
saúde das empresas e dos órgãos públicos em 
meio a esta crise mundial.

Uma série de medidas foram adotadas, o 
próprio atendimento aos profissionais e pes-
soas jurídicas ganhou facilidade e agilidade, 
grande parte dos serviços continuam sendo 
realizadas de forma remota, evitando tempo 
com deslocamentos e ônus financeiro, porém, 
servindo para diminuir a burocracia inerente à 
administração pública, e inovando e amplian-
do a eficiência.

Cientes de que a pandemia ainda não estava 
superada, e continuava a fazer vítimas por 
todo o planeta e impactando o cenário eco-
nômico mundial, o CRCMT trabalhou para a 
prorrogação de diversos prazos de entregas 
de obrigações, entre elas, solicitação à SE-
FAZMT para prorrogação do prazo de regis-
tro dos livros fiscais referente ao ano de 2020 
(Ofício CRCMT GABIN PRESI n.º 021/2021); 
ajustes na Portaria 007/2021 – SEDEC/MT 
(Ofício CRCMT GABIN PRESI n.º 022/2021); 
Prorrogação do prazo de saneamento de ir-
regularidades por contribuinte optante pelo 
Simples Nacional (Ofício CRCMT GABIN PRESI 
n.º 078/2021); Pedido de isenção referente as 
taxas de retificação/substituição de arquivo 
eletrônico EFD-ICMS/IPI referente ao Decreto 
nº 2.129/1986 e suas alterações (Ofício CRCMT 
GABIN PRESI n.º 106/2021). 

Além disso, no âmbito nacional o CFC traba-
lhou para a prorrogação de prazos referentes 
a entregas de documentos perante a Receita 
Federal, tais como, a Declaração de Informa-
ções Socioeconômicas e Fiscais (Defis), da 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e da trans-
missão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

O Sistema CFC/CRCs intensificou um progra-
ma para que os profissionais e as organizações 
contábeis pudessem regularizar suas situa-
ções perante aos Conselhos Regionais dando 
à classe a possibilidade de parcelamento de 
débitos, ampliação de prazo de pagamento, 
assim como a redução sobre multa de mora 
e juros.

A pandemia mudou as relações sociais, de 
mercado e de trabalho. De repente, isoladas, 
as pessoas tiveram que se comunicar virtual-
mente, fazer reuniões de trabalho pelas plata-
formas virtuais e participar de treinamentos 
online. 

O CRCMT transformou seus eventos presen-
ciais em online e promoveu uma intensa pro-
gramação de atividades realizadas por meio 
de plataforma digitais e transmitidas pelo 
canal do YouTube e Instagran, o que permitiu 
alcançar um número maior de profissionais da 
contabilidade.

No âmbito da educação profissional continua-
da, o CRCMT, em parceria com o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de Mato Grosso (SEBRAE/MT), lançaram o 
programa Contador Parceiro no Estado, com 
a palestra “Contabilidade 4.0: Novas Habilida-
des do Profissional Contábil e Novos Modelos 
de Negocio”, programa este, ofertado gratui-
tamente e disponibilizado na modalidade de 

ensino à distância (EaD). Com o objetivo de 
oferecer aos profissionais da contabilidade, 
possibilidades para a ampliação de habilida-
des de gestão e o fortalecimento do perfil 
mais estratégico e consultivo do contador. 

Dentre os diversos eventos ofertados pelo CR-
CMT em 2021, destacamos alguns Seminários 
realizados: Fórum Mato-grossense de Pericia 
Contábil, Fórum Mato-grossense de Contabi-
lidade Pública e 1º Seminário de Jovens Lide-
ranças Contábeis de Mato Grosso. 

Além dos Seminários, o CRCMT disponibilizou 
vários cursos voltados para o Programa de 
Educação Profissional Continuada, de forma 
gratuita, visando atualizar e expandir os co-
nhecimentos e competências técnicas dos 
profissionais da contabilidade.

No ano em que se comemoram os 75 anos de 
criação do Sistema CFC/CRCs, as entidades 
exerceram um papel essencial aos profissio-
nais da contabilidade para que eles pudessem 
garantir a saúde financeira das empresas e a 
assertiva gestão dos recursos públicos. 

Prova disso, foi o reconhecimento pela As-
sembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT) 
e de Câmaras Municipais de vários municípios 
do Estado de Mato Grosso, realizando Sessões 
Solenes em homenagem ao Dia do Profissio-
nal da Contabilidade, e também em come-
moração aos 75 anos de regulamentação da 
profissão contábil no Brasil, homenageando 
com Monções de Aplausos” e manifestando 
o reconhecimento público dos relevantes ser-
viços prestados pelos profissionais da área 
contábil.

Conscientes de nossa responsabilidade no 
sentido de assegurar o exercício da profissão, 

buscamos junto às autoridades estaduais e 
municipais, a adequação de prazos para cum-
primento das obrigações acessórias, além de 
promover a orientação à classe sobre as me-
didas emergenciais adotadas pelos governos 
para salvar as empresas. Soubemos driblar a 
crise sanitária e chegar ao final de 2021 com a 
sensação do dever cumprido.

Se antes não tínhamos parâmetros 
para visualizar as dificuldades 
oriundas de um momento tão di-
fícil, hoje temos certo know how 
para entendermos que somente 
com a união de esforços é que 
conseguimos ser mais fortes. 

Mesmo com as perdas e 
dificuldades familiares que 
muitos enfrentaram, consegui-
mos atravessar os obstáculos e 
atingimos nossas metas e cum-
primos, com o nosso maior em-
penho, as diretrizes traçadas para o 
biênio garantindo o êxito da gestão 
e, por extensão, aos mais de 9.432 
profissionais mato-grossenses, que não 
arredaram de seu compromisso maior, o de 
contribuir com o desenvolvimento do nosso 
Estado por meio do nobre trabalho contábil.

.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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48.262

14.400

Ouvidoria

Espaço de diálogo com a sociedade para receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 
denúncias, que permite ao CRCMT atuar de forma mais eficiente, elevando a qualidade de atendi-
mento 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 CRCMT para a emissão de respostas objetivas, diretas e precisas, aten-
tando-se a resolver a demanda no menor tempo possível e dando solução ao usuário. A Ouvidoria 
recebeu 80% de avaliações positivas em relação aos serviços prestados e das 62 manisfestações 
1,72% foram elogios.  

Portal da Transparência e 
Prestação de Contas

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

Principais canais de comunicação com a sociedade
Ser transparente em suas ações é um dever que o Sistema CFC/CRCs tem para com os profissio- 
nais 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.

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

ASSUNTOS MAIS ACESSADOS EM 2021

Atos Normativos 27%

Quadro de Pessoal 16%

Demonstrações Contábeis e 
Prestação de Contas 8%

Contratos, Convênios, e Atas de 
Registro de Preços 13%

Modalidade de transparência passiva
Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCMT para atendimento dos 
pedidos de informação relacionados à Lei de Acesso à Informação. O siste-
ma centraliza as entradas e saídas de todos os pedidos de acesso dirigidos 
ao Sistema CFC/CRCs com a finalidade de organizar e facilitar os proce-
dimentos de acesso à informação aos cidadãos.  Mais informações acesse

Comunicação Institucional

6.544seguidores

Leitores do Canal de 
Noticias do CRCMT

Acessos ao portal do CRCMT

5.650 seguidores

157 seguidores

03 Pedidos

00 Recursos

2021

Área com maior 
demanda

29%
Registro

Assunto mais 
frequente 

24%
Exame de Suficiência 

Das manifestações do CRCMT são 
de profissionais da contabilidades53%

62
Manisfestações em 2021

06 dias
Tempo médio 
de resposta

3.022 acessos 
em 2021

Mais informações acesse

OBS.: Em 2021, não houve manifestações de Denúncia Anônima e no 
Simplifique! 

Denúncia

Sugestão

Reclamação

25 seguidores

Mais informações acesse

Solicitação

35%
57%

4% 4%
1,72%

Elogios

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www1.cfc.org.br/sisweb/esic/site/index.html
https://www.crcmt.org.br/ouvidoria
https://www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx?CS=XDQaaVUgepM=
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Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance

Cadeia de Valor Finalístico

Gestão de Registro no CRCMT

Relacionamento Institucional

Gestão de Arrecadação de Recursos

Regulação da Conduta do 
Profissional e da  Técnica Contábil

Sustentabilidade

Gestão Orçamentária do CRCMT

Solução de Tecnologia da Informação
do CRCMT

Gestão Ética e Disciplinar da 
Profissão Contábil

Relacionamento com Entidades 
Estaduais

Gestão dos Controles Internos

Gestão da Educação Continuada

Presidência do Conselho Regional de 
Contabilidade de Mato Grosso

Áreas que atuam na Cadeia de Valor

Vice-Presidência de Registro

Presidência e Vice-Presidência
de Desenvolvimento Profissional

Vice-Presidência de Administração
/Setor de Cobrança

Vice-Presidência Técnica

Vice-Presidência de Administração

Presidência, Vice-Presidência de Administração

Vice-Presidência de Administração

Vice-Presidência de Fiscalização,  
Ética e Disciplina

Vice-Presidência Técnica e Vice-Presidência
de Desenvolvimento Profissional

Vice-Presidência de Controle Interno

Vice-Presidência de  
Desenvolvimento Profissional

Assegurar uma gestão de excelência

Valor Agregado

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

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Responder consultas sobre as Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnicas e Profissionais

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional

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

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação

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

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento como
uma entidade profissional partícipe do desenvolvimento sustentável do Estado

Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência

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

En
tr

eg
a 

de
 V

al
or

Contabilidade  
como fator de
proteção do 

interesse
público

Cadeia de Valor
A Cadeia de Valor representa o desdobramento da estratégia de atuação do CRCMT, representa os quatro pilares da Lei de Regência - registrar, orientar e normatizar, fiscalizar 
o exercício da profissão contábil e promover a educação eontinuada dos profissionais da contabilidade - e a forma como esses se inter-relacionam para gerar e entregar valor à 
sociedade, cumprindo-se, assim, a sua missão. 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Comunicação 
e consulta

Fluxo de Operacionalização

Identificação de riscos

Estabelecimento do contexto

Análise de riscos

Avaliação de riscos

Tratamento de riscos

Processo de avaliação de riscos

O processo de gestão de riscos no CRCMT 
consiste no gerenciamento de riscos e opor-
tunidades e na instituição de mecanismos de 
controle interno necessários ao monitora-
mento e à avaliação das ações desenvolvidas, 
a fim de assegurar a eficácia dos controles e 
contribuir para a melhoria dos processos e do 
desempenho organizacional.

 No âmbito do CRCMT, os normativos que regem 
a matéria são a Resolução CRCMT nº 472/2019 
- Política de Gestão de Riscos do CRCMT - com 
a finalidade de estabelecer os princípios, as di-
retrizes e as responsabilidades a serem observa-
dos e seguidos no processo de gestão de riscos 
integrados ao Planejamento Estratégico defi-
nido pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

e ampliado a todos os CRCs, juntamente com 
o alinhamento em seus programas, projetos e 
processos. E a Resolução CRCMT nº 473/2019 
- Plano de Gestão de Riscos do CRCMT - que, 
conjuntamente, sistematizam  as práticas rela-
cionadas à gestão de riscos, estabelecendo os 
princípios, as diretrizes, as responsabilidades e 
a metodologia a serem observados no proces-
so, com vistas ao alcance dos objetivos, melhor 
desempenho das atividades e salvaguarda dos 
processos.

Considerando as camadas de controle esta-
belecidas pelo CRCMT na identificação, res-
posta, controle e monitoramento dos riscos, 
o modelo de gestão de riscos do CRCMT está 
disposto de acordo com o seguinte diagrama:

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Prim
eira linha de defesa | Segunda linha de defesa | Terceira

 lin
ha de def

es
a

Gestores 
de riscos e 

gestores de áreas. 

Possuem, entre 
outras atribuições, a 

responsabilidade de executar 
as atividades referentes ao 

processo de identificação, análise, 
avaliação e tratamento dos 

riscos da atividade/projeto 
sob sua responsabilidade 
e monitorar a operação 
e execução dos planos 

de ação definidos para 
tratamento dos riscos 

identificados pelos 
gestores dos riscos de 

sua área.

Diretoria Executiva; Controle 
Interno, Comitê de Gestão de 

Riscos; Comissão de Integridade; 
Gestão da Governança e Compliance; 

Ouvidoria e Sistema de Gestão Integrado. 

A segunda linha é implementada para 
respaldar e viabilizar excelência aos 

processos, bem como monitorar a gestão, de 
forma a garantir a eficácia no gerenciamento dos 

riscos e controles.

Auditoria 
Interna do CFC. 

Constitui-se na 
linha de reporte ativa e 

eficaz à Alta Administração. 
Possui a função de avaliação 
independente da atuação das 

demais linhas de defesa, 
quanto às ações relativas ao 

alcance dos objetivos.

O Comitê de Gestão de Riscos do CRCMT foi 
nomeado pela Portaria CRCMT n.º 25/2020 
e, entre outras atribuições, possui a respon-
sabilidade de orientar os gestores de riscos 
no levantamento e na execução da Gestão 
de Riscos, propondo os ajustes e medidas 
preventivas e proativas necessárias para oti-
mização do processo.

Após o estabelecimento do contexto das eta-
pas que constituem o processo de avaliação 
de riscos e de definição do melhor tratamen-
to a ser adotado, as fases de monitoramento 
e comunicação se configuram como etapa 
contínua, que ocorre durante todos os está-
gios 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.

Assim, com o monitoramento, todos os riscos 

que são classificados como altos e extremos, 
além dos riscos de integridade, recebem 
acompanhamento especial do Conselho 
Diretor do CRCMT. Como são considerados 
riscos mais sensíveis ao alcance dos objeti-
vos, o monitoramento mensal permite acom-
panhar de modo mais preciso a execução do 
tratamento definido e se este está obtendo a 
eficácia necessária para sua mitigação. 

Nesse sentido, é fundamental que todo o cor-
po diretivo e funcional esteja alinhado com as 
diretrizes do processo de gestão de riscos e 
coloque em prática sua execução no âmbito 
das atividades e processos desenvolvidos, pois 
a aplicação correta, estruturada e sistemática 
da gestão de riscos proporciona razoável se-
gurança 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, consequen-
temente, na melhoria da prestação do serviço.

.RISCO, OPORTUNIDADE E PERSPECTIVA
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Eventos 
de Risco

Categoria 
do Risco

Risco 
Residual

Resposta
Plano 

de Ação

Falta de Rede de Energia 
Estabilizada no prédio do 

CRCMT;
Rede Eletrica em desacordo 

com padrões

Operacional Risco Alto Mitigar

Identificar o problema que ocasiona as oscilações da rede eletrica 
Levantamento de orçamentos para empresa especializada realizar estudoa 
respeito da parte eletrica do CRCMT, a fim de corrigir a situação. Realização 
de processos licitatórios de contratações de empresa especializada.

Ausência de sistema de 
acompanhamento e proteção 

de dados.
Conformidade Risco Médio Mitigar

Contratação de consultoria especializada, que está acompanhando o 
trabalho de inventário de dados pessoais dos projetos das unidades 
organizacionais do CRCMT.

Inadequação Ergonômica Operacional Risco Médio Corrigir

Reestruturação de layout dos setores.
Foi realizada a contratação de profissional para o estudo da 
reestruturação dos setores, viabilizando a reutilização dos moveis 
existentes.Realização de processos licitatórios de contratações de  
impresa especializada para readequação dos móveis

Desligamento de
funcionário indevido ou

incorretamente
Integridade Risco Baixo Corrigir

Foi renovada a comissão de conduta, e a atualização no regulamento 
interno  e adocção de processo disciplinar administrativo.

Principais riscos e oportunidades

Oportunidades
Normatização externa de transparência, acesso 
à informação e ouvidoria.

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.

Oportunidades
Divulgação, pela grande imprensa, 
dos trabalhos desenvolvidos pelo
CRCMT.

Ação de fomento
Elaboração de clipping contendo as 
principais notícias das atividades.

Oportunidades
Oferecimento de capacitação gratuita 
e  à distância

.

Ação de fomento
Realização de cursos e palestras 
gratuitos realizados através
do ZOOM Meetings, Youtube e Lives no
Instragran.

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

Ação de fomento
Celebração de parcerias com Secretaria de 
Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZMT), 
Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT).

Oportunidades 
Acesso a novas tecnologias.

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

Pr
in

ci
pa

is
 

op
or
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Estratégico Conformidade

Fiscal

Integridade

Operacional

10 476 2 2
Orçamentário

Riscos por categoria

Painel de Riscos

Riscos  
altos

Riscos  
extremos

Riscos  
médios

Riscos 
baixos

2020
95 riscos

0

58
39

1

2021
98 riscos

1

68
22

4

Em 2021, além da reavaliação dos riscos das 
unidades organizacionais do CRCMT, foram 
mapeados os riscos relacionados à Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Tais 
matrizes de riscos foram elaboradas com a 
finalidade de identificar os eventos que pu-
dessem 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.

4

RISCO, OPORTUNIDADE E PERSPECTIVA
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Estratégia
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 acompanha-
mento das ações planejadas para os projetos/atividades e a mensuração dos resultados obtidos.

Investimento total:
R$ 3.474.980
Projetos em destaque:

1. Gestão de Fiscalização

Fiscalização das Organizações 
Contábeis e dos Profissionais da 
Contabilidade e das Empresas não 
Contábeis)

9

Reuniões Regimentais 5

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

Infraestrutura

Pe
ss

oa
s 

e 
O

rg
an

iz
aç

ão

14. Influenciar a formação das
competências e das habilidades dos

profissionais, fomentar programas de
educação continuada e fortalecer

conhecimentos técnicos e habilidades
pessoais dos conselheiros e

funcionários do Sistema CFC/CRCs

Gestão do Conhecimento

13. Atrair e reter talentos

Gestão de Pessoas

Pessoas Organização

MISSÃO VISÃO

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

transparência na proteção do interesse público

Ser reconhecido como uma entidade profissional partícipe no 
desenvolvimento sustentável do país e que contribui para o pleno 

exercício da profissão contábil no interesse público

Re
su

lta
do

 E
co

nô
m

ic
o

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

Financeira

Re
su

lta
do

s 
In

st
itu

ci
on

ai
s

1. Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais

Política / Legal

Tecnologia e Inovação

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

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

Sistema CFC/CRCs
Te

cn
ol

og
ia

 e
 P

ro
ce

ss
os

8. Garantir qualidade e confiabilidade
nos processos e nos procedimentos

Governança Eficiência Operacional

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

Fiscalização como fator de proteção da 
sociedade

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

da profissão e da Ciência Contábil

5. Atuar como fator de proteção  
da sociedade

Pú
bl

ic
o 

e 
So

ci
ed

ad
e

4. Firmar parcerias estratégicas

Alinhamento e IntegraçãoResponsabilidade Social

2. Fortalecer a participação sociopolítico-
institucional perante as instituições 
públicas, privadas, sociedade civil e 
entidades representativas da classe 

contábil

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

6. Promover a satisfação da  
classe contábil em relação  

ao Sistema CFC/CRCs

Iniciativa Institucional

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

Investimento total:
R$ 1.554.208
Projetos em destaque:

4. Suporte e Apoio a Atividades Fins

Aquisição de Máquinas e 
Equipamentos, Móveis e Utensílios 15

Modernização do Parque de 
Informática (Hardware e Softwares)

15

Investimento total:
R$ 96.118
Projeto em destaque:

2. Gestão de Registro Profissional

Registro de Profissionais e 
Organizações Contábeis 9

Cobrança Adm. e Judicial - 
Profissionais e organizações 7

66,42% 7 projetos

1,84% 3 projetos

2,04% 11 projetos

29,71% 16 projetos

1

2

3

4

Investimento total:
R$ 106.517
Projetos em destaque:

3. Gestão de Educação Continuada

Promover a Educação Continuada - 
Congresso / Convenções 9

Promover a Educação Continuada - 
Cursos e Palestras

9

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO



Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso | RELATO INTEGRADO | 16

Governança

Gestão

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

Sociedade

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Instâncias Externas

TCU CGUCongresso 
Nacional

Controle Social e 
Auditoria do CFC

Instâncias 
Externas  
de apoio

Instâncias Internas

Controle Interno, 
Ouvidoria e 
Comissões 

Internas

Instâncias Internas  
de apoio

Plenário

Conselho Diretor

Presidência

Vice-Presidências

Câmara de 
Controle Interno

 A
lta

 A
dm

in
is

tr
aç

ão

Governança
A Governança do Sistema CFC/CRCs está normatizada pela Resolução CFC n.º 1.549, de 20 de 
setembro de 2018, que definiu a estrutura de organização da Governança do CFC e a estrutura 
mínima a ser seguida pelos CRCs.

No CRCMT a Governança compreende a seguinte estrutura: 

No ano de 2021, foram  executadas diversas ações em desenvolvimento às atividades de go-
vernança no CRCMT: 

Ações

• Participação de reuniões remotas com CFC, com a finalidade de aprimorar  o desenvolvimento e os 
resultados das ações de governança promovidas no CRCMT;

• Estudos 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;

• ; Estudos 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;

• Monitoramento das medidas de combate e controle do coronavírus na sede do CRCMT;

• Elaboração da versão 2021 do Plano de Integridade do CRCMT;

• Manutenção das informações atualizadas no menu Governança do portal do CRCMT;

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

Além das ações citadas, a comissão também promoveu a atualização das ações do CRCMT 
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). 

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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Prática Ato normativo RGB 3.0 (2020)

Estabelecer o 
modelo de governança

• Resolução CFC nº 1543/18 L3.2 

• Decreto-Lei nº 1.040/69 

• Portaria CRCMT nº 58/18  
L3.3 

• Resolução CRCMT nº 472/19 e 473/19

• Portaria CRCMT nº 25/20
L3.4 

Promover a 
integridade

• Resolução CFC n.º 1.523/17 L2.1 

• Portaria CRCMT nº 30/21  L2.2 

• Portaria CRCMT nº 26/201

• Portaria CRCMT nº 30/21  
L2.3 

Promover a capacidade 
da liderança

• Resolução CRCMT n.º 485/21

• Resolução CRCMT nº 488/21 
L1.1

• Portaria CRCMT n.º 23/21. L1.2 

• Portaria CFC n.º 24/21 L1.3 

• Resolução CFC nº 1.612/21

• Resolução CFC nº 488/21 
L1.4 

M
ec

an
is

m
o 
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at
ég
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Prática Ato normativo RGB 3.0 (2020)

Gerir riscos

• Resolução CRCMT nº 485/21

• Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Resolução CRCMT nº 472/19

• Resolução CRCMT nº 473/19

C1.1

• Resolução CRCMT nº 472/19

• Resolução CRCMT nº 473/19

• Portaria CRCMT nº 25/20

C1.2

Estabelecer 
a estratégia

• Manual da Qualidade

• Plano de Trabalho do CRCMT

• Relatório de Gestão

E1.4

• Resolução CFC n.º 1.543/18

• Manual da Qualidade do CFC
E2.1

• Resolução CFC n.º 1.543/18

• Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do 
Sistema CFC/CRCs

• Manual da Qualidade do CFC

E2.2

Promover a gestão estratégica • Resolução CFC nº 1.543/18

• Manual da Qualidade do CFC

• Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do 
Sistema CFC/CRCs

• Resolução que aprova a proposta orçamentária e 
Plano de Trabalho para o exercício

L3.1Monitorar o alcance dos 
resultados organizacionais

Monitorar o desempenho das 
funções de gestão E2.3

M
ec

an
is

m
o 

Co
nt

ro
le

Prática Ato normativo RGB 3.0 (2020)

Promover 
a transparência

• Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 
1.439/13 E1.2

• Manual da Qualidade

• Plano de Trabalho do CRCMT

• Relatório de Gestão

E1.4

• Resolução CFC nº 1.439/13

• Resolução CFC nº 470/19
C3.1

Garantir a 
accountability

• Resolução CFC nº 1.612/21

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

E1.3

• Manual da Qualidade;

• Plano de Trabalho do CRCMT

• Relatório de Gestão

E1.4

• Resolução CFC nº 1.439/13 C3.2

• Resolução CRCMT n.º 456/17

• Resolução CFC n.º 1.523/17

• Portaria CRCMT n.º 30/21

C3.4

Avaliar a satisfação 
das partes interessadas

• Resolução CFC nº 1.612/21

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

E1.3

• Manual da Qualidade

• Plano de Trabalho do CRCMT

• Relatório de Gestão

E1.4

• Resolução CFC nº 1.543/18 C3.3

Avaliar a efetividade 
da auditoria interna

• Resolução CFC nº 1.101/07

• Resolução CFC nº 1.612/21
L3.5

• Resolução CRCMT nº 485/21 C2.1

• Resolução CRCMT n.º 1.604/20

• Resolução CRCMT nº 488/21
C2.2

• Resolução CFC n.º 1.549/18

• Indicadores da Qualidade.
C2.3

O quadro a seguir demonstra o atendimento às práticas de Governança no CRCMT:
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Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais

No ano de 2021, a Comissão de Proteção de Dados (CPD) 
do CRCMT – Portarias CRCMT nº 04/2021, 05/2021 e 40/21 - 
desenvolveu um trabalho diligente na identificação do fluxo 
dos dados pessoais nos projetos desenvolvidos pelos Setores 
Administrativos do CRCMT e na elaboração de atos 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, foram ofertadas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) 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:

CFC

Participantes

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

101 102
89

108

143
120

100

128
152 145

130
148 143

115
140

128

Região
Nordeste

Regiões
Norte e 

Centro-oeste

Regiões
Sul e Sudeste

Demais atividades desempenhadas, relacionadas à estrutura-
ção interna em atendimento à LGPD:

• Instituição do Comitê de Segurança da Informação (CSI) do CR-
CMT;

• Realização da palestra com o Prof. Eduardo Manzeppi, por 
videoconferência, com 45 participantes, entre funcionários e 
colaboradores e Conselheiiros do CRCMT; 

• Participação da palestra “LGPD e a Comunicação”, por video-
conferência, realizada pelo CFC, para os funcionários e colabo-
radores do CFC e dos CRCs;

• Elaboração do o Plano Anual de Treinamentos (PAT), o Plano de 
Desenvolvimento de Líderes (PDL) e o Plano de Treinamento e 
Desenvolvimento de Proteção de  Dados (PTDPD) do CRCMT, 
aprovado por meio da Portaria CRCMT nº 623, de 27 de abril 
de 2021;

• Divulgação do Plano de Comunicação para a LGPD do CFC, 
com campanha de orientação interna sobre a definição de lo-
gomarca, paleta de cores, tipografia e aplicação, relacionadas 
à aplicação da lei no Sistema CFC/CRCs;

• Comunicação interna para divulgação e sensibilização da LGPD 
no CRCMT;

•  Nomeação do Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pes-
soais do CRCMT referente à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), através da Portaria CRCMT nº 05/21

• Criação de canal de comunicação acerca da LGPD, através de 
e-mail institucional exclusivo (dpo@crcmt.org.br) para o rece-
bimento de dúvidas e/ou solicitações de informações
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Plano Anual de Contratações
O Plano Anual de Contratações (PAC) é um documento que 
consolida todas as contratações e renovações que o CRCMT 
pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, 
de modo a obter melhorias no planejamento dos itens e na 
governança, proporcionando maior transparência e controle 
neste processo, uma vez que sua divulgação integral é reali-
zada no portal do CRCMT.

Desde 2020, o CRCMT utiliza o PAC como ferramenta de pla-
nejamento de suas contratações e renovações.

75
Quantidade prevista

50
Quantidade executada

1% de Ajustes realizados

Não foram realizadas todas as contratações previstas no PAC, 
pois a gestão do CRCMT efetuou as contratações das despesas 
de acordo com a sua relevância e grau de prioridade devido a 
incerteza do cenário econômico.

Atividade de correição e apuração 
de ilícitos administrativos

De acordo com o Regulamento Geral dos Conselhos de Conta-
bilidade, compete ao CFC aplicar penalidade aos conselheiros 
do CFC e do Regional decorrente de infração ao Código de 
Conduta, e instaurar processo para apurar irregularidade prati-
cada nas gestões do CFC e dos CRCs, que tenham ocasionado 
eventual dano ao Conselho, assegurando-se o contraditório e 
o amplo direito de defesa. 

Assim, o CRCM visando à garantia da legalidade, legitimida-
de, economicidade e transparência na aplicação dos recursos, 

cabe ao CRCMT o exercício da atividade de correição e apu-
ração de ilícitos administrativos, atuando por meio de instau-
ração de processo de sindicância e inquérito administrativo 
e das atividades desempenhadas pela comissão de conduta 
para apuração de infrações cometidas por funcionários e co-
laboradores do CRCMT.

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 CRCMT n.º 456/2017 – Regulamento de Pessoal e Processo 
Administrativo de Pessoal - PAD do CRCMT;

Resolução CFC n.º 1.523/2017 – Código de Conduta para os 
conselheiros, colaboradores e funcionários dos Conselhos Federal e 
Regionais de Contabilidade.

Resolução CRCMT n.º 478/2020 – Regimento das Comissões de 
Acompanhamento e Avaliação de Conduta do Conselho Regional de 
Contabilidade de Mato Grosso. 

No ano de 2021 , não houve recebimento de denúncia contra  
o corpo funcional do CRCMT. e nenhuma instauração de Pro-
cesso Disciplinar Administrativo em correição e apuração de 
ilícitos administrativos. 

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

0 Denúncia contra funcionários 
ou colaboradores do CRCMT em 2021

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

Investimentos em tecnologia da informação para cumprimento 
do Plano Diretor de Tecnologia da Informação

A

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

B

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

C

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.

D

E 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.

F

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

R$ 1.395.403
Valor total efetivamente gasto com 

a função de fiscalização do exercício profissional

R$ 202.635 
Valores Gastos com as demais atividades finalísticas 
(registro, normatização, julgamento e orientação)

R$ 37.619
Valores Gastos com indenizações a conselheiros

(passagens, diárias e restituições)
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1.164
Diligências

(fiscalizações proativas)

386
Organizações Contábeis

86
Pessoas Físicas

188
Profissional

504
PJ não Contábeis

1.164 TOTAL

48 Denúncias
(fiscalizações reativas)

551
Autos de infração

486 processos ético-disciplinares e de fiscalização

17 processos julgados em 2ª instância contra pessoas 
físicas e jurídicas atuando sem registro 

73% denúncias apuradas 253 notificações

Como fruto da dedicação  e comprometimento da equipe 
técnica e membros da Câmara  no intuito de alcançar o cum-
primento do plano de trabalho com relação aos percentuais 
e valores definidos, enxergamos que o resultado positivo foi 
alcançado. 
Além disso, com o objetivo de ampliar e fortalecer a fiscaliza-
ção do exercício ilegal da profissão contábil no Brasil, o CFC e 
a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), do 
Ministério da Economia, firmaram um acordo de cooperação 
técnica. 

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

Nesse contexto, os objetivos estratégicos, os indicadores de 
gestão e os projetos do Plano de Trabalho são os balizadores 
das ações do CRCMT. Os indicadores de gestão são mensu-
rados 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, orde-
nando os recursos disponíveis e estabelecendo os planos de 
ação para a execução das atividades e dos projetos previstos.

Os resultados de todos os indicadores mensurados pelo CR-
CMT e a execução das metas previstas no Plano de Trabalho 
ficam disponíveis em nosso Portal da Transparência e Pres-
tação de Contas, no módulo “Programas, Projetos, Metas e 
Resultados”. 

A seguir, para cada área finalística do CRCMT – Fiscalização, 
Registro e Educação Continuada –, é apresentada uma análise 
detalhada dos indicadores de destaque relacionados, dos prin-
cipais projetos e ações e o investimento total.

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização atua como fator de proteção da sociedade, de-
senvolvendo ações e procedimentos fiscalizatórios preventi-
vos e ostensivos. Compete à Vice-Presidência de Fiscalização, 
Ética e Disciplina do CRCMT fiscalizar, orientar e disciplinar, 
técnica e eticamente, o exercício da profissão contábil em 
Mato Grosso:

R$ 3.474.980
Investimento total

Indicadores

Índice de realização de diligências geral

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta não 
atingida

Meta 100%

Resultado 104%

Meta 80%
20

21

Resultado 102%

Resultado 76%

20
20

20
19

Meta 100%

Trabalhamos no sentido de exercer a fiscalização de maneira 
que possamos combater possíveis irregularidades no exercí-
cio da profissão contábil e atuar como fator de proteção aos 
usuários das informações contábeis. 

Os indicadores de 2021 demonstram que os trabalhos da 
fiscalização, incluindo emissão de notificações e autos de 
infração foram retomados após a suspensão dos prazos 
em 2020, devido à pandemia de Covid-19. É importante 
salientar que as diligencias fiscalizatórias permaneceram 
acontecendo via de regra de maneira eletrônica. 

Desempenho
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Penalidades aplicadas

01 Cassação do 
registro profissional 

07 Suspensão 
do exercício profissional

112 Advertência reservada

08 Censura pública 127 Multas pecuniárias

Gestão das multas de fiscalização

R$ 798.465
Valor das multas 

de infração aplicada

R$ 180.573 
Valor das multas 

recebidas

R$ 313.107
Valor das multas 

Recebidas

335 multas

 multasmultas

2021 2020

R$ 502.162 
Valor das multas 

de infração aplicada

229 multas

As ações de cobrança das multas aplicadas são essenciais para 
garantir a efetividade das ações fiscalizatórias como resultado 
de todos os procedimentos realizados pelo CRCMT. 
Após o transitado em julgado dos processos que tramitam 
na Câmara de Fiscalização e Ética, nos casos da aplicação de 
penalidades pecuniárias as informações são repassadas para 
a coordenação de arrecadação para que promova a cobrança 
dos valores, nos casos de não pagamento por parte do apena-
do, pode ocorrer ajuizamento das cobranças. 
Durante o exercicio de 2021 foram ajuizados 33 processos 
relativos ao não pagamento de multas de infração aplicadas 
a diferentes profissionais, organizações contabéis ou não e 
pessoas físicas totalizando um valor de R$ 136.894,27.

Índice de Tempo médio de julgamento de 
processos

Meta 
atingida

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Meta 50%

Resultado 75%

Meta 55%

20
21

Resultado 43%

Resultado 41%

20
20

20
19

Meta 70%

O CRCMT examina e julga os processos abertos contra pessoas 
físicas, empresas, profissionais e organizações contábeis.

180 dias
Prazo para julgamento de um processo 
no CRC é de até 180 (sessenta) dias, a 
contar da data da juntada da cientificação

398 processos julgados 

159 processos julgados
na Câmara de Ética 

297 processos julgados 
dentro do prazo

132 processos julgados na 
Câmara de Fiscalização 

O Regulamento de Procedimentos Processuais, aprovado pela 
Resolução CFC n.º 1.603/2020, passou a vigorar em 2021. Uma 
das principais mudanças foi a abertura das sessões das Câma-
ras de Ética e Disciplina e das reuniões dos Tribunais Regionais 
e Superior de Ética e Disciplina, que antes eram reservadas. 
Agora essas reuniões também podem ser realizadas de forma 
presencial ou virtual. Além disso, ocorreram alterações nos 
tipos e prazos dos recursos, bem como, no cálculo de penali-
dades aplicáveis a autuados reincidentes

Ética na profissão

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 80%

Resultado 73%

Meta 80%

20
21

Resultado 85%

Resultado 80%

20
20

20
19

Meta 70%

A meta de 2021 não foi atingida devido ao cumprimento do 
Art. 44º da Res. CFC 1.603/2020, que fez com que o haja maior 
número de processos arquivados em função da regularização 
tempestiva, assim sem penalização. Pois a área de fiscalização do 
CRCMT atua em primeiro lugar, com foco no caráter preventivo, 
sendo que a aplicação de penalidades ocorrem quando necessá-
rio no sentido de estabelecer os mecanismos e os requisitos do 
exercício ético e eficaz da profissão. 

Com foco na proteção à sociedade e no combate ao mau pro-
fissional, por meio da efetividade dos procedimentos fiscaliza-
tórios, o CRCMT alcançou os seguintes resultados:

55 processos julgados em 
grau de recurso

17Processos julgados pelo 
Plenário

79 média de processos 
analisados por conselheiro

4 Processos baixados 
diligenciados

346 processos que 
tiveram decisões de aplicação 
de penalidades aos infratores

93 Processos arquivados 
(regularização dentro do prazo de defesa, inexistência comprovada 

do fato gerador da infração ou prescrição quinquenal)

38 Processos julgados 
peloTRED
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Reuniões Regimentais

12 Reuniões das Câmaras 
de Fiscalização 

159 
Processos de 

fiscalização julgados

93 
Processos arquivados

132 Processos éticos 
disciplinares julgados

13 Reuniões da Câmara de 
Ética e Disciplina 

398 
Processos julgados 

Em 2021, as Reuniões Regimentais do CRCMT permaneceram 
acontecendo virtualmente, mantendo o cumprimento das 
prerrogativas institucionais. Nas reuniões da Câmara foram 
julgados os processos instaurados,  discutidos projetos e ações 
da gestão, demandas recebidas do CFC com prazos para cum-
primento, com vistas ao aprimoramento e defesa da profissão 
contábil em prol do interesse público.

TREINAMENTOS E REUNIÕES VOLTADOS À 
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E PADRONIZAÇÃO 
DE FISCALIZAÇÃO

Principais projetos e ações

Fiscalização de Organizações Contábeis e Não 
Contábeis, Profissionais da Contabilidades

Visando a ampliação e melhoria nos trabalhos relativos à fis-
calização do exercício ilegal da profissão contábil no Brasil, o 
CFC e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), 
do Ministério da Economia, firmaram um acordo de coopera-
ção técnica. Por meio dessa ação, o CFC passou a ter acesso 
à base de dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), que são mantidas pela SEPRT. Assim, a partir de um 
cruzamento de dados com os cadastros de registro profissional 
contábil do Conselho, é possível identificar contadores e téc-
nicos em contabilidade que atuam sem o registro profissional, 
bem como o trabalho de leigos (as pessoas físicas que atuam 
sem formação em Ciências Contábeis e sem registro). Tanto 
os trabalhadores nessa situação quanto as empresas que os 
contratam, serão notificados visando à sua regularização.

Do total de diligencias realizadas no exercício de 2021, cerca 
de  33% foram direcionadas à empresas comerciais, entidades 
sem fins lucrativos e órgãos públicos, também consequência 
do acordo citado. O processo fiscalizatório pelo CRCMT ocorre 
tanto de maneira reativa (denúncias) quanto de maneira ativa, 
por meio das diligências ou eletrônicas já previstas para o exer-
cício. Isso garante a efetividade das ações de fiscalização, bem 
como do papel do CRCMT na proteção da sociedade.

:

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

Os profissionais da contabilidade e organizações contábeis 
devem comunicar, até o dia 31 de janeiro de cada exercício, ao 
Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), a declaração de 
não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro 
ou financiamento ao terrorismo de seus clientes. Para auxi-
liar neste processo, o CFC desenvolveu sistema específico, 
permitindo aos profissionais e organizações que se protejam 
da utilização indevida de seus serviços para atos ilícitos que 
lhes possam gerar sanções penais previstas em lei, além dos 
riscos de imagem pela associação do seu nome a organiza-
ções criminosas.

As Declarações de não ocorrência quanto ao COAF, encami-
nhadas ao CFC, dos profissionais e organizações contábeis 
no âmbito do Estado de Mato Grosso:

Declarações ao Coaf

Exercício Declaração de Não 
Ocorrências

2021 2.522

2020 2.084

2019 2300

Realizamos 01 treinamento, virtualmente, no primeiro quadrimestre com toda a equipe de Auditores Fiscais, promovido 
internamente e ministrado pela coordenação com apoio da equipe técnica, com o objetivo de revisar a operacionalização do 
sistema de fiscalização eletrônica bem como a padronização da análise de documentos apresentados à fiscalização. 

Houve também uma série de reuniões ao longo do ano com equipe interna e CFC para discussão e entendimento da 
Resolução CFC 1.603/2020 que regulamenta assuntos processuais e que entrou em vigor em 01/01/2021.
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REGISTRO

A área de Registro coordena e supervisiona o registro e o 
cadastro dos profissionais da contabilidade e das organiza-
ções contábeis do Estado de Mato Grosso. De acordo com o 
Decreto-Lei n.º 9.295/1946, os profissionais da contabilidade 
somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão 
do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido 
pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Sufici-
ência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que 
estiverem sujeitos. Dessa forma, o registro profissional é obri-
gatório para o exercício legal da profissão. As Resoluções CFC 
nºs 1.554/2018 e 1.555/2018 disciplinam a concessão de registro 
para Pessoa Física e Jurídica, respectivamente.

Indicadores

Índice de evolução de registros 
profissionais ativos

Meta 0,1%

Resultado 1,39%

Meta 0,5%

20
21

-1,24%

-3,42%

20
20

20
19

Meta 0,5%
Meta não 
atingidaResultado

Meta 
atingida

Resultado
Meta não 
atingida

O ano de 2021 atigimos a meta na evolução dos profissionais 
ativos devido a diminuição dos processos de baixa de regis-
tro profissional em relação aos anos anteriores e ao aumento  
das inclusão de registro profissional, mesmo em um ano que 
ainda estava em pandemia.

Esse aumento se deve a realização da campanha de valoriza-

ção do profissional da contabilidade, realização dos exames 
de suficiência em 2021 e a conscientização aos aprovados 
no exame de suficiência da importância e a obrigatoriedade 
do registro no CRCMT.

Novos registros em 2021

389 contadores
01

técnicos em contabilidade

212
organizações contábeis

64,62% 0,17%

35,21%

Tempo médio de julgamento 
de processos de registro

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 93%

Resultado 94%

Meta 90%

20
21

Resultado 90%

Resultado 93%

20
20

20
19

Meta 90%

60 dias
Prazo para julgamento

1.220 Processos 
julgados no prazo

Foram direcionados em grau de recurso à Câmara de Registro 
do CRCMT 1.220 processos para análise, sendo que 94% dos 

processos foram julgados dentro do prazo, que é de 60 dias. 
A informatização dos procedimentos, como a implantação do 
Sistema de Processo Eletrônico de Registro (SPER) e do Sis-
tema Eletrônico de Informações (SEI), vem contribuindo para 
a celeridade no julgamento dos processos.

Principais projetos e ações

Exame de Suficiência
A obrigatoriedade de aprovação em Exame de Suficiência, 
como um dos requisitos para a obtenção de registro profissio-
nal em CRC, está prevista na Lei n.º 12.249/2010. A aprovação 
no exame e o devido registro profissional em CRC asseguram 
à sociedade a disponibilização de profissionais mais bem pre-
parados para o exercício da profissão contábil.

O Exame de Suficiência é um critério para habilitação do 
profissional ao exercício na área contábil. Essa ação é rea-
lizada pelo Conselho Federal para assegurar à sociedade 
brasileira, profissionais da contabilidade com habilidades e 
as competências necessárias para cumprir as demandas do 
mercado e destina-se a comprovar que o profissional forma-
do detém conhecimentos suficientes para oferecer serviços 
com qualidade. 

 

885
Presentes

100
Aprovados

114
Aprovados

11,30% de aprovação

1ª edição 2ª edição

839
Presentes

13,58% de aprovação

 Há uma década o CFC realiza duas edições da prova por ano. 
Contudo, em 2021 foram realizadas três edições em função da 
pandemia do novo coronavírus, sendo a 2ª edição de 2020 em 
janeiro e a 1ª edição de 2021 em junho e a 2ª edição de 2021 
em outubro. 

R$ 96.118
Investimento total
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Registro de Profissionais 
e Organizações Contábeis

Registros Ativos

7.912 
contadores

83%

1.651  
técnicos em contabilidade

17%

 1.639
organizações contábeis 

9.563
profissionais registrados no CRCMT

Registros Ativos por Gênero e Região

3.802 

436 

90%

10%

Contadoras

Técnicas em 
Contablidade 1.215

4.110

23%

77%

Tecnicos em 
Contabilidade

Contadores

57%43%4.238 
Mulheres

5.325 
Homens

O registro de profissionais e de organizações contábeis é 
obrigatório a todos aqueles que queiram exercer e explorar a 
profissão contábil. Visando incentivar e facilitar o processo de 
comunicação com o profissional/organização contábil.

Atualização e Manutenção Cadastral
Com o objetivo de atualizar a base cadastral de profissionais 
e organizações contábeis do CRCMT, foi realizada através do 
convênio com a Receita Federal do Brasil, com a Secretaria de 
Estasdo de Fazenda (SEFAZ/MT), e também com a atuação 
da fiscalização e através do formulário apresentados para 
abertura de processos.

No exercício de 2021, o CRCMT realizou 2.107 atualizações de 
endereços de profissionais e organizações contábeis.

Comissões Institucionais – CFC Jovem
O programa acredita na integração entre estudantes e jovens 
profissionais recém-chegados ao mercado de trabalho, e ao Sis-
tema CFC/CRCs, para trazer uma nova perspectiva à profissão. 
Além disso, o CRCMT Jovem busca implementar nas gerações 
futuras a cultura empreendedora de transformar a profissão em 
formas polivalentes e na conscientização da responsabilidade do 
profissional perante a sociedade.

O Projeto CFC Jovem está 
presente no CRCMTl 313

público alcançado

Ações realizadas

5
Palestras

1
Seminário

4
Eventos virtuais

EDUCAÇÃO CONTINUADA

A Educação Continuada faz parte do processo fundamental 
para o Sistema CFC/CRCs realizar e definir estratégias de 
fiscalização preventiva, com o objetivo de desenvolver com-
petências, buscando a atualização e o aprimoramento dos 
profissionais da contabilidade, através de cursos, treinamentos 
e palestras. Compete a Vice-presidência de Desenvolvimento 
Profissional fomentar o desenvolvimento do Ensino Superior 
de Ciências Contábeis e coordenar o Programa de Educação 
Profissional Continuada.

R$106.517,06
Investimento total

Indicadores

Investimentos em desenvolvimento 
profissional – per capita

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta R$ 20,00

Resultado R$ 68,19

R$ 15,00

20
21

Resultado R$ 19,11

Resultado R$ 62,07

20
20

20
19

Meta

Meta

R$ 15,00

Com a pandemia da Covid-19 muitas mudanças e transfor-
mações foram necessárias para que fosse possível a manu-
tenção de muitas atividades, e a educação foi muito afetada 
foi necessária a adaptação de um novo sistema de ensino 
através das atividades na modalidade à distância.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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E para proporcionar uma nova experiência no ensino, e du-
rante o exercício de 2021, o CRCMT realizou o investimento 
em equipamentos de iluminação e audiovisuais, para a me-
lhor realização de cursos e eventos on-lines. O que possi-
bilitou a ultrapassagem da meta estabelecida no inicio de 
2021, e o seu expressivo resultado, pelo fato do aumento no 
investimento de recursos na Educação Continuada. 

E nesse cenário de mudanças e adaptações, o CRCMT bus-
cou maneiras para contribuir com o desenvolvimento pro-
fissional e assim preparar os profissionais da contabilidade 
para a retomada socioeconômica do país. O CRCMT investiu 
em eventos on-line ampliando a oferta de 2020 para 2021. 

1.398
Profissionais da Contabilidade 
participantes nos Eventos do 

CRCMT

161 horas
Carga horária total dos 
eventos realizados pelo 

CRCMT

48
Eventos realizados pelo CRCMT

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

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 10%

Resultado 14,66%

5%

20
21

Resultado 10,90%

Resultado 16%

20
20

20
19

Meta 15%

Meta

Em 2021, continuou os cuidados para a diminuição da trans-
missão do COVID e com isso seguimos com a realização dos 
eventos onlines, e após o período de adaptação que foi o exer-
cício de 2020.

Assim,  em 2021 conseguimos ampliar consideravelmente o 
numero de eventos disponibilizado aos profissionais, e com 
isso ampliamos a participação dos profissionais nos evento, o 
que resultou na ampliação da meta, recordando que em 2020 
foi reduzida a meta deste indicador por conta da declaração da 
pandemia do Covid 19 em março.

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

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta  não 
atingida

Meta 90%

Resultado 94%

Meta 80%

20
21

Resultado 97%

Resultado 86%

20
20

20
19

Meta 90%

O resultado apresentado demonstra o cumprimento da meta e 
a responsabilidade institucional com os profissionais contábeis, 
capacitando-os. Mesmo com a pandemia, o CRCMT buscou 
se reinventar com as realizações de eventos virtuais/híbridos 
trazendo eventos com temas relevantes, além de professores 
de excelência.

Principais projetos e ações

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

Em 2021, ficou consolidada a importância e a magnitude da 
profissão contábil. Ficando demonstrada a capacidade de 
reorganização do Sistema CFC/CRCs, bem como do CRCMT, 
ampliando com êxito e mantendo a qualidade necessária na 
realização de eventos. Destacando-se: 

Entre os eventos de grande relevância, cabe mencionar, al-
guns Seminários realizados: 

• Fórum Mato-grossense de Pericia Contábil
• Fórum Mato-grossense de Contabilidade Pública;
• 1º Seminário de Jovens Lideranças Contábeis de Mato 
Grosso

Além dos Seminários, o CRCMT disponibilizou os seguintes 
Cursos, todos com pontuação para o Programa de Educação 
Profissional Continuada:

• Curso - Estrutura e Análise da DVA (Demonstração de Valor 
Adicionado)
• Curso - Planejamento Tributário: Teoria e Prática
• Curso - NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado da Micro à 
Grande Empresa
• Curso - Estrutura e Análise do Demonstrativo do Fluxo de 
Caixa (DFC)
•Curso - NBC TG 32 – Lucro Presumido e Real voltado para 
o Planejamento Tributário

Fora essas atividades, mensamente aconteceram palestras 
de atualização profissional, que somaram um total de 35 
palestras em 2021. 

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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Gestão de pessoas
Um dos principais objetivos estratégicos do CRCMT é “Atrair 
e Reter talentos”. Para isso, a entidade oferece aos seus pro-
fissionais auxílios de pós-graduação, auxílio creche, planos 
de saúde e odontológico, vale alimentação, vale refeição, 
treinamentos entre outros.

O CRCMT finalizou o ano de 2021 com um total de 30 co- 
laboradores, sendo 09 trabalhando diretamente na atividade 
fim de fiscalização da profissão contábil

Colaboradores 2020 2021

Empregados efetivos 29 28

Comissionados 1 1

Aprendizes 1 1

Estagiários 0 0

Terceirizados 0 0

Total 31 30

Taxa de Desligamento

7%

6.56%

7%

20
21

22%

7%

20
20

20
19

7%

Meta até

Resultado

Resultado

Meta até

Meta até

Resultado

Meta  
atingida

Meta  
atingida

Meta 
atingida

Durante o ano de 2021 houve o desligamento de 02 (dois) fun-
cionários, que ocorreram devido motivos pessoais.

 .

2021 2020 Fiscalização

R$ 785.913

R$ 176.830

R$ 178.942

R$ 163.050

R$ 0,00

R$ 1.784.915

R$ 606.293

R$ 384.149

R$ 639.505

R$ 0,00

R$ 1.699.399

R$ 595.977

R$ 363.970

R$ 658.809

R$ 54.252

Salários e 
Gratificações

Encargos

Férias e 
13º salário

Benefícios 
assistenciais e 

previdenciários

Estagiários

Detalhamento da Despesa de Pessoal

(Cargos efetivos + aprendizes + cargos comissionados)

Treinamento e desenvolvimento

 Para atender às diretrizes estratégicas “Influenciar a formação 
das competências e das habilidades dos profissionais, fomen-
tar programas de educação continuada e fortalecer conhe-
cimentos técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e 
funcionários do Sistema CFC/CRCs” e “Atrair e reter talentos” 
o CRCMT investe sistematicamente na capacitação do corpo 
funcional.

Índice de Despesas com Pessoal

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Meta  não 
atingida

Meta 80%

Resultado 70,94%

Meta 68%

20
21

Resultado 85%

Resultado 68,41%

20
20

20
19

Meta 68%

Quanto as despesas com o pessoal, percebe-se a redução do 
indicador com Índice de pessoal. Isso se deve ao aumento da 
receita corrente de 2021 em relação a 2020. Quanto ao deta-
lhamento das despesas com o pessoal, percebe-se um peque-
no aumento no ano de 2021, com base no reajuste salarial de 
4,049%, efetivado a partir do mês de maio/2021.

R$ 3.372.408
2020

R$ 3.414.863
2021

Despesa de Pessoal

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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O CRCMT elabora o Plano Anual de Treinamentos (PAT) com 
a finalidade de capacitar e desenvolver os funcionários para 
melhor execução de suas atividades. O PAT proporciona a am-
pliação do nível de conhecimento dos funcionários por meio 
da realização de cursos e treinamentos preparando-os para o 
exercício de novas funções, bem como adaptando-os a novas 
tecnologias, de modo a garantir a competência necessária à 
condução das atividades.

.Índice de Percentual de Treinamento

O PAT de 2021 buscou promover a capacitação dos empregados 
do CRCMT nas competências necessárias ao desempenho de 
suas diversas atribuições funcionais e à capacitação gerencial, 
observando-se a otimização dos recursos disponíveis. Alinhado 
as disposições da Portaria CRCMT nº 23/2021, ao Planejamen-
to Estratégico do Sistema CFC/CRCs e às recomendações do 
TCU para aprimoramento institucional de governança, o PAT 
2021 abarcou as mais diversas ações de desenvolvimento ou 
capacitação.

Foi prevista no PAT 2021 a realização de 28 eventos de capa-
citação, sendo a meta fixada 100% do total planejado, con-
siderando se tratar de um ano atípico, marcado, não só pela 
pandemia da Covid-19, mas também pelo isolamento social e 
por uma crise econômica. No entanto, em virtude da crescente 
oferta de eventos de capacitação realizados de forma online, o 

CRCMT cumpriu integralmente o seu planejamento.

Entre os treinamentos realizados, destacam-se: governança e 
gestão de riscos; trabalho remoto; gestão e fiscalização de con-
tratos; ética e serviço público; liderança em tempos de crise; 
proteção de dados no setor público e LGPD

 

Índice de Capacitação de Usuários em Tecnologia

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 
atingida

4 horas

5 horas

6,5 horas20
21

5 horas

Resultado 13,5 horas
20

20
20

19

4 horas

Resultado

Resultado

Meta

Meta

Em cumprimento ao PAT e ao Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação (PDTI), foi oportunizada aos empregados do 
CRCMT a participação em cursos relacionados à área de tec-
nologia 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 desen-
volvimento das atividades executadas.

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 CR-
CMT 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; re-
lacionamento interpessoal; comunicação interna; pertencimento 
e orgulho de trabalhar na empresa; benefícios e treinamentos; e 
as ações desenvolvidas pelo CRCMT para prevenção da Covid-19 
no ambiente de trabalho.

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

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 80%

Resultado 88%

Meta 80%

20
21

Resultado 90%

Resultado 79%

20
20

20
19

Meta 70%
Meta 

atingida

O resultado da pesquisa aplicada em 2021 teve a participação de 
16 colaboradores, que pontuaram satisfação em relação às ações 
desenvolvidas pelo CRCMT.

Mais uma vez, os resultados foram positivos e acima da meta 
estabelecida pelo Sistema de Gestão de Indicadores. A pesquisa 
demonstrou que 88,33% dos colaboradores estão satisfeitos com 
a infra- estrutura e as ações desenvolvidas pelo CRCMT. Além 
disso, evidenciou aumento no nível de satisfação, comparati-
vamente a 2019, em que o resultado foi de 79,70% e pequena 
variação em relação a 2020.

Meta 
atingida

Meta 
atingida

Meta 100%

Resultado 100%

Meta 100%

20
21

Resultado 161%

Resultado 100%

20
20

20
19

Meta 90%
Meta 

atingida

Meta

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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Gestão de licitações e contratos, 
incluindo de TI
As contratações do CRCMT são regidas pelos princípios da Consti-
tuição Federal de 1988 e possuem conformidade com os normati-
vos legais que regem a matéria, em especial:

• Lei nº 8.666/1993;
• Lei nº 10.520/2002;
• Lei Complementar 123/2005;
• Decreto nº 7.892/2013;
• Decreto nº 10.024/2019;

• Instrução Normativa MPDG nº 5/2017.

Além disso, o CRCMT conta com outras instâncias de controle, a Câ-
mara de Controle Interno, Assessoria Jurídica e a Auditoria Interna 
do CFC. O Conselho conta, ainda, com equipes de planejamento de 
contratações as quais são responsáveis pela elaboração dos docu-
mentos relativos aos procedimentos de contratação na fase interna.

Vale destacar, também, a vinculação das contratações e prorroga- 
ções contratuais ao Plano Anual de Contratações (PAC) de 2021, 
que está disponível no site do CRCMT. 

As contratações efetuadas ao longo do  exercício de 2021 totaliza-
ram R$ 1.219.536,99, das quais 44,91% foram realizadas, principal- 
mente, por meio de Pregão Eletrônico e 54,29% por formalização 
de processos de Dispensas de Licitação e Inexigibilidades, para 
atender aos programas de Suporte e Apoio a Atividades Fins e 
Gestão de Educação Continuada, conforme diagrama a seguir:

Mais informações acesse

Comparação de contratações 2020-2021:

R$ 557.506
Pregão Eletrônico

R$ 662.030 
Contratações Diretas

R$ 389.055   
Dispensa

R$ 272.975 
Inexigibilidade

R$ 1.219.536
Total

R$ 21.801
Pregão Eletrônico

R$ 514.672
Contratações Diretas

R$ 244.021
Dispensa

R$ 270.651
Inexigibilidade

R$ 526.473
Total

Modalidade de contratação

20202021

O aumento nos valores contratados por meio de Pregão Eletrô-
nico, decorreram que as contratações nessa modalidade come-
çaram no final de 2020, antes utilizávamos o Pregão Presencial. 
No Pregão Eletrônico, decorreram as contratações de serviços 
continuados com gerenciamento de cartões de vale alimenta-
ção e refeição, agenciamento de viagens, gerenciamento de 
combustíveis, além da aquisição de equipamentos de áudio e 
vídeo. Quanto ao aumento no valor das contratações por dis-
pensa, deve-se as novas contratações realizadas em 2021 para 
atender as necessidades do Regional, como a capacitação de 
funcionários, e contratação de novas tecnologias. 

49 
Contratações

R$ 1.219.536

6 
Procedimentos 

de licitação

R$ 557.506

43
Contratações 

Diretas

R$ 662.030

38
Dispensas de 

licitação em razão 
de valor

R$ 389.055

6 
Pregões 

eletrônicos

R$ 557.506

5
Inexibilidades

R$ 272.975

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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Contratações diretas

Em 2021 foram realizadas 38 contratações diretas em confor-
midade com artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 totalizando o valor, 
de R$ 389.054,72 fundamentas pelo inciso II e 5 contratações  
no montante de R$ 272.975,54 fundamentadas pelo artigo 25, 
inciso I através de inexigibilidade, sendo estes valores alocados 
principalmente em cursos de capacitação para empregados, 
serviços engenharia, publicações no Diário Oficial da União, 
licenças anuais de softwares, como exemplo a licença de pro-
grama para vídeo conferencia. 

Índice de renovação do parque de informática

Meta não 
atingida

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Meta 40%

17,50%

Meta 33%
20

21
Resultado 17500%

0%

20
20

20
19

Meta 10%

Resultado

O CRCMT vem adotando o critério de manter seu parque tecnológico atualizado, de acordo com o respectivo período de garantia, 
mediante a renovação de 1/3 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 2020, o CRCMT investiu na aquisição de computadores (estação de trabalhos), licenças de softwares, monitores e notebooks, 
sendo utilizados para a realização do trabalho em homeoffice pelo corpo funcional e o resultado dessas ações possibilitaram au-
mentar o percentual da meta fixada para o exercício.

38
contratações em razão do valor 

Total R$ 389.055

Dispensa

Inexibilidade

1
Licença de uso de sistema 

integrado de gestão 
empresarial

1
contratações em razão de 
serviços de postagem de 
correspondência oficials

R$ 52.385 R$ 65.649

Suporte e Apoio a Atividades Fins 

Objetivo Estratégico: Assegurar Adequada Infraestrutura e Suporte Logístico às Necessidades Dos CRC’s. 
Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, iluminação e de edição de imagens.  
Justificativa: Avanço tecnológico para expansão da educação continuada de uma forma mais abrangente.

Valor contratado 
R$ 71.856,00 

Pregão eletrônico 
nº 01/2021

Objetivo Estratégico: Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional, formar programas de  educação 
continuada e fortalecer conhecimentos técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e funcionários  do Sistema CFC/CRCs. 
Objeto: Cursos de Liberação, Gestão e Integração de Equipes.
 Justificativa: Valorização e Desenvolvimento do Potencial Humano.

Valor contratado
 R$ 13.437,00 

Dispensa de licitação
 nº 27/2021

Objetivo Estratégico: Ampliar e Integrar o Uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFC/CRCs. 
Objeto: Aquisição de solução e suporte técnico de certificação digital e carimbo do tempo. 
Justificativa: Proporcionar a Instituição demais serviços de forma digital, destinado a modernização do ambiente de trabalho e melhor 
integração dos membros.

Valor contratado 
R$ 8.000,00 

Dispensa de licitação
 nº 30/2021

3
Demais contratações

 R$ 154.941

5
contratações com base no art. 25 

Total R$  272.975

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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(RPP) – ratifica as despesas empenhadas e efe-
tivamente executadas cuja liquidação tenha sido 
verificada no exercício.

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

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

Declaração da Contadora do CRCMT
Ediane Esteves de Carvalho Paschoalino

O Setor de Contabilidade compõe a Vice-
Presidência de Controle Interno do Conselho 
Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 
CRCMT e exerce a responsabilidade de coleta 
de dados, registro, elaboração das demons-
trações contábeis e produção de relatórios 
gerenciais. O escopo desta declaração tem 
por base as demonstrações contábeis do 
Conselho Regional de Contabilidade de Mato 
Grosso, encerradas em 31 de dezembro de 
2021.

As demonstrações contábeis do CRCMT 
foram elaboradas em observância à Lei n.º 
4.320/1964, às Normas Brasileiras de Conta 
bilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 
(NBC TSP 16); ao Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs aprovado pela Resolução 
CFC n.º 1.161/2009; ao Manual de Contabili- 
dade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e 
à INT/VPCI/ CFC n.º 029/2021 da Câmara de 
Controle Interno do CFC, conforme orienta- 
ções da Instrução Normativa TCU n.º 84/2020, 
da Decisão Normativa TCU n.º 187/2020, além 
de outros nor- mativos do Sistema CFC/CRCs.

O processo de preparação objetiva a integri- 
dade, fidedignidade e a confiabilidade das in- 
formações manifestadas nas demonstrações, 
elaboradas com os dados extraídos dos Siste- 
mas Informatizados, nos quais são registrados 
os atos e fatos da gestão orçamentária, finan- 
ceira e patrimonial.

A conformidade contábil das Demonstrações 
Contábeis é realizada pela Câmara de Contro-

le Interno, conforme previsto no item “II” do 
art. 31 da Resolução CRCMT nº   485, de 16 
de julho de 2021, que aprova o Regimento do 
Conselho Regional de Contabilidade de Mato 
Grosso, alinhado aos procedimentos descritos 
nos Manuais de Contabilidade e de Auditoria 
do Sistema CFC/ CRCs. Os demonstrativos 
contábeis foram analisados pela Câmara de 
Controle Interno e aprovada pelo Plenário sem 
ressalvas.

As Demonstrações Contábeis do CRCMT são 
as seguintes:

• Balanço Patrimonial (BP) – é estruturado em 
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e evidencia 
qualitativamente e quantitativamente a situação 
patrimonial do Conselho Regional de Contabilida-
de de Mato Grosso.

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

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

• Balanço Orçamentário (BO) – demonstra o orça-
mento inicial e suas alterações, confrontando-os 
com a execução da receita e da despesa.

• Balanço Financeiro (BF) – evidencia as receitas e 
despesas orçamentárias, bem como os ingressos 
e dispêndios extraorçamentários, 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 

Os demonstrativos estão publicados no                         
site do CRCMT “Transparência e Prestação 
de Contas” Mais Informações acesse

Desafios

O CFC está trabalhando no processo de pa-
rametrização dos sistemas informatizados 
visando melhorias e agilidade no fluxo dos 
processos internos do Sistema CFC/CRCs, 
bem como a elaboração da Demonstração 
do Fluxo de Caixa e da Consolidação das De-
monstrações Contábeis, por meio do sistema. 
As implementações dos sistemas de controle 
de contratos e de custos, para garantir con-
fiabilidade e lisura nos controles, são um dos 
principais desafios a serem superados em 
2022.

Declaração

Considerando que os normativos trazem orienta- 
ções quanto aos procedimentos a serem adota- 
dos para elaboração do processão de Prestação 
de Contas e que a documentação apresentada 
para registro está alinhada aos procedimentos 
internos de controles, declaro que as informa- 
ções 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 de Mato 
Grosso.

Ediane E. de C. Paschoalino
CRC MT 10463/O-9

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 
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As despesas fixadas e as receitas estimadas para o orçamento de 2021, remontaram em R$ 
5.193.000,00 (cinco milhões, cento e noventa e três mil reais), conforme a determinação 
contida na Resolução CRCMT n.º 482/2020. Não obstante aos fatos ocorridos no exercício, 
foram necessários ajustes ao orçamento, por intermédio da abertura de créditos adicionais 
e suplementares que totalizaram o valor de R$ 1.208.000,00 (um milhão, duzentos e oito mil 
reais) sendo R$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais) do o provável excesso de 
arrecadação, R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) do recurso de superá-
vit e R$ 284.500,00(duzentos e oitenta quatro mil e quinhentos reais) de anulação parcial e/
ou total de diversas rubricas, com a finalidade de suprir projetos em sua execução, conforme 
demonstrado a seguir:

RECEITAS
(Correntes e Capital)

DESPESAS
(Correntes e Capital)

*No total está o crédito por superávit financeiroCorrente Capital Total

2021

R$ 5.856.000

R$ 5.731.000

R$ 125.000Prevista

R$ 6.401.000

R$ 5.731.000

R$ 670.000Fixada*

R$ 5.996.920

R$ 5.996.920

R$ 0,00Realizada

R$ 5.231.823

R$  5.131.377

R$ 100.446Executada

A principal fonte de receita corrente do Conselho de Mato Grosso é a arrecadação da anui-
dade, taxa de expedição das carteiras profissionais e das multas aplicadas, constituídas por 
4/5 (quatro quinto) da receita bruta, excetuados os legados, as doações, as subvenções, as 
receitas patrimoniais, as restituições e outras, quando justificadas. Além da anuidade, há as 
receitas decorrentes de multas por infrações, multas por ausência à eleição, as de rendimentos 
de aplicações e as receitas de auxílio corrente ou de capital, quando aprovado pelo CFC.

R$  765.097

R$ - 84.391

R$ 402.394

2021

2020

2019

Resultado Orçamentário

R$ 6.068.782

R$ 5.996.920   

R$ 5.228.374
Receitas 

Arrecadadas

R$ 5.665.842

R$ 5.231.823   

R$ 5.312.766Despesas 
Executadas

2021 2020 2019

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 Go-
vernos Federal e Estaduais, com a finalidade de aliviar as consequências 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.

2021

2020

2019R$ 6.068.782

R$ 5.996.920

R$ 5.288.374Recebimentos

No entanto, levando-se em conta o aumento na receita, o CRCMT 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.

2021

2020

2019

R$ - 128.785

R$ 958.161

R$ 674.101Resultado 
Patrimonial

R$ 2.736.727

R$ 3.467.174 

R$ 2.693.258Superávit 
Financeiro

Resultado 
Orçamentário

R$ 402.394

R$ 765.097

R$ - 84.391

Resultado Patrimonial
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Execução orçamentária
• A incorporação dos recursos financeiros, que são arrecadados no 

decorrer do exercício orçamentário, 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 CRCMT, comparativamente entre 2020 e 
2021. Com a adoção de uma política conservadora, o CRCMT optou 
por subestimar as receitas que poderiam ser arrecadadas em 2021, 
culminando em uma superação substancial, resultando em 105% 
(cento e cinco porcento).

• No seguimento das despesas, o modelo observado foi do 
manutenção, com pequena redução, perfazendo o percentual de 
quase -2% (dois porcento), em sua maioria pela manutenção dos 
empregados em teletrabalho e a redução de diárias e passagens.

• Em 2021, 67% das despesas correntes foi destinado para despesas 
de pessoal, abrangendo gastos com programa de alimentação ao 
trabalhador, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, 
provisões de férias e os encargos patronais.

• No item “Uso de bens e serviços” foram registrados serviços 
prestados para atender as atividades do CRCMT, no valor total 
de R$ 456.365,39 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos 
e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Ademais, 
está registrada a aquisição de materiais de consumo para o 
almoxarifado e para as atividades finalísticas das Unidades 
Organizacionais. A redução quando comparados ao exercício 
de 2020 deve-se principalmente ao teletrabalho e a redução de 
diárias e passagens em decorrência da suspensão das atividades 
imposta pela Covid-19. 

• No grupo das despesas de capital observa-se redução de quase 
75% em razão do cancelamento das despesas no liquidadas em 
2021 e uma demanda judicial referente a um processo de aquisição. 

Despesas por grupo e elemento
R$ 

DESPESAS CORRENTES

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Despesas de Pessoal 3.414.864 3.318.155 3.414.864 3.318.155 3.414.864 3.318.155

Uso de Bens e Serviços  456.365 557.382  456.365 557.382 423.629 503.007

Financeiras        73.635 54.397        73.635 54.397        73.635 54.397

Tributárias e Outras Despesas 1.186.512 989.467 1.186.512 989.467 1.185.509        987.991

Despesas Correntes 5.131.377 4.919.402 5.131.377 4.919.402 5.097.638 4.863.550

DESPESAS DE CAPITAL

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Investimentos 100.446 393.364 100.446 393.364          28.590 365.094

Despesas de Capital 100.446   393.364 100.446   393.364 28.590 365.094

Total das Despesas 5.231.823  5.312.766 5.231.823  5.312.766  5.126.227 5.228.644

Receitas por grupo e elemento
R$ 

RECEITAS CORRENTES

Grupos de Receita 
2021 2020

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Contribuições 4.696.112 4.772.146 102% 4.956.259 4.184.759 84%

Exploração de Bens e Serviços 114.951 81.441 71% 173.086 65.722 38%

Receitas Financeiras 540.352 689.276 128% 727.557 454.034 62%

Transferências       108.955 14.199 13%        141.521 94.431    67%

Outras Receitas Correntes       270.630 439.858 163%       176.577 179.815 102%

Receitas Correntes 5.731.000 5.996.920 105% 6.175.000 4.978.761 81%

RECEITAS DE CAPITAIS

Grupos de Receita 
2021 2020

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Alienação de bens   125.000 0 0% 125.000 93.080 74%

Transferências           0 0 0% 0         156.533 -

Receitas de Capital 125.000 0 0% 0    249.613  200%

Total das Receitas 5.856.000 5.996.920 102%    125.000 5.228.374 83%

R$ 3.239.178

R$ 3.409.464

R$ 3.303.730
Pessoal e 
encargos

R$ 31.727

R$ 5.400 

R$ 14.425  Benefícios 
Assistenciais

R$ 1.100.775

R$ 456.365

R$ 557.382
Uso de Bens 
e Serviços

R$ 96.124

R$ 73.635

R$ 54.397Financeiras

R$ 1.186.935 

R$ 1.186.512

R$ 989.467
Tibutárias 
e Outras 
Despesas
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Gestão Patrimonial e Infraestrutura
A Coordenadoria Administrativa é a unidade responsável pela 
gestão patrimonial do CRCMT e tem por objetivo controlar o 
cadastramento dos bens no Sistema de Controle Patrimonial, 
afixar as plaquetas de identificação, realizar o inventário anual 
do patrimônio, encaminhar processos de desfazimento de bens 
e solicitar reavaliações dos bens móveis e imóveis de acordo 
com as normas contábeis vigentes ou quando solicitado.

As atividades desenvolvidas são fundamentadas nos seguintes 
normativos:

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

• Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; 

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

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

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

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

• Normas Brasileira de Contabilidade NBC TSP 07, Ativo Imobili-
zado e NBC TSP 08 Ativo Intangível. 

Principais investimentos de capital

Em atendimento aos Objetivos Estratégicos n.º 12 (ampliar e 
integrar o uso de Tecnologia da Informação no Sistema CFC/
CRCs) e n.º 15 (assegurar adequada infraestrutura e suporte 
logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs) da Resolução 
CFC nº 1.543/2018, no ano de 2021 foram investidos R$ 98.745,90 
(noventa e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa 
centavos) para aquisição de bens como equipamentos áudio, 
vídeo, iluminação e de edição de imagens, conforme a tabela

Investimentos

Equipamentos 71.856

Nobreaks 17.090

Licenças 9.800

TOTAL 98.746

Índice de Renovação do Parque de Informática

Meta 40%

Resultado 17,5%

Meta 33%

20
21

Resultado 1750%

0%

20
20

20
19

Meta 10%

Resultado

Meta não 
atingida

Meta 
atingida

Meta não 
atingida

Em 2021 a meta não foi atingida, devido as aquisições rea-
lizadas em 2020 terem sido bem superior a meta prevista 
para o exercício.

Quanto às aquisições de ativos de TI, busca-se a constante 
modernização do parque tecnológico visando assegurar a 
disponibilidade, continuidade, confidencialidade e integri- 
dade dos serviços prestados pelo CRCMT, bem como a 
redução dos riscos institucionais.

O planejamento realizado para a aquisição de equipamen- 
tos e softwares possibilitaram desenvolvimento das ativida-
des operacionais do Regional, como a aquisição de equipa-
mentos de áudio, vídeo, iluminação e de edição de imagens 
com o objetivo do avanço tecnológico para expansão da 
educação continuada de uma forma mais abrangente. 

Manutenção preventiva e corretiva

Além disso, o CRCMT investiu R$ 88.765,82 (oitenta e oito mil 
setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) 
na manutenção da infraestrutura com o objetivo de garantir a 
conservação do edifício. 

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

2021 2020 Diferença %

Segurança Predial 10.200 10,200 0%

Serviços de telefonia e jardinagem 24.464 53.771 -55%

Outros gastos 54.101 60.565 -11%

O serviço de telefonia teve uma redução percentual de 63,94% 
em relação a 2020 em razão da revisão dos contratos, de acor-
do com a demanda operacional.

Desfazimento de Ativos

Não houve desfazimento de ativos em 2021.

Locações de equipamentos

Em 2021 devido o trabalho em home office  o CRCMT não teve 
despesas com a  locação de impressoras.

R$ 14.280,00
2020

R$ 0,00
2021
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Principais desafios e ações futuras

Em 2022 o CRCMT pretende concluir a obra 
de investimento com geração de energia foto-
voltaica para atender a inovação em sustenta-
bilidade, bem como redução da despesa com 
serviço de energia elétrica. 

No exercício de 2021 foi iniciada a contratação 
dos serviços para instalação do sistema, mas 
devido uma demanda judicial encontra-se 
paralisado.

Pretende-se, ainda, realizar a reforma interna 
da parte elétrica e lógica da sede do Regional 
e também alterar os layouts dos setores e da 
plenária, conforme a necessidade de cada 
área. 

Essas ações estavam previstas para 2021, 
porém a Gestão optou pela não realização 
do planejado, levando em conta o período de 
pandemia e a incerteza do cenário econômico, 
porém essas reformas visam oferecer maior 
segurança, conforto e bem estar aos usuários.

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 al- 
cançar os objetivos definidos para o Sistema.

A execução está alinhada com os instrumen- 
tos de programação e controle de planeja- 
mento, possibilitando uma sincronia para que 
os objetivos sejam alcançados, à luz das nor-
mas e dos regulamentos pertinentes à gestão 
orçamentária e financeira.

O CRCMT não adota metodologia para o rateio 
dos custos indiretos, mas o controle parcial é 
realizado por meio de 6 (seis) projetos e 31 
(trinta e uma) atividades, alinhados e vincula-
dos a 14 (quatorze) objetivos estratégicos e 4 
(quatro) programas de gestão. A distribuição 
por programa está evidenciada na página 15.

Valores por Objetivos Estratégicos
R$

Objetivo Estratégico Liquidado

(*) Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais 0

Elevar a percepção do valor da profissão contábil perante a sociedade       1.050

(*) Firmar parcerias estratégicas 0

Atuar como fator de proteção da sociedade 6.308

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

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs  1.270.813

(*) Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos 0

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização como fator de 
proteção da sociedade 67.775

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

(*) Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs  0

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema CFC/CRCs     145.363

Atrair e reter talentos 3.421.116

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

    120.342

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logísticos às necessidades do Sistema CFC/CRCs.  199.056

Total   5.231.823

(*)  Foram firmadas parcerias e  realizadas ações, porém sem custos.
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Balanço Patrimonial (BP)
R$

ATIVO NE 2021 2020 PASSIVO NE 2021 2020

Ativo Circulante 5.942.962 4.799.660 Passivo Circulante  1.095.911 990. 042

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1 3.865.462 3.101.414 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 104.843 84.880

Caixa e Equivalentes de Caixa 3.865.462 3.101.414 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 184 2.234

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO                                         
2 2.018.318 1.657.768 Depósitos Consignáveis 67 0

Créditos a Receber                                         6.671.665 5.113.570 Fornecedores 104.592 82.645

(-) Perda Estimada c/ Créditos de Liquidação Duvidosa                                        
3 -4.653.347 -3.455.802 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 9.849 22.892

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 4 27.449 9.778 Transferências Legais 1.003 1.476

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 27.449 9.778   Outras Obrigações Legais 8.845 21.416

ESTOQUES 5 26.469 21.684 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 10 978.157 877.785

Almoxarifado 26.469 21.684 Provisões Trabalhistas 313.246 314.691

VARIAÇÕES DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6 5.263 9.015 Provisões p/ Riscos Trabalhistas e  Cíveis 114.000 95.000

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 5.263 9.015 Provisões de Cota Parte 550.910 468.093

Ativo Não Circulante 8.222.740 8.302.013 VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS 11 3.063 4.486

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                        
2 736.233 682.698 Honorários de Sucumbência 3.063 4.486

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 9.393.085 8.506.986 Total do Passivo 1.095.911 990.0421

(-) Perda Estimada c/ Créditos de Liquidação Duvidosa                                        
3 -8.656.852 -7.824.287

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 7.486.506 7.619.315

Imobilizado 7 8.990.610 8.901.332

(-) Depreciação Acumulada -1.533.119 -1.306.054

Intangível 8 55.301 45.501

(-) Amortização Acumulada -26.286 -21.465 Patrimônio Líquido 12 13.069.791 12.111.631

Total do Ativo 14.165.702 13.101.672 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 14.165.702 13.101.672

Quadro dos Ativos e dos Passivos Financeiros e Permanentes (Lei n.º 4.320/1964)

Ativo Financeiro 13 3.898.175 3.120.207 Passivo Financeiro 13 431.000 426.949

Ativo Permanente 10.267.528 9.981.465 Passivo Permanente 664.910 563.093

Saldo Patrimonial 13.069.791 12.111.631

Quadro das Contas de Compensação (Lei n.º 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Atos Potenciais Passivos 14 517.192   416.277
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Balanço Orçamentário (BO)

Receitas orçamentárias R$

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 5.068.000 5.731.000 5.996.920 265.920

Contribuições 4.154.789 4.696.112 4.772.146 76.034

Exploração de bens e serviços 114.951    114.951    81.441 (33.510)

Financeiras 540.352   540.352   689.276 148.924

Transferências 108.955 108.955                         14.199 (94.756)

Outras receitas correntes 148.953 270.630                        439.858 169.228

Receitas de Capital 125.000   125.000                                       0 (125.000)

Alienação de Bens 125.000  125.000                             0 (125.000)

Total das Receitas 5.193.000 5.856.000  5.996.920 140.920

Déficit/Superávit 0

Total 5.193.000 5.856.000 5.996.920 140.920

Saldos de exercícios anteriores – Superávit financeiro                    545.000

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

Despesas Correntes 5.068.000     663.000  5.731.000  5.131.377 5.131.377 5.097.638 599.623

Pessoal e encargos 3.227.360   328.000                3.555.360                3.409.464 3.409.464 3.409.464 145.896

Benefícios assistenciais 26.000    -14.000  12.000   5.400    5.400 5.400 6.600

Uso de bens e serviços 718.489      56.000    774.489     456.365     456.365 423.629 318.124

Financeiras 82.600                        8.000  90.600 73.635 73.635 73.635 16.965

Tributárias e contributivas 1.002.431                    285.000                1.287.431                 1.184.082                 1.184.082 1.183.079 103.349

Outras despesas correntes 11.120           0    11.120                       2.430   2.430 2.430 8.690

Despesas de Capital 125.000     545.000   670.000    100.446   100.446 28.590 569.554

Investimentos 125.000    545.000  670.000    100.446 100.446 28.590 569.554

Subtotal 5.193.000 1.208.000 6.401.000   5.231.823 5.231.823 5.126.227 1.169.177

Superávit 15 765.097

Total das Despesas 5.193.000 1.208.000  6.401.000   5.231.823  5.231.823

R$  765.097

R$ -84.391

2021

2020

Superávit Orçamentária

As receitas do Conselho Regional de Contabili-
dade são constituídas por 4/5 (quarto quinto) 
da receita bruta do CRCMT, excetuados os le-
gados, as doações, as subvenções, as receitas 
patrimoniais, as restituições e outras, quando 
justificadas.
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Variações Patrimoniais Quantitativas R$

Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2021 2020

Contribuições 5.490.222 5.519.244

Exploração de bens e serviços 241.929 170.416

Financeiras 2.990.344 1.612.956

Transferências 14.199 250.964

Valorização e ganhos com ativos 0 55.660

Outras variações patrimoniais aumentativas 3.093.113 1.963.614

Total 11.829.807 9.572.854

Variações Patrimoniais Diminutivas 2021 2020

Pessoal e encargos 3.429.464 3.303.730

Benefícios assistenciais 5.400 14.425

Uso de bens e serviços 688.449 767.687

Financeiras 321.606 126.962

Tributárias e contributivas 1.266.899 1.127.660

Desvalorização e perda de ativos 5.022.905 3.410.129

Outras variações patrimoniais diminutivas 136.923 148.161

Total 10.871.646 8.898.753

Resultado Patrimonial do Exercício 15 958.161 674.101

Variações Patrimoniais Qualitativas R$

Descrição 2021 2020

Incorporação de Ativos 100.446 393.364

Investimentos 100.446 393.364

Empréstimos Concedidos 0 93.080

Desincorporação de Ativos 0 93.080

Demonstração das Mutações do  
Patrimônio Líquido (DMPL)

R$

Descrição
Patrimônio líquido

2021 2020

Saldo Inicial do Exercício 12.111.631 11.437.530

Resultado do Exercício 958.161 674.101

Saldo Final do Exercício         13.069.791 12.111.631

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido do CRCMT 

Balanço Financeiro (BF)
R$

Ingressos NE 2021 2020

Receita Orçamentária 5.996.920 5.228.374

Receitas Correntes 5.996.920 4.978.761

Receitas de Capital             0 249.613

Recebimentos Extraorçamentários 16 19.963 69.024

Disponível do exercício anterior 3.101.414 3.129.800

Dispêndios NE 2021 2020

Despesa Orçamentária  5.231.823 5.312.766

Despesas Correntes 5.131.377 4.919.402

Despesas de Capital   100.446 393.364

Pagamentos Extraorçamentários 16     21.012       13.019

Disponível para o exercício seguinte 3.865.462 3.101.414

Total 9.118.297 8.427.199

nos exercícios de 2021 e 2020, bem como, sua evo-
lução no período. Ressalta-se o incremento de 7,91% 
em seu Patrimônio Líquido em comparação a 2020. R$  958.161

R$ 674.101

2021

2020

Resultado Patrimonial
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
R$

Descrição 2021 2020

Fluxos de Caixa das Operações

Ingressos 5.996.920 4.978.761

Receitas 5.996.920 4.978.761

Receita de Contribuições 4.772.146 4.184.759

Exploração de Bens e Serviços     81.441 65.722

Receitas Financeiras   689.276 454.034

Transferências (Subvenções)    14.199 94.431

Outras Receitas  439.858 179.815

Desembolsos 5.132.426 4.863.397

Despesas 5.132.426 4.863.397

Pessoal, Encargos e Benefícios  3.433.980 3.291.516

Uso de Bens e Serviços   510.038 569.395

Despesas Tributárias e Contributivas 1.184.555 989.967

Outras Despesas      3.853 12.519

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 864.494 115.365

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos - 249.613

Alienação de Bens - 93.080

Desembolsos 100.446 393.364

Aquisição de Ativo Não Circulante 100.446 393.364

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (100.446) (143.751)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 764.048 (28.386)

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 3.101.414 3.129.800

Caixa e Equivalente de Caixa Final 3.865.462 3.101.414

Restos a Pagar Processados (RPP)
R$

Restos a Pagar 
Processados NE

Inscritos

Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios 
Anteriores

Em 31 de  
Dezembro

Despesas correntes + 
capital 84.121 105.595 84.121 0 105.595

A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equiva- 
lentes de caixa em um determinado período, evidenciando separadamente os fluxos nas atividades 
operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. O CRCMT não possui 
financiamentos, por isso não estão demonstradas as atividades de financiamento.

As informações são úteis para proporcionar aos usuários uma base para avaliar a capacidade de a 
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização 

2021

2020

2019R$ 3.129.800

R$ 3.865.462

R$ 3.101.414
Caixa e 

Equivalente de 
Caixa em 31/12
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Notas Explicativas (NE) às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
Contexto Operacional

O Conselho Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso (CRCMT), localizado à Rua na 
Rua 05, Quadra 13 Lote 02 Centro Político 
Administrativo – Cuiabá/MT, criado pelo 
Decreto-Lei n.º 9.295/46, alterado pela Lei 
n.º12.249/10. Os Conselhos de Contabilidade, 
por delegação, prestam serviços públicos e 
tem como principais atividades o registro e 
expedição da carteira profissional, a fiscaliza-
ção do exercício profissional, a regulamenta-
ção acerca dos princípios contábeis, do exame 
de suficiência, do cadastro de qualificação 
técnica e dos programas de educação con-
tinuada; e editar Normas Brasileiras de Con-
tabilidade de natureza técnica e profissional.

Dotado de personalidade jurídica e forma fe-
derativa, o CRCMT funciona como Autarquia 
Federal Especial, tendo sua estrutura e orga-
nização, estabelecidas no Regulamento Geral 
dos Conselhos de Contabilidade, aprovada 
por meio da Resolução CFC n.º 1.612/2021 e 
tem sua constituição, sede e foro regulamen-
tados no seu Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução CRCMT n.º 485/2021.

Base da Preparação e Elaboração das 
Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são de res-
ponsabilidade de sua Administração e foram 
elaboradas em conformidade com a Lei n.º 
4.320/64, em observância às Normas Brasi-
leiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Pú-
blico (NBCASP); a Resolução CFC n.º 1.161/09, 
que aprovou o Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs e a Instrução de Trabalho 
n.°29/2021 da Vice-presidência de Controle 

Interno do CFC.

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

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

Cada Conselho Regional e o Conselho Fede-
ral são entidades autônomas, administrativa 
e financeiramente, e as operações realizadas 
entre os Conselhos de Contabilidade são con-
sideradas “transferências interconselhos”, as 
quais compreendem a entrega de recursos, 
correntes ou de capital, de um ente (chamado 
“transferidor”) a outro (chamado “beneficiá-
rio”, ou “recebedor”). Podem ser voluntárias, 
neste caso, destinadas à cooperação, auxílio 
ou assistência, ou decorrentes de determina-
ção legal. 

Uso de Estimativa e Premissas Contábeis 
Significativas

Na preparação das demonstrações finan-
ceiras, o Conselho Regional fez uso de esti-
mativas que afetam diretamente o valor de 
avaliação dos ativos e passivos constantes 
nas demonstrações. As principais estimativas 
e premissas estão a seguir relacionadas:

a. Perdas Estimadas de Créditos – A provisão 
para perda de créditos foi instituída por 
meio da Instrução de Trabalho VPCI n.º 
085/2012, a qual disponibiliza orientações 
para a adoção dos procedimentos contá-
beis relativos ao reconhecimento da perda 
estimada dos créditos de liquidação duvi-
dosa e provisão da cota-parte, com base 
na perda esperada, cujo detalhamento está 
mencionado na Nota explicativa n.º 3.

b. Ativo Imobilizado - os bens classificados 
no imobilizado, incluindo os gastos adicio-
nais ou complementares, é mensurado ou 
avaliado com base no valor de aquisição 
e, em se tratando de ativos imobilizados 
obtidos a título gratuito (se for o caso) o 
valor é o resultante da avaliação obtida 
com base em procedimento técnico ou o 
valor patrimonial definido nos termos da 
doação. No exercício de 2012 foram efetu-
ados os ajustes decorrentes da avaliação 
dos bens, conforme determina a Resolução 
CFC n.º 1.161/2009, reconhecendo o valor 
depreciável e do valor residual dos ativos 
imobilizados, com reconhecimento do cus-
to atribuído (deemed cost), de acordo com 
os laudos nº 2.898/12, 2.899/12, 2.900/12 

e 2.960/12 e de acordo com Instrução de 
Trabalho do CFC INT/VPCI Nº 004/2012, 
conforme prevê o item 11 da NBC T 16.9, 
aprovada pela Resolução CFC n° 1.136/08. 
A determinação da vida útil econômica dos 
bens do imobilizado, para os bens adquiri-
dos e postos em operação até 31/12/2010, 
foi definida no laudo de avaliação. Para 
os bens adquiridos e postos em operação 
a partir de 1º/1/2011, a vida útil foi defini-
da pela Câmara de Controle Interno, por 
meio da Instrução de Trabalho n.º 4/2012 
elaborada com base na IN da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) n.º 162/1998.

c. As provisões para riscos cíveis e trabalhistas 
são reconhecidas de acordo com a análise 
jurídica de cada ação e, dependendo da 
análise, poderão ser classificadas como 
passivo contingente ou como passivo 
exigível.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresen-
tadas em reais, que é a moeda funcional das 
operações do Conselho Regional de Conta-
bilidade de Mato Grosso, cujos saldos estão 
assim evidenciados em reais.
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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 demonstra a posição estática 
dos ativos e passivos no final do exercício, possibilitando ao 
usuário da informação conhecer, qualitativa e quantitativamen-
te, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações 
(passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial 
ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido).

Além disso, a fim de atender à Lei n.º 4.320/1964, apresen-
tam-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 montan-
tes de ativo financeiro e passivo financeiro resulta no valor do 
superávit financeiro.

Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 

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

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

Caixa e Equivalente de Caixa R$

Descrição – CRCMT 2021 2020

Bancos Conta Arrecadação 20.035 28.426

Bancos Aplicação Financeira 3.845.427 3.072.988

Total 3.865.462 3.101.414

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

As disponibilidades em conta movimento e aplicações finan-
ceiras estão depositadas em instituições financeiras oficiais. 
Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades 
foram depositados em contas separadas das demais disponibi-
lidades, em observância aos limites e condições de proteção e 
prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 
da Lei Complementar n° 101/2000 e as receitas resultantes das 
aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respecti-
vas contas de resultado.

O grupo de contas Banco Conta Movimento e Disponível para 
aplicação Vinculada, apresentaram saldo zero em 31/12/2021 
e 31/21/2020, por isso não estão demonstradas no quadro 
caixa e equivalente de caixa, mas tiveram movimentações no 
exercício, conforme demonstradas na conciliações bancárias.

. Nota Explicativa 2

Créditos a Receber de Curto Prazo e Longo 
Prazo

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

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

a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais estabeleci-
das no art. 17 e seu parágrafo único; 
b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea “b,” do artigo anterior; 

c) 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no art. 21 e seus 
parágrafos. 
d) doações e legados; 
e) subvenções dos Governos.”

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

Os créditos foram contabilizados pelo regime de competência, 
no curto e/ou longo prazo, como créditos a receber e o seu 
reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo 
apresentando em 31/12/2021, um montante de:

Créditos a Receber R$

Descrição 2021 2020

Créditos a Receber de Curto Prazo Ativo Circulante

Créditos do Exercício 2.333.026 1.946.554

Créditos do Exercício Anteriores 2.865.247 1.799.019

Parcelamento de Débitos 1.473.392 1.367.998

(-) Perda Estimada de Créditos -4.653.347 -3.455.802

Total 2.018.318 1.657.768

Créditos a Receber de Longo Prazo Ativo Não Circulante

Parcelamento de Débitos 1.920.024 1.852.536

Créditos do Exercício Anteriores não 
Executados 588.737    717.305

Dívida Ativa Executada 6.884.324 5.937.144

(-) Perda Estimada de Créditos -8.656.852 -  7.824.287

Total 736.233 682.698

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

As variações nos grupos da carteira de crédito, entre o 
exercício e o exercício anterior, deve-se a vários fatores como 
a redução do índice de recebimento, devido à crise econômica 
causada pela covid-19, ao saldo de créditos de curto prazo de 
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ano anterior somado aos créditos do exercício que não 
foram recebidos, junções de parcelas, que estavam 
parcelados a longo prazo e quando da junção retornaram 
para o curto prazo.

Os valores constantes na conta de Créditos do Exercício 
vencidos e não recebidos até 31/12 do exercício são 
transferidos para a conta de Créditos de Exercícios 
Anteriores, e, quando decorridos 21 (vinte e um) meses 
do vencimento, são transferidos para a conta Créditos de 
Exercícios Anteriores Não Executados, sendo os débitos 
inscritos em dívida ativa também transferidos para esse 
grupo.

Nota Explicativa 3

Ajustes para Perdas de Créditos  

A metodologia de cálculo tem por base uma média per-
centual dos recebimentos ao longo dos três últimos exer-
cícios, 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. Apli-
cando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos 
créditos a receber de curto prazo e longo prazo, obteve-se 
a provisão de perda estimada conforme segue:

Perdas Estimadas de Créditos R$

Descrição 2021 2020

Perdas Estimada de Créditos                                                              Ativo Circulante

Saldo Créditos de Curto Prazo 6.671.665 5.113.570

Percentual de Inadimplência 70%         68%

Cálculo de ajuste de perdas -4.653.347 -3.455.802

Créditos Líquido a Receber 2.018.318 1.657.768

Ativo Não Circulante

Saldo Créditos Realizáveis à Longo Prazo 9.393.085 8.506.986

Percentual de Inadimplência 92%         92%

Cálculo de ajuste de perdas -8.656.852 -7.824.287

Créditos Líquido a Receber 736.233 682.698

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Com base na média história dos anos de 2019, 2020 e 2021, o 
percentual de inadimplência, referente aos Créditos de Curto 
Prazo, foi ajustado em 70%, e o percentual de inadimplência 
referente aos Créditos de Longo Prazo permaneceu em 92%.

Nota Explicativa 4

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

Demais Créditos e Valores R$ 
Descrição 2021 2020

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros 27.449 9.778

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros
Valores relativos à adiantamento de férias concedidos a fun-
cionários em dezembro de 2021, a ser descontado na folha de 
pagamento de janeiro/2022.

Nota Explicativa 5

Estoques
Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo CRCMT, 
com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas 
atividades operacionais e administrativas, composto de ma-
teriais de expediente. Impressos formulários e papéis, mate-
riais de informática, material de copa e cozinha, gêneros de 
alimentação e materiais de higiene, limpeza e conservação, 
bens móveis não ativáveis e outros.

Os bens em almoxarifado estão avaliados, na entrada, pelo 
valor original das aquisições. O método para mensuração e 

avaliação das 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.

Materiais de Consumo R$
Descrição 2021 2020

Materiais de Expediente 9.796 9.575

Impressos Formulários e Papéis 5.013 7.265

Materiais de Informática 2.126 2.344

Materiais Elétricos e Telefonia      42 42

Material de Copa e Cozinha     667 724

Gêneros de Alimentação      36 327

Material de Higiene, Limpeza e Conservação 8.676 1293

Bens Móveis Não Ativáveis    113 113

Total 26.469 21.684

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventariados 
em 31/12/2021 e os ajustes necessários a sua regularização, foram 
realizados no sistema operacional de controle de estoques, os 
quais não influenciaram nos saldo das contas patrimoniais.

Nota Explicativa 6

Variações Patrimoniais Diminutivas  
pagas Antecipadamente 

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestações de serviços 
ocorrerão até o termino do exercício seguinte. Em 2021, o CRCMT 
contratou seguros para o prédio da sede e para a sua frota oficial, 
num total de R$ 6.014,05, a redução apresentada em seguros de 
bens móveis deve-se a redução da frota, ocorrida em dezembro 
2020. O valor de R$ 970,38 refere-se às “Assinaturas” e representa 
diversas assinaturas contratadas em 2021 que estenderão até 2022.
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VPD Antecipada R$ 
Descrição 2021 2020

Seguros de Bens Móveis 3.833 7.147

Seguros de Bens Imóveis 460 451

Assinaturas 970 1.417

Total 5.263 9.015

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Nota Explicativa 7

Investimentos, Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou com-
plementares, 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 2012. 

O CRCMT nomeou comissão para realizar o trabalho de 
levantamento dos bens de responsabilidade do Conselho 
- Portaria CRCMT n.º 75/2021. Por conseguinte, os registros 
foram conciliados com o patrimônio.  Os saldos apresenta-
dos no quadro abaixo referem-se aos registros contábeis e 
estão conciliados com o sistema de patrimônio.

Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2021, são:

Móveis e Imóveis R$

Descrição Saldo em 
31/12/2020 Compras Desincorporações Saldo em 

31/12/2021
Depreciação 
acumulada

Móveis e Utensílios 466.968 0 0 466.968 -328.446

Máquinas e 
Equipamentos 209.028 71.856 0 280.884 -129.666

Instalações 39.130 0 0 39.130 -22.370

Utensílios de Copa 
e Cozinha   5.039 0 0   5.039 -3.576

Veículos 377.300 0 0 377.300 -235.185

Equipamentos de 
Processamento de 
Dados

  678.250 17.090 1.368   693.972 -347.898

Biblioteca      1.250 0 0      1.250 -725

Museu e Obras 
de Arte        400 0 0        400 0

Sede  2.407.966 0 0  2.407.966 -454.656

Subsedes/Salas    46.000 0 0    46.000 -10.597

Terrenos 4.670.000 0 0 4.670.000 0

Total dos Bens 8.901.332 88.946 1.368 8.901.332 -1.533.119

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Em 2021 foram realizadas importantes aquisições necessárias para 
o desenvolvimento das atividades operacionais do Regional, como a 
aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, iluminação e de edição 
de imagens com o objetivo do avanço tecnológico para expansão da 
educação continuada de uma forma mais abrangente.

No exercício de 2021 também ocorreu a reavaliação de dois imóveis 
com a finalidade de locação ou futura alienação, não sendo as mesma 
reconhecidas, em atendimento ao item 51 da NBC TSP 07, considerando 
que a classe dos bens imóveis parte ficaria com o valor reavaliado e parte 
pelo custo original.

No grupo Máquinas e Equipamentos, houve o investimento em equi-
pamentos áudio, vídeo, iluminação e de edição de imagens, no valor 
de R$ 71.856,00, representando 34%, em relação ao saldo de 2020. O 
itens adquiridos foram mesa de som, microfones, iluminação, switcher 
de vídeo, teleprompte, conforme Processo Administrativo nº 02/2021 – 
Pregão eletrônico nº 01/2021.

No grupo Equipamentos de Processamento de Dados, 
foram adquiridos nobreak de 800 VA e 5000 VA, com o 
objetivo de estabilidade (rede elétrica) e segurança nos 
equipamentos de processamentos de dados, conforme 
Processo Administrativo de Dispensa n.º 036/2021.

Aconteceu também a baixa de um microcomputador 
adquirido em 2010, conforme homologação em Plenária.

Ocorreu a contratação de engenheiros para a ela-
boração de projetos para a instalação de central de 
fotovoltaica para geração de energia elétrica na sede 
do Regional, no valor de R$ 1.700,00, contabilizados na 
conta de OBRAS EM ANDAMENTO, devido uma ação na 
justiça, impetrada por um dos fornecedores a licitação 
foi paralisada.

Depreciação
A depreciação e amortização de bens adquiridos e 
postos em operação utilizam o método das cotas cons-
tantes com critérios definidos na Instrução Normativa 
CCI/CFCn.º 04/2012.

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

As depreciações são registradas a partir do mês subse-
quente à aquisição e ou instalação, conforme demons-
trado na tabela abaixo, o tempo de vida útil e o valor 
residual de cada grupo do Imobilizado:
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Tabela de referência para vida útil e valor residual

Título Vida Útil 
(Anos)

Valor 
Residual

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

Móveis e Utensílios de Escritório/Máquinas e 
Equipamentos/Instalações e Veículos 10 10%

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

Sistemas de Processamento de Dados – Softwares 5 10%

(amortização) 10 –

Fonte: INT VPCI 004/2012, item 2.3.7

.

Nota Explicativa 8

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, ini-
cialmente, com base no valor de aquisição ou de produção.

No exercício de 2021 foram adquiridas duas licenças do ADOBE 
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, conforme processos 
de Dispensa nº 024/2021, no valor de R$ 9.800,00.

Intangívels R$ 

Descrição Saldo em 
1/12/2020 Aquisição Baixas Saldo em 

1/12/2021
Amortização 
acumulada

Softwares 45.501 9.800 0 55.301 -26.286

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Amortização
Os softwares do CRCMT são amortizados pelo prazo da sua li-
cença de uso e/ou pelo prazo definido na Instrução de Trabalho 
INT/VPCI nº 004/2012, em quotas constantes.

Nota Explicativa 9

Passivo Circulante
O passivo circulante apresenta as obrigações trabalhistas e fis- 
cais, encargos sociais de curto prazo, depósitos consignáveis e 
fornecedores, 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 con-
tratações realizadas junto aos fornecedores pela aquisição de 
bens e/ou serviços. 

Obrigações de Curto Prazo R$ 
Descrição 2021 2020

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 184  2.234

Depósitos Consignáveis 67 0

Fornecedores 104.592  82.645

Total 104.843 84.880

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

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 e odontológico), 
mas que não sejam da propriedade do CRCMT e que tenham 
caráter devolutivo. A avaliação é efetuada pelo valor original das 
transações e consta o registro dos montantes relativos à retenção 
calculada sobre o pagamento de salários, 1/3 de férias, 13º (déci-
mo terceiro) salários, dentre outros.

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

Demais Obrigações de Curto Prazo R$ 

Descrição 2021 2020

Transferências Legais 1.003 1.476

Outras Obrigações 8.845 21.416

Total 9.849 22.892

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

As demais obrigações de curto prazo referem-se ao grupo 
“Transferência Legais”, cota parte devida ao Conselho Federal 
de Contabilidade. O CRCMT repassa mensalmente o valor de 
20% sobre toda a arrecadação relativo à sua atividade fim. E 
o grupo de contas “Outras Obrigações” constam o saldo de 
“créditos não identificados”, de boletos recebidos em duplici-
dade, recebidos a maior, depósitos não identificados, os quais 
serão objeto de análise detalhada para correta identificação 
financeira. Em 2021 reduzimos ainda mais esse valor, devido 
ações que foram adotadas em 2020 para a identificação dos 
créditos. As Despesas estão registradas considerando o regime 
de competência, cujas datas firmadas de vencimentos são para 
2022.

Nota Explicativa 10

Provisões de Curto Prazo
No passivo circulante, são evidenciadas também as provisões 
para 13º, férias e encargos, bem como a provisão de repasse 
de cota-parte, e os processos judiciais com perda classificada 
como “praticamente certa”. As provisões relativas aos proces-
sos judiciais com perda classificadas como “provável” entre 
outras e são constituídas com base em estimativas confiáveis 
pelos prováveis valores de liquidação para os passivos.

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

Provisões de Férias R$ 

Títulos 2021 2020

Provisão de Férias 237.028 236.933

Encargos Sociais 76.219 77.759

Total 313.246 314.691

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

Os montantes referentes às férias e aos encargos sociais não 
apresentam variações relevante devido ao baixo número de mo-
vimentação (contratações e demissões) no quadro funcional do 
CRCMT em 2021. Não há colaboradores com férias acumuladas 
e/ou vencidas. As provisões para décimo terceiro salário e seus 
encargos patronais foram baixadas por ocasião do pagamento 
da segunda parcela, ocorrido no dia 03/12/2021.

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
Esta provisão tem por finalidade dar cobertura às perdas ou 
despesas cujo fato gerador já ocorreu, todavia, não ocorreu 
o respectivo desembolso ou perda. As provisões para riscos 
cíveis e trabalhistas foram constituídas com base no Relatório 
de Passivos Contingentes elaborado pela Assessoria Jurídica.

O CRCMT possui processos em andamento avaliados como 
“provável” e “possível”, podendo ser para ganho ou perda. 
As situações de “provável” estão representadas no Balanço 
Patrimonial e a situação “possível” está destacado nesta nota 
explicativa, conforme estabelecido pela NBC TG 25 (R1), apro-
vada 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 pre- 
sente, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência 
ou não, de um ou mais eventos futuros, que não estejam total- 
mente sob controle da entidade.

Em 30/12/2021, a Assessoria Jurídica realizou levantamento 
das ações cíveis e trabalhistas do Conselho, classificando-as 
com os seguintes graus de risco, sendo, 5 processos com grau 
de risco “provável”, no valor de R$ 114.000,00, sendo estes, 3 
trabalhistas e 2 cíveis; 2 processos com grau de risco “possível”, 
no valor de R$ 40.693,09, sendo estes, 1 trabalhista e 1 cível; A 
Assessoria Jurídica não tem como prever a data de conclusão 
dos processos, sendo as provisões trabalhistas e cíveis consti-
tuídas e mantidas no curto prazo.

Estão sob a responsabilidade da Assessoria Jurídica as ações 
trabalhistas e cíveis, conforme o quadro abaixo:

Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis R$

Descrição 2021 2020

Processos Trabalhistas Qtd. Valor Qtd. Valor

Provável 3 57.000 2 37.000

Possível 1 39.693 2 59.693

Total 4 96.693 4 96.693

Processos Cíveis Qtd. Valor Qtd. Valor

Provável 2   57.000 3 58.000

Possível 1     1.000 1 30.000

Total 3    58.000 4 88.000

Fonte: Procuradoria Juridica do CRCMT - 2021

Provisões da Cota Partes

Demonstra a obrigação legal do repasse ao CFC. O cálculo 
considera como base os créditos a receber após a constituição 
do ajuste das perdas (PDD), aplicando-se, como referência, a 
padronização de procedimentos contábeis do Sistema CFC/
CRCs. 

Para a constituição de provisão no passivo, são incididos 20% 
(vinte por cento) sobre a base líquida dos créditos, ou seja, o 
valor bruto dos créditos, diminuídos da provisão para perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PDD).

Cota Parte R$ 

Descrição Créditos  líquidos 2021

Créditos a Receber - CP 2.018.318 403.664

Créditos a Receber - LP       736.233 147.247

Total da Carteira 2.754.552 550.910

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021

.

Nota Explicativa 11

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

Valores de Terceiros e/ou Restituíveis R$ 

Descrição 2021 2020

Honorários de Sucumbência 3.063 4.485

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021
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Nota Explicativa 12

Patrimônio Líquido
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo 
variações em decorrência de superávits ou déficits apurados 
anualmente. A tabela abaixo evidencia o Patrimônio Líquido, 
do CRCMT, bem como os resultados patrimoniais apurados em 
2021.

CRCMT R$

Títulos 2021 2020

Resultado Patrimonial do Exercício 958.161 674.101

Resultados Acumulados de Exercícios 
Anteriores      12.111.631 11.437.530

Patrimônio Líquido do CRCMT      13.069.791 12.111.631

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Nota Explicativa 13

Resultado Financeiro
O Resultado financeiro é representado pela diferença entre 
o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em confor- 
midade com a Lei n.° 4.320/64, alinhado às orientações do 
Controle Interno do CFC. O superávit financeiro apurado em 
2021 é de R$ 3.467.174,21.

Resultado Financeiro R$
Descrição 2021 2020

Ativo Financeiro 3.898.174 3.120.207

(-) Passivo Financeiro -431.000 -426.949

Superávit Financeiro 3.467.174 2.693.258

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Nota Explicativa 14

Atos Potenciais Ativos e Passivos

O CRCMT não tem atos potenciais ativos, mantém registrados 
em seu balanço, os contratos, convênios e acordos em atos 
potenciais passivos, resguardando os direitos e deveres esta-
belecidos nesses documentos, bem como o registro prévio de 
futuros reflexos patrimoniais.

Atos Potenciais Passivos R$

Valor

Obrigações Contratuais 517.192

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP)

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

Nota Explicativa 15

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

R$

Resultado Patrimonial 2021 2020

Var. Patrimoniais Aumentativas 11.829.807 9.572.854

(-) Var. Patrimoniais Diminutivas 10.871.646 8.898.753

Superávit 958.161 674.101

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2021

Em 2021, do Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 
958.160,83, decorreu principalmente do resultado apurado en-
tre as receitas e despesas liquidadas no exercício de 2021 e da 
apuração das variações não orçamentárias do período. A va-
riação verificada foi ocasionada pelo aumento na arrecadação. 

Balanço Financeiro (BF)

O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando 
a receita e a despesa orçamentárias, os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com 
os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Dessa 
movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que é 
transferido para o exercício seguinte. Em 2021, o saldo finan-
ceiro foi de R$3.865.462,07.

Nota Explicativa 16

Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

Nos saldos dos ingressos e dispêndios extraorçamentários 
estão evidenciados, especialmente, à movimentação dos de- 
pósitos restituíveis e valores vinculados a processos judiciais, 
aos valores inscritos em restos a pagar e os pagos de exercícios 
anteriores, bem como ao cancelamento de restos a pagar, de-
correntes de erros, entre outros.

Balanço Orçamentário (BO)

O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas e reflete as mudanças do orçamento anual 
devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre 
o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas 
gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo – su-
perávit orçamentário – ou negativo – déficit orçamentário. O 
resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recur-
sos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.
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Nota Explicativa 17

Resultado Orçamentário
O orçamento do CRCMT para o exercício de 2021 foi aprova-
do por meio da Resolução nº 482/2020, publicada no DOU, 
em 23/12/2020 no valor de R$ 5.193.000,00 e suplementado 
conforme legislação vigente, utilizando-se o provável exces-
so de arrecadação no valor de R$ 663.000,00, o superávit 
financeiro do exercício anterior no valor de R$ 545.000,000, 
e anulação parcial e/ou total de diversas rubricas, no valor de 
R$ 284.500,00, totalizando R$ 1.492.500,00.

No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das 
receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o resulta-
do orçamentário apurado pela diferença entre as receitas arre-
cadadas 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$ 
765.096,97.

Resultado Orçamentário R$

Títulos 2021 2020

Receitas Arrecadadas (Corrente e Capital) 5.996.920 5.228.347

Despesas Empenhadas (Corrente e Capital) 5.231.823 5.312.766

Superávit/Déficit 765.097 -84.391

Fonte: Balanço Orçamentário 2021

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 cancela- 
das. Até o dia 31 de dezembro de 2021, totalizou R$ 105.595. 
Ressalta-se que o Conselho Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso não adota a contabilização de restos a pagar não 
processados, pois não há previsão no Manual de Contabilidade 
do Sistema CFC/CRCs.

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
O demonstrativo deverá evidenciar as movimentações ocorri- 
das no Caixa e seus equivalentes, segregando as atividades de 
operação, de investimentos e de financiamento.

• O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, 
inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, 
os desembolsos relacionados com as atividades operacio-
nais 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

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL)
O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do 
patrimônio líquido do CRCMT 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 
CRCMT registrou um incremento de 7,91% em seu Patrimônio 
Líquido em comparação a 2020.

Cuiabá, 31 de dezembro de 2021.

.

Contador Paulo César Santos Rühling
Presidente do CRCMT

MT-0.3578/O

Contadora Ediane Esteves de Carvalho Paschoalino
CRCMT nº 10463/O-9
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