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incluindo as justificativas para os objetivos e 

as metas não atingidos. Os dados e as 

informações apresentados abrangem o 

período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro 

de 2020, voltados principalmente para os 

profissionais da contabilidade, a sociedade e 

demais partes interessadas.

Além disso, constitui-se em uma importante 

ferramenta de accountability, que o CRCPB 

espera ser utilizada por todos para o exercício 

do controle social, como parte de um diálogo 

constante entre o Conselho, a sociedade e os 

profissionais da contabilidade, visando a 

valorização da profissão contábil e a melho-

ria contínua dos serviços prestados.

Cabe destacar, ainda, a participação de todos 

os colaboradores, conselheiros e parceiros, 

que parabenizamos e agradecemos por toda 

a presteza nesse momento tão difícil que 

enfrentamos, ao mesmo tempo que aprovei-

tamos para externar nossa solidariedade por  

todas  as  perdas e vítimas  causadas  pela 

Covid-19.

Desejamos uma boa leitura!

João Pessoa, 31 de dezembro de 2020.

O exercício de 2020 foi sem dúvida muito 

importante para os avanços necessários na 

governança do CRCPB, normatizando e 

desenvolvendo o que faltava, incluímos no 

novo site o link com tudo que foi alcançado, 

seguindo os normativos vigentes. 

Ao mesmo tempo, enfrentamos grandes 

desafios, nos reinventamos em meio a 

pandemia do novo coronavírus, sempre 

buscando manter todos os esforços 

direcionados para o zelo pela saúde de todos 

os nossos colaboradores, bem como para o 

aprimoramento e a readequação adminis-

trativa, auxiliando a classe contábil no 

cumprimento de  seu papel essencial nesse 

momento: atuar na mitigação da crise e na 

retomada do desenvolvimento socioeco-

nômico do  país. Dessa forma adotamos o 

regime de teletrabalho, a realização de even-

tos on lines com transmissão no youtube e 

instagram do CRCPB, e, ainda, foi implan-

tado as reuniões virtuais para todos os 

envolvi-dos, inclusive nosso corpo de conse-

lheiros.

Assim, este Relato Integrado tem como 

objetivo demonstrar, esclarecer e justificar os 

resultados alcançados pelo CRCPB em 2020, 

apresentando uma visão geral organizacio-

nal e ambiente externo, os riscos, as opor-

tunidades e as perspectivas, 

Deginalda Fábia Barboza Mendes
Diretora Executiva do CRCPB
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Mensagem do Presidente
É com grande satisfação que apresentamos a classe 

contábil, aos colaboradores e a toda sociedade o Relato 

Integrado do Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado da Paraíba do exercício de 2020.

Tendo por compromisso as atribuições do CRCPB e sua 

missão institucional, em 2020 as ações foram pautadas 

priorizando a melhoria contínua da gestão, com vistas a 

governança e a integridade, com foco na educação e 

valorização profissional, promovendo o aprimoramento 

dos processos de registro e fiscalização, nossos objetivos 

finalísticos.

O Relato Integrado 2020 está estruturado em capítulos 

com informações sobre a visão geral organizacional e 

ambiente externo, a governança, estratégia e alocação 

de recursos, os riscos, oportunidadades e perspectivas, 

os resultados e desempenho da gestão e também 

informações orçamentárias, financeiras e contábeis da 

entidade. Todas estas informações foram coletadas 

pelos setores do CRCPB, através do sistema SPW, 

indicadores de gestão, e-SIC, Ouvidoria, Site, Facebook, 

instagram, Resoluções, Portarias, Plano de Trabalho, 

que dão transparência ao processo.

Implantamos uma estrutura de governança no CRCPB, 

fundamentado em princípios, padrões e normativos do 

setor público de boas práticas, materializado por 

diversas ações, entre outras: criação da coordenação de 

governança; criação da comissão de normas; recriação 

da carta de serviços; nomeação do comitê de 

integridade; estabelecimento de rotinas de execução

Brunno Sitonio Fialho de Oliveira

Presidente do CRCPB

financeira; criação da comissão de gestão de pessoas; 

plano de capacitação de funcionários e conselheiros.

Com os desafios impostos pelo novo cenário que a 

pandemia nos impôs, desenvolvemos um plano de 

ação operacional, visando a manutenção do 

desempenho do CRCPB e ações em conjunto com as 

entidades representativas da classe em atendimento as 

necessidades dos profissionais contábeis de nosso 

Estado.

A aproximação com a categoria e a comunicação com 

os profissionais contábeis foram uma constante em 

2020. O diálogo com as autoridades locais e o debate 

acerca de medidas econômicas foram intensas. Sem 

esquecer a assistência a sociedade, por meio do projeto 

de voluntariado da classe contábil, orientamos cerca de 

1.500 famílias sobre a concessão do auxílio emergencial.

Lançamos o projeto de Desenvolvimento Profissional 

Contínuo, com ações de comunicação e educação 

contábil em nossas mídias sociais, tratamos temas 

relacionados à atual conjuntura e inerentes à profissão 

contábil em suas mais diversas atuações e especiali-

zações. Com o surpreende êxito, atingimos a marca 

próxima de 20.000 (vinte mil) participações.

A essencialidade dos profissionais contábeis, quer seja 

no setor empresarial ou público, tornou-se assunto 

obrigatório nas pautas de nosso Conselho e nos 

compromissos com autoridades, imprensa e diversas 

entidades. Profissionais essenciais em todas as 

situações e em especial no momento que nosso país 

vive, promovemos campanhas na promoção da 

valorização de nossa categoria.

O Relato Integrado de 2020 compartilha com à 

sociedade e em especial à classe contábil, as ações 

realizadas com vistas a prestarmos contas da gestão.

Agradecemos o trabalho realizado pelos conselheiros, 

colaboradores e parceiros, fruto do compromisso e 

dedicação  de  cada  um,  assim conseguimos  construir

uma entidade  representativa  e  preparada  para  atuar



A Classe Contábil
Paraibana
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775
Organizações

Contábeis

Técnicos em
Contabilidade

1629
Contadores

4591
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Números do CRCPB

Quem Somos

QUEM SOMOS

1 Escritório
Regional

22

5 Fiscais

21 Conselheiros
Efetivos e Suplentes

1 Subsede

9 Delegacias

Funcionários

nos constantes desafios da profissão. Asseguramos a 

integridade, fidedignidade e a confiabilidade das 

informações constantes deste Relato Integrado. O 

nosso propósito foi imputado de bem servir os 4591 

contadores, 1629 técnicos e contabilidade e as 4 

organizações contábeis registradas no Estado da 

Paraíba sempre embuídos na missão de trabalhar pelo 

desenvolvimento e a qualificação da contabilidade.

Vamos deleitar na leitura do Relato Integrado do 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado da 

Paraíba.

Boa leitura!





CRCPB apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Plenário

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba(CRCPB) é uma autarquia especial 

corporativa. Criado pelo Decreto Lei nº 9295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, cuja instalação 

no Estado da Paraíba ocorreu em 1947, quando inicia as atividades através do seu primeiro 

Presidente Geraldo Brigido Borba que dirigiu o biênio inicial (1947/1948). Hoje, sua estrutura, 

organização e funcionamento são regulametados pela Resolução CFC nº 1370, de 08 de dezembro 

de 2011, que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade e pela Resolução 

CRCPB nº 364/16 que aprova o Regimento Interno do CRCPB. Em 2020 o CRCPB contou com a 

participação de 21 conselheiros eleitos segundo a legislação pertinente.

8

Tribunal de
Ética e Disciplina

Presidência

I – Órgão Deliberativo Superior

a) Plenário;

II - Órgãos de Deliberação Coletiva

a) Câmara de Controle Interno;

b) Câmara de Registro;

c) Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina;

d) Câmara de Desenvolvimento Profissional;

e) Câmara Técnica;

f) Câmara de Política Institucional.

III – Órgãos Executivos

a) Presidência

b) Vice-Presidência Administrativa

c) Vice-Presidência de Controle Interno

d) Vice-Presidência de Registro

e) Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina

f) Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional

g) Vice-Presidência Técnica

h) Vice-Presidência de Política Institucional

IV – Órgão Consultivo

a) Conselho Diretor;

V – Ouvidoria
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O CRCPB Organograma Deliberativo

 

Registrar, fiscalizar e orientar técnica e eticamente o exercício da profissão 

contábil. Aplicar o programa de Educação Continuada, através de cursos, palestras 

e eventos para os profissionais da Contabilidade

Premissas do CRCPB

 

Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, zelar pela ética e 

qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na 

proteção do interesse público.

Missão

 

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.

Visão

 
Ética; Excelência; Confiabilidade; Transparência.

Valores

 
Decreto Lei nº 9295/1946 - Cria o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Contabilidade;

Decreto Lei nº 1040/1969 - Dispõe sobre a eleição dos membros da CFC e 

Regionais de Contabilidade;

Resolução CFC nº 1370/2011 - Regulamento Geral dos Conselhos;

Resolução CRCPB nº 3641/2016 - Regimento Interno do CRCPB;

Resolução CFC nº 1534/2018 - Dispõe sobre o Registro Profissional dos 

Contadores;

NB(PG12CR3) - Dispõe sobre a Educação Continuada.

Principais normas da entidade

Conselho
Diretor Ouvidoria

Câmara Técnica

Câmara de
Controle Interno

Vice Presidência
de Registro

Vice Presidência
de Fiscalização

Vice Presidência
de Controle Interno

Vice Presidência
Administrativa

Vice Presidência de
Desenvolvimento

Profissional

Vice Presidência
Técnica

Vice Presidência
de Política

Institucional

Câmara
de Registro

Câmara de
Fiscalização

Câmara de
Ética e Disciplina

Câmara de
Política

Institucional

Câmara de
Desenvolvimento

Profissional

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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O cenário de 2020 para o mundo foi extremamente desafiador, diante do enfrentamento da COVID-19. Nele para os mais 

diversos setores, tipos de organizações e profissões, emergir uma nova realidade que exigiu mudança de valores, percepções 

e perspectivas para qualquer que seja o negócio.

A necessidade de reconfigurar ações, projetos, atividades, além de se descontruir e reconstruir como ser humano e como 

profissional, acelerado de forma abrupta nesse momento de pandemia, gerou um processo de transformação, combinado 

com a evolução dos meios tecnológicos, e, assim novos modelos de negócios, de serviços, de trabalho surgiram.

A pandemia desencadeou um verdadeiro tsunami econômico-financeiro, com efeitos e impactos diretos para o mercado, 

para os governos e para a sociedade. Sua intensidade, profundidade e amplitude gerou mudanças estruturais nos modelos 

convencionais de negócios, de empresas, de organizações, bem como na forma de gestão.

Nessa perspectiva, os profissionais da contabilidade tiveram que se reinventar, em todos os sentidos, principalmente, nas 

suas características comportamentais. O mercado hiper conectado passou a ser o seu novo modelo de negócios. 

Com isso, a agilidade e a capacidade de responder a novas exigências proporciona uma experiência que se concretiza em 

oportunidades de uma nova realidade. Ao mesmo tempo a busca e a partilha por conhecimentos têm colaborado e 

contribuído para que muitos profissionais da contabilidade desenvolvam redes de valor e possam simultaneamente acelerar 

seus serviços e minimizar riscos de ficarem fora do mercado.

Assim, o CRCPB em 2020 promoveu diversos eventos virtuais de capacitação para classe contábil, intensificou as ações do 

Programa de Educação Profissional Continuada e não mediu esforços para expandir conhecimentos e competências 

técnicas, diante de tantos novos desafios. 

No campo regulatório de acordo com o Decreto-Lei nº 9295/46 alterado pela lei nº 12.249/2010 é atribuição do CFC normatizar 

o exercício da da profissão contábil. Em 2020 foram alteradas inúmeras resolução do CFC ligados a atividade profissional, 

com impactos a fiscalização, como as Resoluções CFC nºs: 1589/2020, a 1590/2020 e a 1603/2020.

Por fim, com todo esse movimento de inovações e transformações que passa a profissão contábil, o CRCPB permanece firme 

no compromisso de ajudar no que for preciso, para que os desafios dessa realidade atual sejam enfrentados em conjunto e 

que a classe alcance com esse novo normal a valorização almejada.
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Como canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, a Ouvidoria atua na mediação de conflitos entre a parte interessada e o CRCPB, fundamentando a sua atividade nos 

princípios da ética, eficiência, sigilo, boa-fé, isenção, contraditório e transparência. Com foco nas boas práticas de governança, em 2020 o CFC incluiu no Sistema de Ouvidoria 

uma nova funcionalidade que permite o registro de denuncia anônima.

Foi estabelecido um novo procedimento: Envio de relatórios mensais apresentados no Conselho Diretor pela Ouvidoria.

Os dados são analisados mensalmente para que a Ouvidoria permaneça como um canal de comunicação rápido e eficiente, estreitando a relação entre o ambiente externo e o 

CRCPB. Assim, o CRCPB buscou continuamente, solucionar as demandas e os resultados alcançados em 2020 foram: 02 denúncias anônimas, 04 reclamações e 03 solicitações.

33,33%

44,44%

22,22%

00
09 09

De acordo com a lei nº 12527/2011, o CRCPB mantém 

disponível o Portal da Transparência, que possibilita ao 

cidadão conhecer, entre outras informações, a 

estrutura organizacional, os atos normativos, o quadro 

d e  p e s s o a l ,  a s  l i c i t a ç õ e s ,  o s  c o n t r a to s ,  a s 

demonstrações contábeis e o processo de prestação 

de contas do Conselho. As informações são atualizadas 

de forma periódica e a estrutura do sistema é 

constantemente avaliada para atendi-mento. Em 

maio de 2020 o sistema teve um ataque cibernético e 

ficamos com o portal em construção, o que justifica a 

redução de acessos e pedidos formalizados.

243

20,16%

14,40%

40,74%

49

99

35

Quadro de Pessoal

Demonstrações Contábeis
e Prestação de Contas 

Licitações

Por meio do sistema e-SIC que é o canal de 

comunicação entre o cidadão e o CRCPB para o 

atendimento dos pedidos de informação relacionados 

à Lei de Acesso a Informação, que possibilita o exercício 

do direito de acesso às informações públicas, 

favorecendo o controle social.

Comunicação Institucional

9741

3847

Principais canais de comunicação com a sociedade

Ouvidoria

Portal da TransparênciaÁreas com maior demanda

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

Assuntos mais acessados em 2020

acessos em 2020

2020

Pedido

Recursos

01

00

Total de

Manifestações
em 2020

por e-mail

via sistema

Solicitação Reclamação Denúncia

879.439
Acessos ao portal CRCPB

33%

831

seguidores

seguidores

seguidores

De Janeiro a Dezembro de 2020  tivemos 879.439 mil 

acessos ao site do CRC  e nas redes sociais tivemos um 

aumento de  33% (Facebook, Instagram, Twitter) , com 

maior destaque ao Instagram (rede social com maior 

engajamento no Brasil). No Youtube Tivemos um 

aumento de 831 Usuários.

10 | RELATO INTEGRADO
 
2020 | Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba

2019

Pedidos

Recursos

07

00

2226 acessos em 2019
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A Cadeia de Valor do CRCPB representa os quatro pilares da nossa Lei de Regência, que viabiliza ao CRCPB orientar, normatizar, fiscalizar o exercício da profissão contábil, além de 

promover a Educação Continuada dos profissionais.
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Cadeia de Valor Finalístico Áreas que atuam na Cadeia de Valor Valor Agregado

Cadeia de Valor
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O CRCPB esteve em busca de um adequado processo de gestão de 

riscos, com segurança e excelência na aplicabilidade dos recursos, 

além de transparência na identificação das inseguranças, tendo 

como finalidade a melhoria da prestação do serviços a sociedade e 

aos profissionais.

Em 2020 foi criada a Comissão de Gestão de Riscos, através da 

portaria CRCPB nº. 48/2020, composta por funcionários e 

conselheiros, com o intuito de elaborar projetos e alinhar as ações 

sugeridas pelo CFC, seguindo com os normativos do TCU.

A gestão deve em sua totalidade identificar os riscos e tratá-los, 

utilizando as ferramentas expostas abaixo, identificando os 

responsáveis, seguindo o fluxo de operacionalização e por fim 

elaborando o plano de ação.

Estratégico: eventos que podem impactar na missão,
nas metas ou nos objetivos estratégicos do CRCPB.

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

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

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

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

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

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

1. Plenário: aprovação da política de gestão de riscos e o plano de gestão de riscos.

2. Presidência: definir, avaliar e aprovar a política, as propostas e indicações da gestão de riscos.

3. Conselho Diretor: propor e acompanhar a execução do plano de gestão de riscos, bem como a 
matriz gerencial de riscos.

4. Diretoria Executiva: gerenciar, implementar e orientar a integração da gestão de riscos, bem 
como comunicar ao presidente o andamento de todo o processo.

5. Comitê de Gestão de Riscos: elaborar a política de gestão, recomendar, tratar, realizar, orientar, 
monitorar e comunicar todo os procedimentos que envolvam o risco na organização.

6. Gestores dos Riscos: executar e comunicar as ações realizadas.

Fiscal

Orçamentário
01 02

Estratégico

Operacional

Conformidade

Reputação

Integridade
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Riscos, Oportunidade e Perspectivas

Fluxo de Operacionalização

Identificação do Risco - Natureza

Categoria do Risco

Orçamentário-
financeira

Não Orçamentário-
financeira

Comunicação
e consulta

Monitoramento
e análise crítica
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Com isso, o Conselho Diretor do CRCPB realiza o monito-ramento mensal dos principais riscos da entidade e revisa as ações em 

conjunto para que as providências cabíveis sejam tomadas o quanto antes.

Os riscos identificados em 2020 foram monitorados continuamente, tendo como premissa o ajuste em tempo hábil, para 

possíveis mudanças sem afetar a integridade do trabalho executado, divididos em extremos, altos, médios e baixos, 

alcançaram o seguinte cenário, de acordo com o painel ao lado .

Extremo Alto Médio Baixo

8

5

21

12

Riscos e Ações

Risco Nível Ação

Oportunidades e Ações de Fomento Ação de Fomento
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Monitoramento
Painel de Riscos

01 20 01 05 03

Risco por Categoria

Ausência de inscrição antecipada no sistema de eventos

Vulnerabildiade quanto a vírus, malware e invasão de rede

Contaminação pelo vírus SARS COVID 19

Médio

Médio

Alto

Foram suspensas todas as atividades presenciais no CRCPB e adotado o sistema de
Home Office para os funcionários e colaboradores. Além da continuidade das ações

de Educação Continuada por meios de lives nas redes sociais.

Foi contratado empresa para efetuar o serviço de backup diariamente

Foi incluído na divulgação do evento link e está em fase
de criação de uma cartilha orientativa

Parcerias com entidades públicas com o objetivo de fomentar as ações do CRCPB, 
tanto na parte operacional, como em eventos e melhorias para a Classe Contábil.

Reafirmação das parcerias com reuniões presencial e online com a Receita Federal, 
Receita Estadual e Municipal, além do Ministério Público Estadual.

Reuniões com Jovens Lideranças Contábeis.
Cursos e palestras online oferecidos gratuitamente, além de “lives” através das redes 
sociais, com relação das mudanças ocasionadas pela Pandemia.

Relacionamento com outros Conselhos Profissionais.
Busca de parcerias junto a OAB, CRA, CRE, para a realização de palestras e trocas de 
informações entre as profissões, bem como nos Fóruns e Reuniões, de profissões 
regulamentadas.

Oferecimento de capacitação gratuita à distância
Acompanhamento das capacitações oferecidas gratuitamente, através de canais 
digitais e redes sociais.

Inovações tecnológicas oferecidas pelo mercado
Acompanhamento das tendências mundiais tecnológicas, que possam ser aplicadas 
e desenvolvidas no Regional.

Monitoramento das decisões judiciais e dos órgãos de controle externo, bem como 
das ações do CFC, visando a adequação e atualização dos normativos internos.

Acórdãos e recomendações dos órgãos de Controle Externo

Conformidade Operacional Fiscal Estratégico Orçamentário

1 2 3 4





No CRCPB, a Governança compreende a seguinte estrutura:

nos princípios da transparência, ética, eficiência, integridade, equidade e accountability.

A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi instituída pela Resolução CFC n.º 1.549/2018, com o propósito de melhorar o desempenho organizacional, contribuir 

para a redução dos riscos, alinhar as ações à estratégia do Sistema CFC/CRCs e prestar contas das atividades desenvolvidas para a sociedade, baseado

Controle Interno,

Institucionais,

Ouvidoria e

Comissões Internas

Auditoria do CFC Vice-Presidências

Presidência

Plenário

Câmara de
Controle Interno
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Instâncias
Externas
de apoio

Instâncias
Internas
de apoio

Instâncias Internas

Instâncias Externas

Sociedade
Governança em Órgãos e Entidades da

Administração PúblicaGovernança

Conselho Diretor

A
lt

a
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d
m

in
is

tr
a

ç
ã

o

Governança

CFC CGU TCU

Gestão
Executiva

Gestão
Tática

Gestão
Operacional
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L1.1 - Eleição dos membros do Plenário

do CRCPB; Plano de Cargos e Salários

do CRCPB.

L1.2 – Plano de Desenvolvimento de

Lideres do CRCPB

L2.1 - Código de Conduta para conselheiros,

colaboradores e funcionários do Sistema

CFC/CRCs.

L2.2 - Comissão de Acompanhamento e

Avaliação de Conduta do CRCPB.

L2.3 - Comissão de Gestão da Governança

Organizacional do CRCPB; Comissões de

Acompanhamento e Avaliação de

Conduta do CRCPB.

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

Manual do Sistema de Gestão por Indicadores; Resolução que

aprova a proposta orçamentária e Plano de Trabalho para o exercício.

L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.

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

Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e

dá outras providências; Portaria que estabelece limites e instâncias

de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços

e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCPB

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCPB e Plano de Gestão de

Riscos do CRCPB; Comitê de Gestão de Riscos do CRCPB.

L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regulamento

Geral dos Conselhos de Contabilidade.

L4.1 - Regimento Interno do CRCPB; Política de Governança

no âmbito do Sistema CFC/CRCs; 

L4.2 - Regimento Interno do CRCPB; Limites e instâncias de

governança para a contratação e pagamento de bens e ser-

viços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCPB.

L4.3 - Regimento Interno do CRCPB; Política de Governança

no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

E1.1 - Resolução CRCPB n.º 400/20 - Institui o Plano de Desenvolvimento de Lideres  do

CRCPB; Resolução CRCPB  nº  389/2020 – Insititui o plano de integridade do CRCPB;

Resolução CRCPB 395/2020 – Atualiza a Carta de Serviços ao Usuário; Resolução CFC

n.º 1.544/18 - Regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços

públicos, previstas na Lei n.º 13.460/17, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

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

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

E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 do

Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.

E1.4 - Plano de Trabalho do CRCPB; Relatório de Gestão.

E2.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.

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

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

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

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

E3.1 - Política de Governança do Sistema CFC/CRCs;

Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027;

Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do

Sistema CFC/CRCs.

C1.1 - Regimento Interno CRCPB; Sistema de Gestão da Qualidade;

Política de Gestão de Riscos do CRCPB; Plano de Gestão de Riscos do CRCPB.

C1.2 - Política de Gestão de Riscos doCRCPB; Plano de Gestão de Riscos

do CRCPB; Comitê de Gestão de Riscos do CRCPB.

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

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

Plenário do CRCPB; Plano de Cargos e Salários do CRCPB.

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

do Sistema CFC/CRCs; Indicadores da Qualidade.

C3.1 - Resolução CRCPB nº 398/20 – Atualiza

a Carta  de Serviços ao Usuário do CRCPB.

C3.2 - Resolução CFC nº 1.439/13 - Regula o acesso a informações,

previsto na Lei n.º 12.527, de 18/11/2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

C3.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018/2027;

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

C3.4 - Resolução CRCPB nº. 384/19 - Aprova Regimento Interno da

Comissão de Acompanhamento e avaliação de conduta do CRCPB.
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Assim, foram identificadas as ações promovidas pelo CRCPB associadas a cada um dos componentes dos mecanismos de governança, conforme relação seguinte dos 

normativos que demonstram o atendimento às práticas de Governança.

A partir do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (RBG), publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Comissão de 

Governança e Compliance do CRCPB promoveu o levantamento das práticas de governança promovidas no âmbito do CRCPB, considerando os mecanismos de governança 

estabelecidos pelo RBG liderança, estratégia e controle e os componentes imprescindíveis para que as funções de avaliar, direcionar e monitorar fossem executadas de forma 

satisfatória. 



Além disso, as boas práticas 

foram aplicadas a rotina do 

CRCPB, tivemos reunião on line 

com a equipe do CFC, a comissão 

buscou aproximar o CRCPB para 

entender melhor nossa realidade 

individual, conhecer as ações 

promovidas acerca da governan-

ça e auxiliar as equipes em suas 

dificuldades. Discutimos ações 

referentes ao Código de Conduta; 

definição de competências; 

ações de governança, gestão de 

riscos e integridade; Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação; 

Plano Anual de Contratações; 

Plano de Logística Sustentável; 

Plano de Desenvolvimento de 

Líderes; Carta de Serviços ao 

Usuár io ;  e -S ic ,  S i s tema de 

Ouvidoria e Portal da Transpa-

rência; Sistema de Gestão da 

Qualidade e certificações ISO. 

Buscando inovação, em 2020 foi 

lançada a linha do tempo das 

ações de governança do CRCPB, 

utilização das ferramentas im-

portantes para a avaliação, o 

direcionamento e o monitora-

mento da gestão e a fim de 

garantir a melhor tomada de 

decisões; Implantação de acom-

panhamento mensal dos indica-

dores de gestão pelo Conselho 

Diretor.

Realizou reunião virtual e buscou, 

de imediato, instituir a Comissão 

de Implantação da LGPD no 

âmbito do CRCPB,  por meio da 

Portaria CRCPB n.º 103/2020, de 

28 de outubro de 2020.

Ainda, todo o corpo funcional  

realizou cursos para se ter um 

maior entendimento no que 

dispõe sobre o tratamento de 

dados pessoais, em meios físicos 

e digitais, por pessoas físicas e 

jurídicas. A adesão foi de 100%. 

Participou de reuniões com 

outros regionais. Será necessário, 

no entanto, a assessoria espe-

cializada para consultoria e aqui-

sição de software com a fina-

lidade de gerenciar e conduzir a 

aplicação da Lei. 

As ações estão sendo constantes, 

e deverão também ser adqui-

ridos novos equipamentos de T.I 

para auxiliar no gerenciamento 

mais rápido e eficaz de todo o 

processo da LGPD.

A meta é que as ações estejam 

implantadas e em operação em 

2021.

Na gestão de 2020 cabe destacar as seguintes 

prioridades:

Criação da comissão de gestão de pessoas, com 

finalidade de desenvolver estratégicas de valorização, 

capacitação e desenvolvimento dos funcionários do 

CRCPB;

Implantação da gestão de riscos em todos os setores;

Foi implementado o setor de governança para dar 

andamento contínuo as boas práticas de 

governança;

Salientamos que devido a Pan-

demia, fez-se necessário adap-

tação de procedimentos inter-

nos e externos do CRCPB, priori-

zando a realização de cursos 

online, transmissões no YouTube, 

Lives no Instagram.

Foi adotado o trabalho remoto 

para os funcionários que per-

maneceram atendendo aos 

profissionais, seja na fisca-lização, 

registro ou cobrança de forma 

virtual.

Neste sentido as principais ações diante da nova realidade foram:

Suspensão das reuniões e eventos presenciais;

Cancelamento das viagens em âmbito nacional e estadual.

Adoção do Home Office para todos os funcionários do CRCPB;

Retomada das atividades presenciais de forma gradativa no dia 03 de setembro de 2020, através 

da Deliberação CRCPB nº 32/2020;

Realização de reuniões regimentais através de videoconferência, de março a dezembro.

Realização de 73 eventos online;

100% dos funcionários realizaram cursos online;

Promoção de Campanha interna aos funcionários do CRCPB, promovendo a sanitização ao 

ambiente de trabalho.

Realização de Reunião em conjunto para 

elaboração da Proposta Orçamentária para 2021 

com a participação do Conselho Diretor e de 

todos os setores do CRCPB, promovendo assim 

um processo transparente e participativo; 

Desenvolvimento de manuais internos para 

melhoria do fluxo de processos e informações, 

promovendo um maior controle;

Implatação de Eventos Virtuais: Projeto Conecta CRCPB;

Elaboração de um novo Regimento Interno que foi 

enviado para apreciação do CFC;
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Lei de Proteção de Dados

Prioridades

Instituição da Resolução CRCPB nº 394/2020 que 

normatiza as comissões;

1

2

3

4

6

7

8

Acompanhamento pelo Conselho Diretor das 

Metas dos Indicadores de Gestão;

9

5 1ª Solenidade Virtual de Entrega de Carteiras de 

Identidade Profissional Digital.

10

O Conselho Regional de Contabi-

lidade do Estado da Paraíba, 

seguindo o que dispõe a Lei 

13.709/2018, deu início a ações 

que servem como base para a 

implantação da LGPD.
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O  C F C  d e fi n i u  a s  e s t r a té g i a s  d e 

direcionamento das ações do Sistema 

CFC/CRCs por meio do Planejamento 

Estratégico aprovado pela Resolução CFC 

n.º 1.543, de 16 de agosto de 2018, com 

vigência para o período de 2018 a 2027, 

cuja missão, visão e valores foram 

apresentados na página 8 deste Relato. 

Em fevereiro de 2020, o Planejamento 

Estratégico do Sistema CFC/CRCs foi 

revalidado durante a realização do 

Seminário de Gestão e Planejamento 

Estratégico, Governança e Diretrizes 

Gerais do Sistema Contábil. O evento 

ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa 

(ISC) do TCU e participamos com a 

presença do Vice Presidente Adminis-

trativo Rômulo Teotônio, Vice Presidente 

de Controle Interno Adilis Oliveira da 

Rocha, Vice-Presidente de Desenvol-

vimento Profissional Iraúna Rabelo da 

Rocha, Vice-Presidente de Registro Jean 

Douglas Castro, Vice Presidente de 

Política Institucional Carlos Ronaldo 

Porto de Oliveira, Vice-Presidente Técnica 

Eliedna de Sousa e a Diretora Executiva 

Deginalda Fábia Barboza. Durante dois 

dias os participantes foram capacitados, 

visando à melhoria da gestão estratégica 

e da governança institucional, a partir da 

discussão dos objetivos estratégicos e 

seus indicadores; das metas e projetos de 

cada vice-presidência; das ações de 

governança; das orientações sobre o 

Código de Conduta para conselheiros, 

colaboradores e funcionários do CRCPB, e 

de palestras que abordaram, entre outros 

assuntos, os aspectos gerais sobre 

licitações; Sistema da Qualidade e o papel 

da Ouvidoria. 

Inovar para o desenvolvimento da profissão

contábil, zelar pela ética e qualidade na

prestação dos  ser v iços ,  atuando com

transparência na proteção do interesse público.

Ser reconhecido como uma entidade profissional

que participa no desenvolvimento sustentável do

país e que contribui para o pleno exercício da

profissão contábil no interesse público.

Cobrança, Admin. e Judicial

R$ 97.087,62

7

R$ 41.389,97

Participação dos Profissionais
da Contabilidade em Eventos
de Capacitação. 14

9Promover a Educação Continuada
- Cursos e Palestras

Gestão de Registro Profissional

Gestão de Educação Continuada

Gestão de Fiscalização

R$ 2.428.710,61

1

9Promover a Educação Continuada
- Eventos, Seminários e Fóruns.

Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba

Estratégia Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

Pessoal, Encargos e Benefícios

19

Suporte e Apoio a Atividades Fins

R$ 748.710,30

7Contribuição Regimental
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Considerando que os objetivos devem traduzir em ações operacionais o desempenho da 

entidade, correlacionando os projetos, as metas e os indicadores estratégicos à visão e à 

missão institucional, as prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da 

execução dos seguintes programas e recursos alocados: 

R$ 2.428.710,61

R$ 97.087,62

R$ 41.389,97

R$ 748.710,30

R$ 3.315.898,50

Gestão de Fiscalização Gestão do Registro Profissional 

Gestão de Educação Profissional Suporte e Apoio a Atividades Afins 

Valor total gasto com indenizações a conselheiros

Execução da Conta de
Diárias de Conselheiros

R$ 15.743,52 R$ 5.811,65

Execução da Conta de
Passagem de Conselheiros

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

2.500,00

Despesa com Diárias
Reuniões Regimentais

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

Projetos da COFIS

R$ 2.497,94

Com vistas a garantia da legitimidade e transparência nos trabalhos 

desenvolvidos voltados para o bom andamento administrativo, incluindo a 

aplicabilidade dos recursos, cabe ao CRCPB o exercício da atividade de 

correição e apuração de ilícitos administrativos, tanto de funcionários 

quanto de conselheiros efetivos e suplentes.

Em 2020 foi criada a Comissão de Conduta, com o objetivo de apurar todo o 

qualquer ilícito administrativo ocorrido, com base na legislação vigente:

Dessa forma, os resultados das atividades de 2020 foram:

Apuração de sindicância e virtude de faltas e
abandono de atividades de conselheiros do CRCPB.

Resultado: 01 conselheiro efetivo teve perda
do mandato.

Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba

Alocação de Recursos Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

Resolução CFC 1370/2011 - Regulamento Geral dos Conselhos.

Resolução CRCPB 385/2019 - Regimento Interno da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação de Conduta do CRCPB.

Resolução CRCPB 384/2019 - Regulamento de Processo Disciplinar dos 

Funcionários do CRCPB.

Salários, encargos e benefícios dos fiscais

R$ 2.428,710,61
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O CRCPB adota o Sistema de gestão por Indicadores (SGI) 

e o Sistema de Plano de Trabalho (SPT) como forma de 

monitoramento  da  execução e  resu ltados  do 

planejamento .

O SGI monitora o desempenho dos objetivos estratégicos 

por meio de indicadores. O SPT permite controlar as ações 

previstas , detalhar as ações executadas e avaliar se as 

metas estimadas foram alcançadas.

Por meio dessas ferramentas de gestão, o CRCPB 

mantém controle sobre os programas, projetos e 

atividades desenvolvidas, buscando alcançar a visão de 

futuro da instituição e atender suas finalidades 

institucionais, as quais estão dispostas no Planejamento 

Estratégico do período 2018-2027.

Nas páginas a seguir, para cada área finalística do CRCPB 

– Fiscalização, Registro e Educação Continuada, são 

apresentadas análises sobre: indicadores do SGI, 

principais projetos e ações do SPT e investimento total.

A fiscalização como atividade finalística do CRCPB é 

pautada na valorização da profissão contábil, norteada por 

princípios éticos e pelo código de conduta, cabendo 

examinar as reclamações e representações escritas acerca 

dos serviços de registro e das infrações dos dispositivos 

legais vigentes e fiscalizar o exercício profissional do 

técnico em contabilidade e do contador. 

Ao CRCPB cabe cumprir sua missão, visando, princi-

palmente, verificar a regularização cadastral e a execução 

dos trabalhos técnicos privativos, bem como a apuração 

de denúncias.

Com a pandemia, o Conselho Federal de Contabilidade 

adotou novas medidas alterando as metas e os prazos 

processuais, bem como a lavratura de notificações e autos 

de infrações ficaram suspensos, refletindo no percentual 

de diligências.

Assim, os números apresentados a seguir fora os 

resultados alcançados pelo CRCPB em 2020.

No exercício de 2020 houve o ataque cibernético sofrido 

pelo servidor do CFC que implicou diretamente na perdas 

de informações já efetivadas pelo setor de  fiscalização, 

entretanto, o CFC reestabeleceu as metas as quais foram 

cumpridas  acima do estabelecido, mas o número de 

processos éticos fiscalizatórios abertos sofreu impacto 

significativo, em virtude desta circunstância e também 

devido pandemia do Covid 19.

3.310.636,74

100%

184,38%

100%

158,13%

70%

150,63%

Meta
Atingida

No combate a má conduta profissional, através 

da execução dos procedimentos fiscalizatórios, o 

CRCPB, alcançou os seguintes resultados:

Mesmo com a pandemia a Fiscalização do 

CRCPB foi orientada a promover e a incentivar o 

trabalho de forma remota, considerando: a 

verificação de demonstrações contábeis 

publicadas ou obtidas por meio de convênios; a 

consulta nos portais de transparência (exercício 

profissional,  demonstrações contábeis e 

relatórios de auditoria); e, a elaboração de 

notificações nos casos de exercício ilegal (sem 

registro) para envio após o período de suspensão 

dos prazos.

01

01 208

161

354

FiscalizaçãoDesempenho

Diligências

Indicadores
Índice de realização de diligências geral

253 Procedimentos
FIscalizatórios

148
Organizações

contábeis fiscalizadas

Profissionais e Leigos (pessoas físicas
atuando sem registro) fiscalizados,
tanto na área pública quanto empresarial

Processo encaminhado ao

Ministério Público

01
Renúncias

02
Meta

Atingida

Meta
Atingida
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70%

80%

70%

27,54%

70%

78,38%

Meta
Atingida

Meta
Não Atingida

Meta
Atingida

Assim, o CRCPB, conseguiu honrar as atividades 

propostas pelo CFC, reforçando o seu compromisso ético.

De forma virtual, o CRCPB realizou a maioria das Reuniões 

de Câmara e Plenárias, onde são julgados os processos 

éticos-fiscalizatórios em primeira instância, alcançando 

os resultados apresentados a seguir.

70%

85%

70%

57,97%

30%

89,19%

Meta
Atingida

Meta
Não Atingida

Meta
Atingida

Com base nas diretrizes dispostas no Manual de 

Fiscalização, Ética e Disciplina do Sistema CFC/CRCs, 

o CRCPB desenvolveu diversas ações para garantir a 

efetividade dos procedimentos fiscalizatórios. 

Considerando a ética na profissão, destaca-se o 

trabalho de qualificar os relatos proferidos pelos 

Conselheiros nos processos administrativos, com o 

intuito de minimizar a incidência de possíveis vícios 

processuais e maior assertividade das ações 

desenvolvidas pela fiscalização do CRCPB e seu 

colegiado.

180
Tempo médio em dias

de julgamento

dos processos

Total de processos
julgados

20
Processos julgados
em fase de defesa

18
Processos julgados
no prazo

11

Proc�ssos j��g��os
�m ��s� �� r�c�rso

02

Proc�ssos j��g��os
�m ��s� �� r�c�rso

02

processos com decisões
de aplicações de
penalidade aos infratores

17
Média de processos
analisados por
conselheiros

03

15
��v�r��nci�
R�s�rv���

01
C�ns�r� p�b�ic�

01
S�sp�ns�o �o �x�rcício

� c�ns�r� r�s�rv���

03
�rq�iv��os

R$ 12.488,56

R$ 18.582,17

Após o trânsito em julgado dos processos, as multas de 

inf ração são aplicadas e cobradas no âmbito 

administrativo do CRCPB. Não havendo regularização, o 

valor é encaminhado para protesto e se for necessário a 

execução fiscal. Ressaltando ainda, atendimentos via 

telefone, email, whatsapp, dirimindo dúvidas relativas a 

emissão de DECORE, atividades privativas dos 

contadores e técnicos em contabilidade, recebimento 

de denúncias e orientações pertinentes.

04 participações de reuniões
online com a Coordenadoria Técnica do CFC.

08 encontros virtuais com os fiscais
e vice-presidente, para verificação do andamento dos trabalhos.

Reuniões
Online

10
Reuniões
Presenciais

02
Reuniões
da Câmara

12

Reuniões
Plenárias

16
Deliberações
Emitidas

20
Processos de
fiscalizações
Julgados

20

Processos éticos disciplinares
homologados pelo Tribunal
Regional de Ética e Disciplina
(TRED). 

20

Tempo médio de julgamento
de processos de fiscalização

Assessoramento à Câmara e
ao Setor de Fiscalização dos CRCs

Principais projetos e ações

Reuniões Regimentais

02 encontros virtuais nas Universidades da Paraíba com
participação do Vice-presidente e coordenação.

*

*

*Correspondente ao percentual de processos com penalização

*Os valores  das multas arrecadadas e implantadas estão
relacionadas a processos oriundos de exercícios anteriores.
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As decisões do Plenário, órgão deliberativo superior do 

CRCPB, são regidas pelo interesse do exercício da 

profissão, promovendo medidas necessárias à sua 

regularidade e defesa. Orientados por essa premissa e 

com a chegada da pandemia causada pelo novo 

coronavírus, as Reuniões Regimentais passaram a ser 

realizadas na modalidade tele presencial e os projetos e 

decisões aprovadas pelo órgão foram intensificados, 

visando propiciar à classe contábil as ferramentas 

necessárias para auxiliar na retomada da economia do 

país.

As reuniões remotas, que com o passar do tempo, foram 

sendo adequadas, não abalaram o andamento da 

fiscalização, mesmo no julgamento dos processos. A 

participação dos conselheiros e fiscais foi efetiva, 

demonstrando o saldo positivo na celeridade do 

procedimento. Os processos são julgados levando em 

consideração a reincidência, atenuantes e agravantes. As 

penalidades podem ser éticas e/ou disciplinares.

Legislação revisada

O Conselho Federal de Contabilidade realizou revisões de 

algumas normas relativas a fiscalização do exercício 

profissional, com sugestões encaminhadas pelos 

Regionais, nas quais foram de grande relevância aos 

trabalhos da fiscalização do CRCPB.

1. Resolução 1589/2020 - dispõe sobre o procedimento de 

apuração de denúncias  e  de comunicação de 

irregularidades relativos ao exercício da profissão contábil.

2. Resolução 1590/2020 - regulamenta a obrigatoriedade 

do contrato de prestação de serviços contábeis.

3. Resolução 1592/2020 e 1598/2020 - que dispõe sobre a 

Declaração de Percepção de Rendimentos.

4. Resolução 1603/2020 -  que dispõe sobre o 

Regulamento dos Procedimentos Processuais da 

fiscalização.

5. Manual de Procedimentos Processuais - atualização.

O CRCPB, seguindo as orientações do Conselho 

Federal de Contabilidade, no qual desenvolveu 

programa específico para o envio da Declaração de 

Não Ocorrência,  acompanhou a adoção dos 

procedimentos observados pelos profissionais e 

organizações contábeis, dirimindo dúvidas de 

preenchimento e acompanhamento as normas 

gerais de prevenção a lavagem de dinheiro.

2533

2425

2060

2018

2019

2020

Para facilitar o processo, o CFC desenvolveu sistema 

específico para envio da Declaração de Não 

Ocorrências e promove, de forma constante, a 

sensibi l ização da classe contábi l  quanto à 

importância dos mecanismos de prevenção à 

lavagem de dinheiro. E divulgamos nas mídias socias 

a campanha do COAF, tanto site como instagram 

para uma maior visibilidade do profissional contábil l e 

das organizações contábeis. 

Desafios futurosAtendimento à Lei de Prevenção
a Crimes de Lavagem de Dinheiro

Conforme determina o Decreto-Lei n.º 9.295/1946, a 

concessão do registro profissional e de organização 

contábil é competência do Conselho Regional de 

Contabilidade, cabendo ao CFC a regulamentação e 

supervisão desses procedimentos.

R$ 97.087,62

• Ampliar constantemente as ações fiscalizatórias, 

garantindo a proteção da sociedade;

• Ampliar a efetividade das ações de fiscalização 

preventiva, acarretando a diminuição de notificações 

e de processos contra profissionais;

• Fortalecer a formação contínua dos fiscais e 

conselheiros;

• Promover melhorias dos sistemas de informática 

para controle das fiscalizações, denúncias e trâmite 

dos processos de fiscalização;

Manter a produtividade de julgamento de 

processos.

Registro

*

*Dados referentes aos profissionais da Paraíba.
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1%

4,29%

0,5%

4,98%

0,5%

2,18%

Meta
Atingida

Meta
Atingida

Meta
Atingida

O CRCPB não poupou esforços para o crescimento da 

profissão contábil na Paraíba. Mesmo com a crise 

econômica dos últimos anos, as dificuldades de inserção 

no mercado de trabalho e o momento de incertezas 

devido à pandemia do novo coronavírus, ainda assim 

houve um aumento do número de registros profis-

sionais. Em 2020 o CRCPB promoveu ações junto aos 

recém formados com finalidade de dá as boas-vindas e 

estimular o registro da profissão, realizou lives com os 

primeiros lugares no último exame Suficiência, 

informando a obrigatoriedade do registro profissional 

para exercer atividades contábeis, e tratou do amplo 

mercado de trabalho com a profissão contábil.

profissionais ativos registrados no CRCPB
6220

Técnicos em Contabilidade
162926,18% 73,80%

Contadores
4591

Organizações contábeis775

Mulheres
35662654
Homens

Contadores
226

Organizações Contábeis
36

90%

98, 26%

90%

73,24%

90%

50,20%

Meta
Atingida

Meta
Não Atingida

Meta
Não Atingida

30 dias 611
 Prazo para
julgamento
de processos  

Processos
julgados
no prazo

A sequência de resultados positivos demonstra o 

empenho da Vice-Presidência de Registro para que 

todos os processos fossem pautados e julgados em 

conformidade com os prazos estabelecidos. A 

utilização do SPER, ferramenta web que possibilita o 

acompanhamento e julgamento dos processos de 

registro, contribuiu de forma significativa na celeridade 

dos julgamentos dos processos.

226 Registros profissionais definitivos

11 Alterações de categoria profissional

6 Alterações de nome ou nacionalidade

232 Baixas de registro profissional por solicitação ou 

transferência

49 Restabelecimentos de registro profissional

19 Transferências de registro profissional para o 

CRCPB

3  Cancelamentos de registro profissional por 

falecimento

36 Registros cadastrais de organização contábil

0 Registros cadastrais de filial de organização contábil

12 Alterações de registro cadastral de organização 

contábil

16 Baixas de registro cadastral de organização contábil

0 Cancelamentos de registro cadastral de organização 

contábil.

593
Presentes

239
Aprovados

40,30%

Exame de Suficiência

A obrigatoriedade de aprovação em Exame de 

Suficiência, como um dos requisitos para a obtenção 

de registro profissional em CRC, está prevista na Lei n.º 

12.249/2010. Há uma década o CFC realiza duas edições 

da prova por ano. Contudo, em função da pandemia do 

novo coronavírus, o CFC modificou o formato da prova 

da modalidade “presencial” para o modelo “on-line” 

como forma de seguir as orientações nacionais e 

internacionais de saúde e de proteger os examinandos 

do contágio da doença. Portanto, no exercício de 2020, 

foi possível a realização de somente uma edição.

Indicadores

Índice de evolução de registros profissionais

Registros por gênero

Novos registros em 2020

Tempo médio de julgamento de
processos de registros profissionais ativos

o1 Exame de Suficiência de 2020

Principais projetos e ações

Registros Ativos

42,66% 57,33%

*

*Estudantes da Paraíba.
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A aprovação no exame e o devido registro profissional 

em CRC asseguram à sociedade a disponibilização de 

profissionais mais bem preparados para o exercício da 

profissão contábil.

Possuímos a Comissão CRC 

Jovem, através da Portaria CRCPB 

nº 61, de 08 de abril de 2020. Foram 

realizados inúmeros eventos, 

segue o quantitativo abaixo:

Ação virtual de acolhida aos candidatos do Exame
de Suficiência, com publicação de vídeos e outros
recursos por meio de redes sociais01
Lives no instagram do CRCPB:
-Profissional contábil e investimentos: desafios
e oportunidades 
-Desafios e oportunidades de seguir a carreira
empreendedora contábil 
-Big four: desafios e oportunidades da carreira
do auditor
- Contabilidade de entidades desportivas: as
normas contábeis e os impactos patrimoniais
- Contabilidade 4.0 e os seus desafios 
-Profissional contábil: como se destacar?
-Contador como profissional do Mercado Financeiro   

07

Eventos virtuais:
- Streaming contábil (evento pontuado)
-Semana do contador
-Me formei e agora
-CRC nas instituições de ensino 

04
Ação voltada a educação continuada e
pontuado - Streaming Contábil - Evento Virtual01
Seminários:
- 1 seminário presencial
- 1 seminário on-line

02

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Durante os seminários, pudemos discutir e alinhar, em 

âmbito nacional, as ações e os projetos mais relevantes 

em andamento na Vice-Presidência de Registro. 

Ademais, foi oportunizado às áreas de registro 

atualização acerca de procedimentos e normativos 

emitidos pelo CFC, compartilhar sobre a realidade e 

particularidades do nosso Regional, esclarecer dúvidas 

e dar sugestões para a melhoria contínua do trabalho 

da área de registro.

Até 45%

36,69%

Até 35%

33,38%

Até 33%

38,08%

Meta
Atingida

Meta
Não Atingida

Inadimplência profissional

Meta
Atingida

Inadimplência de organizações contábeis

Até 20%

8,39%

Até 8%

7,39%

Até 8%

7,02%

Meta
Atingida

Meta
Atingida

Notificações de
Inscrição em
Dívida Ativa

0
Débitos
protestados
em cartório

0
Participações em
audiências de
conciliação, virtual

37

Acordos
firmados e

29
Acordos
administrativos

0

Meta
Atingida

Em 2020, apesar da pandemia, conseguimos atingir a 

meta estabelecida, o que reflete a efetividade das ações 

de cobrança implementadas, devido a Resolução CFC 

nº 1587/2020 que prorrogou o prazo de vencimento 

para pagamento das anuidades do exercício de 2020 e 

demais objetos de parcelamento em vigor. Quando 

não há o pagamento da anuidade no prazo legal 

estipulado, o débito é inscrito em dívida ativa, com o 

posterior envio para protesto, caso a inadimplência se 

mantenha, e, em última instância, nos casos cabíveis, 

há a execução fiscal.

Desafios futuros

 Conscientizar os futuros Bacharéis em Ciências 

Contábeis acerca da necessidade de submeterem-se 

ao Exame de Suficiência e registro profissional junto ao 

CRCPB, para o desempenho das atividades contábeis.

• Intensificar as orientações às organizações contábeis 

para adequarem-se às normas e suas alterações, bem 

como observarem as orientações estabelecidas por 

órgãos externos, a exemplo da Receita Federal do Brasil.

• Reduzir, cada vez mais, a inadimplência.

• Implementar a alteração das delegacias seccionais do 

CRCPB, em conformidade com a Resolução CFC n.º 

1.557/2018.

A Educação Continuada se caracteriza como um 

processo fundamental ao cumprimento de uma das 

finalidades institucionais do Sistema CFC/CRCs e tem 

por objetivo desenvolver competências para qualificar, 

atualizar e aprimorar o conhecimento dos profissio-

nais.

R$ 9.320,00

Indicadores

R$ 10,00

R$ 0,91

R$ 50,00

R$ 121,00

R$ 8,95

R$ 36,06

Meta
Atingida

Meta
Atingida

Investimentos em desenvolvimento
profissional – per capita

Meta
Não Atingida

Cobrança administrativa e judicial

Comissões Institucionais - Jovens Lideranças
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Carga horária total dos eventos realizados pelo
 CRCPB232

19403
10199
06
58
15

Visando atender o disposto na Lei n.º 12.249/2010, que 

definiu como competência dos Conselhos de 

Contabilidade a promoção da educação continuada 

aos seus registrados, o Sistema CFC/CRCs realiza 

anualmente eventos/projetos/ atividades com temas 

de interesse da classe.

Participantes nos eventos do CRCPB

Participantes capacitados pelo CRCPB

Eventos presenciais realizados pelo CRCPB

Eventos com transmitidos pelo instagram do CRCPB

Eventos com transmissão no Youtube do CRCPB

Em 2020 utilizamos 2 projetos voltados para a Gestão 

de Educação Continuada. Segue o nosso compromisso 

com a classe contábil, mesmo diante do cenário que 

vivemos em 2020, em virtude da pandemia os cursos 

ofertados na modalidade EAD tiveram grande redução 

de custos para o CRCPB, o que impactou diretamente 

no índice de investimentos em desenvolvimento 

profissional, per capita. E a redução não afetou no 

desenvolvimento de projetos da educação continuada.

2,5%

164,05%

30%

16,54%

50%

35,43%

Meta
Atingida

Meta
Não Atingida

Devido a pandemia, a meta de participação dos 

profissionais da contabilidade em eventos de 

capacitação foi reduzida devido a necessidade de 

isolamento social, a mudança na rotina dos contadores 

e o impacto no acesso às estruturas que permitem o 

estudo. De qualquer forma, a meta foi superada e o 

resultado, impulsionado pela realização dos eventos 

virtuais, representa o cumprimento por parte da 

entidade de seu papel institucional de fomentar a 

educação continuada na Paraíba de forma efetiva, 

garantido qualidade e excelência. O Sistema CFC/CRCs 

entrega profissionais capacitados à sociedade, visando 

à atuação responsável e realiza a devida fiscalização 

preventiva. Assim, o Sistema leva, primeiramente, 

conhecimento aos profissionais da contabilidade, 

antes de atuar em sua punição. Muitos funcionários 

foram capacitados em diversos cursos.

80%

87, 23%

70%

86,99%

80%

66,70%

Meta
Atingida

Meta
Atingida

Meta
Não Atingida

Mesmo com a pandemia, o resultado reflete o sucesso 

das estratégias adotadas pelo CRCPB na realização de 

seus eventos, com a utilização da modalidade on-line, a 

escolha dos temas técnicos de maior relevância e 

organização estrutural de qualidade dos eventos 

realizados. Realizamos 03 (três) eventos pontuados 

pelo CFC, inúmeras lives pelo instagram e eventos 

transmitidos pelo canal Youtube do CRCPB.

Com o objetivo de estimular o aperfeiçoamento do 

profissional de contabilidade na execução dos 

trabalhos de auditoria independente e perícia contábil, 

o CFC promove exame específico, em que os aprovados 

são incluídos no Cadastro Nacional de Auditores 

Independentes (CNAI) e no Cadastro Nacional de 

Peritos Contábeis (CNPC) e devem cumprir o 

Programa de Educação Profissional Continuada.

Devido aos impactos da Covid-19, a aplicação do exame 

foi alterada para o formato digital e será realizada no 

período de 8 a 15 de março de 2021.

Em 31/12/2020, o CRCPB computava

 profissionais cadastrados no6 (seis)

CNAI e 293 (duzentos e noventa e três)

no CNPC.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Principais projetos e ações

Exame de Qualificação Técnica (EQT)

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

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

Meta
Não Atingida
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Comparativo dos gastos com pessoal

R$ 2.405.435,29
R$ 2.306.538,66 

Comparativo do Quadro de Colaboradores

18

Empregados efetivos:

19

Estagiários

3

Terceirizados:

1

Comissionados:

1 3

3

0

Aprendizes:

0

Alteração da NBC PG 12 (R3) visando, dentre outras, a 

inclusão dos auditores Previc como novo grupo 

obrigado ao cumprimento do Programa de Educação 

Profissional Continuada (PEPC). A Norma passa a 

vigorar a partir de janeiro de 2021. Em função da 

pandemia, houve a redução de 50% da pontuação 

anual mínima exigida para o cumprimento do PEPC, 

de 40 para 20 pontos. Em função do ataque cibernético 

sofrido pelo CFC, o Sistema Web EPC para prestação de 

contas do Programa de Educação Profissional 

Continuada ficou indisponível. O acesso foi retomado 

em dezembro de 2020, fato que impossibilitou o 

fechamento das prestações de contas de 2019/2020. A 

conclusão do processo de prestação de contas se dará 

ao longo do exercício de 2021.

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

O setor de eventos sofreu diretamente as conse-

quências da pandemia, teve que se reinventar nos 

eventos e o último a estabilizar suas ações. Por esses 

motivos, o CRCPB apostou na realização dos eventos 

em formato on-line e obteve grande sucesso nas 

edições realizadas. 

Projeto CONECTA CRCPB - Lives no Instagram;

Webinar: Cenários de atuação do profissional contábil 

para o futuro;

Primeiro Seminário Paraibano Online sobre Pres-

tação de Contas Eleitoral e SPCE;

A contadora na gestão digital em tempo digital;

Talk Show Os desafios dos jovens profissionais 

contábeis no início da carreira;

Talk Show Contabilidade Governamental: o futuro já 

começou;

I Streaming Contábil;

XII Encontro Paraíbano da Mulher Contabilista;

Conecon 2020-Conexão Nordeste de Contabilidade;

Novo Quintas do Conhecimento.

Educação Continuada – auditores, peritos e
demais profissionais obrigados

Seminários e reuniões voltados à gestão do
Sistema CFC/CRCs

Participamos do Seminário de Vice-presidentes de 

Desenvolvimento Profissional do Sistema CFC/CRCs, 

com a participação do nosso Vice Presidente e o 

funcionário do setor. O evento teve como objetivo 

capacitar os vice-presidentes, oriundos das eleições 

ocorridas em novembro de 2019, sobre os projetos de 

desenvolvimento profissional alinhados aos objetivos 

estratégicos do Sistema CFC/CRCs, executados pela 

pasta.

Gestão de Pessoas

Em comparação aos números de 2019, houve um 

decréscimo de 15,38% da força de trabalho no ano de 

2020, principalmente em virtude do falecimento de 

uma funcionária efetiva bem como pela rescisão dos 

contratos de estagiários, em virtude da ocorrência da 

pandemia de Covid-19. 

Não há, até o momento, previsão para preenchimento 

dos cargos vagos em 2021, sobretudo por ainda 

estarmos sobre os efeitos da pandemia.

Com relação à evolução dos gastos de pessoal 

apresentada nos últimos dois anos (ver gráfico abaixo), 

percebe uma variação a maior de aproximadamente 

4,28% entre 2019 e 2020. Estas variações decorrem 

principalmente do pagamento de ações trabalhistas 

decorrentes de gestões anteriores. Foi criada a Comis-

são de Gestão, realizando reuniões de aperfeiçoamento 

e valorização do servidor.

Importante enfatizar o cumprimento do PCCR do 

Regional com o deferimento de progressão funcional 

de 8 (oito) funcionários.

Ainda no ano de 2020, intensificamos o treinamento 

para os funcionários que atuam como fiscal de 

contrato, visto a crescente necessidade de uma maior 

fiscalização sobre os processos de aquisição de bens e 

serviços do regional.

Principais parcerias institucionais:

- Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ): ações de 

fiscalização – troca de dados cadastrais;

- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 

Paulo (CRCSP): ações de Educação Profissional 

Continuada – cursos EAD;

- Tribunal Regional Eleitoral de João Pessoa (TRE-PB): 

ações de Educação Profissional Continuada – 

realização de eventos relacionados à Contabilidade 

Eleitoral;

- Prefeitura Municipal de João Pessoa: Encaminha 

protocolo sanitário para reabertura dos escritórios 

contábeis em relação ao COVID-19;

- Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - Reitera a 

necessidade de revisão ou revogação do Parecer 

Normativo nº 16/2017;

- Secretaria do Planejamento do Município de João 

Pessoa – Redesim, alvarás e melhoria no ambiente de 

negócios em João Pessoa.

Parcerias estratégicas

Em 2020, a força de trabalho do CRC-PB contou com 22 

colaboradores e, desse total, 05 são fiscais, dos quais 03 

colaboradores estão diretamente atuando em 

atividades de fiscalização e 02 dos fiscais estão alocados 

em outros setores, por meio da orientação, 

assessoramento e acom-panhamento aos trabalhos 

da fiscalização dos CRCs, conforme demonstrado no 

gráfico ao lado. 

0
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Com a Pandemia, o Plano Anual de Contratações, sofreu algumas mudanças em suas prioridades. As 

contratações representaram maior quantidade de processos, foram finalmente atualizadas e regulamentadas 

tais como: Serviço de Criação e Manutenção do Site, Serviço de Manutenção de Ar Condicionado, Serviço de 

Aluguel de Impressoras, Serviço de Backup, Serviço de Suporte Técnico e Manutenção de Redes. Foram 

efetuadas as contratações para o Serviço de Sanitização de Ambientes, Serviço de Transmissões , além da 

Aquisição de Material para Proteção da COVID e Aquisição de Celular para o Setor de Cobrança, 

complementando as necessidades para o novo normal. As contratações do CRCPB totalizaram R$ 175.186,86 

(cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) em 2020, das quais 95% com 

processos novos. As despesas foram pautadas seguindo os Princípios da Constituição, Lei 8666/93, Lei 

10520/2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto 10024/2019 e outras legislações que disciplinam os processos 

de contratações.

Dispensa

Inexigibilidades Renovações

17

R$ 196, 157,2829

R$ 93.586,86

2

R$ 79.215, 573

2 R$ 41.400,00
R$ 40.200,00

OBJETO: Contratação de Empresa 

Especializada para Criação e manu-

tenção do SITE DO CRC-PB.

JUSTIFICATIVA: necessidade da devida 

efetivação do serviço para suprir 

d e m a n d a  e s p e c í fi c a ,  b e m  co m o 

relevante medida de interesse público; e 

ainda pena necessidade de desen-

volvimento de ações continuadas para a 

promoção de atividades pertinentes, 

visando à maximização de recursos em 

relação aos objetivos programados, 

observadas as diretrizes e metas 

definidas nas ferramentas de plane-

jamento aprovadas, divulgação para a 

categoria dos serviços online.

Valor contratado:
R$ 17.400,00

OBJETO: Contratação de Empresa 

Especializada no serviço de Dedetização 

e Sanitização da Sede do CRCPB.

JUSTIFICATIVA: necessidade da devida 

efetivação do serviço em virtude da 

Pandemia Covid  19 ,  cons iderada 

oportuna e imprescindível.

Valor contratado:
R$ 7.140,00

OBJETO: Contratação de empresa espe-

cializada para prestar serviços de 

Proteção de dados Off-site confiável 

(Backups).

JUSTIFICATIVA: necessidade de contra-

tação de empresa para prestação de 

serviços de Backup em Nuvem Privada 

On e Off Line, que permita que as 

tecnologias integradas sejam geren-

ciadas como um único sistema por meio 

de um conjunto de ferramentas , 

evitando as invasões de hackers.

Valor contratado:
R$ 5.400,00

Gestão de licitações e contratos incluindo de TI

Modalidade de Contratação

Contratações mais relevantesDetalhamento da Despesa de Pessoal 

R$ 1.402.821,07
Salários e Gratificações: 

R$ 1.345.949,59

R$ 511.594,22
Encargos:

R$ 442.923,08

R$ 282.940,24
Férias e 13º salário:

R$ 253. 737,01

R$ 208.079,76Benefícios Assistenciais
e Previdenciário:

R$ 233.525,51

R$ 4.235,31
Estagiários:

R$ 30.403,47

R$ 230.887,36
Indenizações:

R$ 198.150,62

*

Fiscalização: R$ 318.846,04

Fiscalização: R$ 86.883,11

Fiscalização: R$ 52.469,77

Fiscalização: R$ 61.308,42





 | RELATO INTEGRADO  2020 | INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 30Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba

Os demonstrativos estão disponibilizados 

no site do CRCPB.

Desafios

Declaração

Contadora CRCPB 

Período de atuação 01/01/2020  a 31/12/2020

Declaração da Contadora do CRCPB
        Thamara Leal Brandão de Oliveira

O Setor contábil é responsável pela 

elaboração das demonstrações contábeis 

assim como pela divulgação dos relatórios 

Patrimoniais, pela prestação de contas do 

CRCPB e pela apresentação de obriga-

ções fiscais e acessórias. O escopo desta 

declaração leva em conta as demonstra-

ções contábeis do Conselho Regional de 

Contabilidade da Paraíba.

As demonstrações contábeis do CRCPB 

foram elaboradas em observância à Lei n.º 

4.320/1964, às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor 

Público (NBC TSP 16); ao Manual de 

Contabilidade do Sistema CFC/CRCs 

aprovado pela  Resolução CFC n .º 

1.161/2009; ao Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP) e à 

INT/VPCI/ CFC n.º 027/2020 daCâmara de 

Controle Interno do CFC, conforme 

orientações da Instrução Normativa TCU 

n.º 84/2020, da DN-TCU n.º 187/2020, além 

de outros normativos do Sistema

 CFC/CRCs.

A conformidade contábil das Demons- 

trações Contábeis e dos atos da Gestão é 

realizada pela Câmara de Controle 

Interno, de acordo com a Resolução 

CRCPB nº 364/28 de julho de 2016, que 

aprova o Regimento do CRCPB e dá 

outras  providências, alinhado aos proce-

dimentos descritos nos Manuais de 

Contabilidade e de Auditoria do Sistema 

CFC/CRCs. Os demonstrativos contábeis 

foram anal isados pela Câmara de 

Controle Interno e aprovada pelo Plenário 

sem apontamentos ou ressalvas.

Esse é um processo que visa assegurar a 

integridade, fidedignidade e a confia- 

bilidade das informações apresentadas 

nas demonstrações, extraídas do Sistema 

Informatizado de Contabilidade e demais 

sistemas gerenciais, que são utilizados 

pelo CFC nos quais são registrados os atos 

e fatos da gestão orçamentária, financeira

 e patrimonial.

As Demonstrações Contábeis do CRCPB

 são as seguintes:

• Balanço Patrimonial (BP) – é estrutu- 

rado em Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido e evidencia qualitativa e quan- 

titativamente a situação patrimonial do 

Conselho Federal de Contabilidade.

• Demonstração das Variações Patrimo- 

niais (DVP) – evidencia as alterações ve- 

rificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamen- 

tária, e indica o resultado patrimonial do

exercício.

• Demonstração das Mutações do Pa- 

trimônio Líquido (DMPL)  – demonstra a 

evolução (aumento ou redução) do 

patrimônio líquido da entidade durante

 um período.

• Balanço Orçamentário (BO) – demons- 

tra o orçamento 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 extraorça-

mentários, 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 (RPP) – ratifica as despesas em- 

penhadas e efetivamente 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 

demonstrações contábeis e nela estão 

evidenciados os critérios utilizados na 

elaboração dos demonstrativos.

No decorrer de 2020, buscou-se a 

qualidade dos registros das informações 

contábeis, utilizando o princípio da 

competência tanto para os registros das 

receitas e das despesas. Além de realizar 

registros em contas de compensação 

para o controle dos contratos, designados 

como atos potenciais ativos e passivos. 

Ademais, deu continuidade ao processo 

de parametrização do sistema infor-

matizado, da Demonstração do Fluxo de 

Caixa e da Consolidação das Demonstra-

ções Contábeis.

Considerando que os normativos trazem 

orientações quanto aos procedimentos 

para a elaboração e apresentação do 

Relato Integrado e do processo de 

Prestação de Contas, considerando; ainda 

que a documentação apresentada para 

registro está alinhada aos procedimentos 

internos de controles declaro; que os 

Balanços Patrimonial, Financeiro e Orça-

mentário, o Demonstrativo de Execução 

de Restos a Pagar, as Demonstrações das 

Variações Patrimoniais, o Fluxo de Caixa e 

as Mutações do Patrimônio Líquido, refle-

tem os seus aspectos mais relevantes, 

quanto à situação orçamentária, finan-

ceira e patrimonial do Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado da Paraíba.

        Thamara Leal Brandão de Oliveira
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Gestão Orçamentária e Financeira

-7,73%

R$ 2.568.247

R$ 2.783.356

R$ 2.565.327

Contribuições 

Resultado Orçamentário

2020

2019

2018

R$ 251.767

R$ 226.889 

R$ 54.793

Disponibilidades 
em conta

(movimento e aplicações)

Resultado Patrimonial

20192020 2018

Legenda

Receitas 
arrecadadas
(correntes e capital)

R$ 3.304.691

R$ 3.659.677

R$ 3.240.495

Despesas 
executadas

(correntes e capital)

R$ 3.310.636

R$ 3.570.906

R$ 3.452.767

RECEITAS (Correntes e Capital)

Prevista*

R$ 3.816.300

R$ 0,00

R$ 3.816.300

Realizada

R$ 3.304.691,80

R$ 0,00

R$ 3.304.691,80

Fixada

R$ 3.741.010

R$$ 75.290

R$ 3.816.300

Executada

R$ 3.309.647

R$ 989,00

R$ 3.310.636

DESPESAS (Correntes e Capital)

Correntes

Capital

Total

2020

*No total está o crédito por superávit financeiro

R$ -160.257

R$ -84.876 

R$ 214.869
Resultado 

Patrimonial

R$ -5.944,94

R$ 88.771,34

R$ -299.430,45

Os desdobramentos da pandemia do COVID-19 e as 

incertezas na economia mundial marcaram o ano de 

2020, e que continuarão atingindo a grande maioria das 

economias e cujos impactos finais ainda demandarão 

tempo para serem apurados. No Brasil, as incertezas 

quanto ao cenário econômico e a grande quantidade de 

normas publicadas pelo Governo Federal para mitigar os 

impactos da pandemia obrigaram as empresas e a 

sociedade a se adaptarem em um curto espaço de

tempo.

No Sistema CFC/CRCs, o maior impacto resultante da 

pandemia foi na arrecadação das anuidades, principal 

fonte de recursos. A contribuição do CRCPB resultou 

numa queda de -7,73% do recebimento de anuidades 

em relação a 2020.

Apesar da redução na receita, diante das incertezas 

econômicas no Brasil, o CRCPB adotou medidas de 

contenção de despesas. Por outro lado, os projetos e as 

decisões foram intensificados visando propiciar à classe 

contábil as ferramentas necessárias para a retomada do

 crescimento econômico do país.

O orçamento aprovado pela Resolução CRCPB n.º 388/2019 estimou a receita e fixou as 

despesas para o exercício de 2020 em R$ 3.315.000,00. No decorrer do exercício, o 

Plenário do CRCPB, aprovou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor 

de R$ 501.300,00,  com recursos de auxilio  financeiro de CFC, para adequar as rubricas e 

projetos com saldos insuficientes para a realização das ações, conforme demonstrado

 no gráfico a seguir:

A principal fonte de receita corrente do Conselho Regional são as anuidades dos 

profissionais e das organizações contábeis. Além das Contribuições, há as receitas 

decorrentes de rendimentos de aplicações, juros de mora, atualizações monetárias, 

subvenções referente ao Exame de Suficência e multa de infração. No exercício de  2020

não houve receita de capital.

Resultado Financeiro

R$ -87.961

R$ -106.644

R$ -123.105 

Financeiro
Resultado 
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Despesas por grupo e elemento

DESPESAS CORRENTES

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Despesas de Pessoal 2.405.435 2.306.539 2.405.435 2.306.539 2.245.802

Uso de Bens e Serviços 251.517 544.954 22.065 544.954 535.652

Financeiras 86503 50060 86503 50060 50060

Outras Despesas Correntes 566.192 666.534 566.192 666.534 666.534

DESPESAS CORRENTES 3.309.648 3.568.086 3.309.648 3.568.086 3.498.047

DESPESAS DE CAPITAL

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Investimentos 989 2.821 989 2821 0 2821

TOTAL DESPESAS CORRENTES 3.310.637 3.570.906 3.310.637 3.570.906 3.237.537 3.500.867

Receitas por grupo e elemento

Grupos de Receita 
2020 2019

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Receita de Contribuições 2.684.599 2.568.247 96% 2.700.987 2.783.456 103%

Exploração de Bens e Serviços 164.892 38.146 23% 317.369 94.404 30%

Receitas Financeiras 252.904 160.537 63% 243.232 237.317 98%

Outras Receitas Correntes 54038 36461 67% 101255 53.508 53%

RECEITAS CORRENTES 3.315.000 3.304.692 103% 3.600.000 3.601.478 102%

RECEITAS DE CAPITAIS

 Grupos de Receita 
2020 2019

Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Amortização de Empréstimos 0 0 0% 0 1200 71%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 3.315.000 3.304.692 103% 3.600.000 3.658.478 102%

Pessoal e 
encargos

R$ 2.405.235,29 

R$ 2.306.538,66 

R$ 2.208.252,67

Uso de bens 
e serviços

R$ 251.517,49   

R$ 544.953,66

R$ 538.214,70

Financeiras

R$ 86.503,16 

R$ 50.059,73

R$ 50.772,93

Demais 
despesas 
correntes

R$ 566.391,80 

R$ 433.008,01 

R$ 603.945,46

Benefícios 
assistenciais

R$ 208.079,76 

R$ 233.525,51 

R$ 231.620,61

20192020 2018

R$ R$

A realização das receitas é caracterizada como disponibilidades 

de recursos financeiros que ingressam durante o exercício 

orçamentário. Instrumento por meio do qual se viabiliza a 

execução do planejamento. No âmbito do Sistema CFC/CRCs, a 

receita orçamentária é utilizada em programas e ações, cuja 

finalidade precípua é atender às necessidades e às demandas 

da profissão contábil. Além da receita de contribuições 

constituem receitas do CRCPB: exploração de bens e serviços 

,receitas financeiras,  as subvenções e outras receitas correntes 

No exercício de 2020, foram arrecadados o valor total de R$ 

3.304.691,80, sendo 86,59% das receitas previstas para o período.

A tabela abaixo apresenta o comportamento das despesas do 

CRCPB em comparação a 2019. Percebe-se que as despesas 

correntes, tiveram uma redução de 7,25%.

Execução orçamentária
Em 2020, 72,68% das despesas correntes foram destinados para 

as despesas de pessoal, abrangendo despesas com programa 

de alimentação ao trabalhador, plano de saúde, plano 

odontológico, auxílio educação, provisões de férias e os

 encargos patronais. O aumento deve-se as ações trabalhistas 

em andamento.

No item “Uso de bens e serviços” foram registrados serviços 

prestados para o atender as atividades do CRCPB  no valor total 

de R$ 251.517,49 Como também, a aquisição de materiais de 

consumo para o almoxarifado e para as atividades finalísticas 

das Unidades Organizacionais.

No grupo das despesas de capital, adquirimos um aparelho 

celular para atender as demandas do setor de cobrança através 

da plataforma WhatsApp, tendo em visto que as atividades 

presenciais foram suspensas devido a pandemia do Covid19, 

fornecendo uma prestação de serviços de excelência para os 

profissionais de contabilidade do Estado da Paraíba.

Transferências 158.567 501.300 316% 237.157 432.792 182%

Transferências 756 0 0% 0 57000 71%

2.358.697

226.145

86503

566.192

3.237.537



 | RELATO INTEGRADO  2020 | INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 33Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba

Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Principais investimentos de capital 
(infraestrutura e equipamentos)

Investimentos

Máquinas e Equipamentos 989

TOTAL 989

Locações de equipamentos 

2020 2019 Diferença %

Vigilância e brigada 5.630 9.078 -38%

Serviços de limpeza 21.009 32.284 -35%

Outros gastos (água, energia, seguros etc.) 34.403 51.221 -33%

TOTAL  

(Manutenção e conservação predial)
61.042 92.583 -34%

R$ 

R$ 

O CRCPB segue as disposições legais previstas 

na Lei n.º 8.666/1993, Instrução Normativa n.º 

205/1988 – SEDAP,Decreto n.º 9.373/2018 e 

alterações, Decreto n.º9.764/2019, Norma 

Brasileira de Contabilidade - NBCTSP 07 – Ativo 

Imobilizado, Norma Brasileira de Contabi-

lidade- NBC TSP 08 – Ativo Intangível e demais 

instrumentos legais que regem a gestão 

patrimonial nos conselhos de profissão 

regulamentada.

Em atendimento ao Objetivo Estratégico 

nº15(assegurar adequada inf raestrutura e 

suporte logístico às necessidades do Sistema 

CFC/CRCs ) da Resolução CFC n.º 1.543/2018, em 

2020 houve investimento em aquisição: 

aparelho Celular para o setor de cobrança do 

CRCPB.

Para assegurar plenas condições de funciona-

mento, o CRCPB adota estratégias de prevenção 

contra falhas e problemas que possam com 

prometer o andamento das atividades e a 

segurança dos usuários de seu prédio da sede, 

subsede e escritório regional.

O CRCPB possui contrato de locação de impressoras (out- 

sourcing) e o gasto em 2020 foi na ordem de R$ 3.644,00. A 

manutenção do contrato de outsourcing de impressão gerou 

economia se comparável  ao custo de aquis ição de 

equipamentos novos, seus insumos e manutenções pre- 

ventivas e corretivas, foi regularizada a forma de contratação.
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Gestão de Custos
Para o monitoramento e controle da execução orçamentária o Sistema CFC/CRCs 

utiliza o Plano de Trabalho como ferramenta para nortear o caminho a ser seguido de 

forma a cumprir a missão e alcançar os seus objetivos, vislumbrando suas principais 

ações a serem realizadas no decorrer dos exercícios. As informações são alinhadas para 

que funcionem como instrumentos de programação e controle do planejamento, 

permitindo que a sua execução possua uma maior sincronia, para alcance dos objetivos 

e alinhamento às normas e regulamentos pertinentes à gestão orçamentária e

 financeira.

Atualmente, o CRCPB não adota metodologia para o rateio dos custos indiretos, no 

entanto controla os custos diretos que são alocados em 32 projetos ativos, alinhados e 

vinculados a 11 objetivos estratégicos e 4 programas de gestão. A distribuição por 

programa está evidenciada na página 33.

TOTAL 

 
3.310.637

Ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação no Sistema
CFC/CRCs; Atrair e reter talentos 

2.409.670

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

10.217

Atuar como fator de proteção da sociedade

Garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs

Objetivo Estratégico

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

Valores por Objetivos Estratégicos

Executado

14.042

2.500

657.123

Inovar, integrar e otimizar a gestão do Sistema CFC/CRCs 67.602

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

120.050

Principais desafios e ações futuras

R$

34.690

Influenciar na formação das competências e das habilidades do profissional
e formar programas de educação continuada e fortalecer conhecimentos
técnicos e habilidades pessoais dos conselheiros e funcionários do
Sistema CFC/CRCs.
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Balanço Patrimonial (BP)
R$

ATIVO NE 2020 2019 PASSIVO NE 2020 2019

Ativo Circulante 1.337.050 1.034.464 Passivo Circulante 7 743.665 594.068

Caixa e Equivalentes de Caixa 1 251.767 226.889 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 42.007 37883

Créditos de Curto Prazo 962.961  708.800 Obrigações de Curto Prazo 62.218 40.944

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 3 94.842 84.950 Demais Obrigações de Curto Prazo 111.271 136548

Estoques 4 24793 10305 Provisões de Curto Prazo 8 528.168 378.692

Variações Diminutivas Pagas Antecipadamente 5 2687 3520

Ativo Não Circulante 2.145.891 2.089.345

Ativo Realizável a Longo Prazo 3 283.910 147.417

Investimentos, Imobilizado e Intangível 6 1.861.981 1.941.927

Total do Ativo 3.482.941 3.123.809

2020

Ativo Financeiro 349.296 315.359 13469.701 422.003

Ativo Permanente 3.133.645 2.808.451 Passivo Permanente 279.429 185.565

Saldo Patrimonial 2.731,111 2.516,241

R$

2

Passivo Não Circulante 8.166 13.500

Demais Obrigações a Longo Prazo 11 8.166 13.500

Total do Passivo 751.830 607.568

Patrimônio Líquido 10 2.731,111 2.516,242

Total do Passivo + Patrimônio Líquido 3.482,941 3.123,809

11

2019 2020 2019

11 462.401



Desincorporação de Ativos 0 0

Amortização de Empréstimos Concedidos 0 0
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Variações Patrimoniais Quantitativas R$

Variações Patrimoniais Aumentativas NE 2020 2019

Contribuições 3.306.098 3.281.305

Exploração de bens e serviços 90.478 221.260

Financeiras 1.208.497 1.078.893

Outras variações patrimoniais aumentativas 1.312.536 2.517.773

Total 5.917.608 7.099.230

Variações Patrimoniais Diminutivas 2020 2019

Pessoal e encargos 2.382.856 2.329.118

Tributárias e contributivas 685.577 590.224

Outras variações patrimoniais diminutivas 1.979.567 3.402.248

Total 5.702.739 7.184.106

Demonstração das Mutações do  
Patrimônio Líquido (DMPL)

R$

Descrição
Patrimônio líquido

2020 2019

Saldo Inicial do Exercício 2.516.242 2.600.006

Ajustes de Exercício Anterior 0 1.112

Resultado do Exercício 214.869 -84.876

Saldo Final do Exercício 2.731.111 2.516.242

Variações Patrimoniais Qualitativas R$

Descrição 2020 2019

Incorporação de Ativos 989 2.821

Investimentos 989 2.821

Balanço Financeiro (BF)
R$

Ingressos NE 2020 2019

Receita Orçamentária 3.304.692 3.659.678

Receitas Correntes 3.304.692 3.601.478

Receitas de Capital 0 58.200

Recebimentos Extraorçamentários 16 4.416.257 4.227.907

Disponível do exercício anterior 226.889 375.408

Dispêndios NE 2020 2019

Despesa Orçamentária 3.310.637 3.570.906

Despesas Correntes 3.309.648 3.568.086

Despesas de Capital 989 2.821

Pagamentos Extraorçamentários 16 2.350.323 2.691.604

Disponível para o exercício seguinte 251.767 226.889

Total 7.947.834 8.819.739

Resultado Patrimonial

2020

2019

R$ 214.869 

R$ -84.876 

Uso de bens e serviços 318.799 591.749

Financeiras 335.940 270.768

Resultado Patrimonial do Exercício 214.869 -84.87612

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as 

variações do patrimônio líquido do CRCPB  nos 

exercícios de 2020 e 2019, bem como, sua

 evolução no período.

Total 7.947.834 8.819.739
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Balanço Orçamentário (BO)
Receitas orçamentárias R$

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 3.315.000 3.816.300 3.304.692 -511.608

Contribuições 2.684.599 2.684.599 2.568.247,29 -116.352

Exploração de bens e serviços 164.892 164.892 38.146,21 -126.746

Financeiras 252.904 252.904 160.537,01 -92.367

Outras receitas correntes 54.038 54.038 36.461,29 -17.577

Receitas de Capital 0

Amortização de empréstimos concedidos 0

Total das Receitas 0

Déficit Orçamentário -5.945

Total 3.315.000 3.816.300 3.304.692 -511608

Despesas orçamentárias R$

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

Despesas Correntes 3.245.560 495.450 3.741.010 3.309.648 3.309.648 2.358.697 431.362

Pessoal e encargos 2.031.794 475.900 2.507.694 2.405.435 2.405.435 2.358.697 102.259

Uso de bens e serviços 545.180 -35.450 509.730 251.517 251.517 226.145 258.213

Financeiras 43.000 55.000 98.000 86.503 86.503 86.503 11.497

Tributárias e contributivas 603.386 2.500 605.886 563.799 563.799 563.799 42.087

Outras despesas correntes 22.200 -2500 19.700 2.393 2.393 566.192 17.307

Despesas de Capital 69.440 5.850 75.290 989 989 989 4.027

Investimentos 69.440 5.850 75.290 989 989 989 74.301

Subtotal 3.315.000 501.300 3.816.300 3.310.637 3.310.637 2.358.697 473.449

Superávit 0  

Total das Despesas 3.315.000 0 3.816.300 3.310.637

As receitas  do Conselho 

Regional de Contabilidade da 

Paraiba  são constituídas por 

arrecadação da anuidade 

prevista,   exploração de bens 

e serviços ,receitas financeiras,  

a s  s u bve n çõ e s  e  o u t ra s

 receitas correntes .

Financeiras 158.567 659.867 501.300,00 -158.567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 0

3.310.637

0

        3.237.537 473.449
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Descrição 2020 2019

Fluxos de Caixa das Operações

Ingressos 3.305 3.601

Receitas 3.305 3.601

Receita de Contribuições 2.568 2.783

Exploração de Bens e Serviços 38 94

Receitas Financeiras 161

Outras Receitas 538 486

Desembolsos 3.340 58.831

Despesas 3.651

Pessoal, Encargos e Benefícios 2.456 2.400

Uso de Bens e Serviços 252 551

Despesas Financeiras 87 50

Despesas Tributárias e Contributivas 550 648

Outras Despesas -4 3

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações -36 -50

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 0 58

Alienação de Bens 0 58

Desembolsos 1 3

Aquisição de Ativo Não Circulante 1 3

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (1) 55

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 25 172

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 227 55

Caixa e Equivalente de Caixa Final 252 98.117

2020

2019

2018

Caixa e 
Equivalente de 

Caixa em 31/12

R$ 251.766,93

R$ 226.888,81

R$ 54.793,24

Restos a Pagar Processados (RPP)

Restos a Pagar 
Processados

Inscritos

Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios 
Anteriores

Em 31 de  
Dezembro

Despesas correntes 70.039 72.111 70.039 0 72.111

Despesas capital 0 989 0 0 989

Total 70.039 73.100 70.039 0 73.100

A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações no 

caixa e equivalentes de caixa do CRCPB  em um determinado período, evidenciando 

separadamente os fluxos nas atividades operacionais, nas atividades de  investimento 

e nas atividades de financiamento.

As informações são úteis para proporcionar aos usuários uma base para avaliar a 

capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as 

necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa.
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3.340
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Contexto Operacional Base da Preparação e Elaboração 
das Demonstrações Contábeis

Uso de Estimativa e Premissas 
Contábeis Significativas 

Moeda Funcional e de Apresentação

Principais Práticas Contábeis

Balanço Patrimonial (BP)

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Os Conselhos de Contabilidade, por 

delegação prestam serviços públicos e 

tem como principais atividades o 

registro e a expedição da carteira 

profissional, a fiscalização do exercício 

profissional, realização do Exame de 

Suficiência, e de qualificação técnica; 

dos programas de educação conti-

nuada.

O Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado da Paraíba criado pelo 

Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de 

1946, com as alterações constantes das 

Leis nºs 570, de 22.09.1948; 4.695, de 

22.06.1965 e 5.730, de 08.11.1971; e dos 

Decretos-lei nºs 9.710, de 03.09.1946 e 

1.040, de 21.10.1969, constitui-se como 

pessoa jurídica que, sob a forma 

federativa, com personalidade própria, 

tem a estrutura, a organização e o 

funcionamento estabelecidos pela 

legislação específica e pelo Regula-

mento Geral dos Conselhos de Conta-

bilidade e regulamentado pela Reso-

lução CRCPB nº 371/2018, que aprova o 

Regimento Interno do Conselho 

Regional de Contabilidade da Paraíba 

e suas alterações.

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 Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); a 

Resolução CFC n.º 1.161/09, que aprovou o 

Manual de Contabilidade do Sistema 

CFC/CRCs e a Instrução de Trabalho da 

Câmara de Controle Interno do CFC – 

INT/VPCI n.º 26/2020.

As Notas Explicativas fazem parte das 

demonstrações contábeis e nela estão 

evidenciados os critérios utilizados na 

elaboração dos demonstrativos. Além 

disso, têm por objetivo destacar e 

interpretar detalhes de informações 

relevantes que são complementares ou 

suplementares àquelas não suficien-

temente evidenciadas nos demonstra-

tivos contábeis.

As demonstrações que compõem a 

Prestação de Contas da Gestão, exercício 

de 2020, são: o Balanço Patrimonial (BP), 

as Demonstração das Variações 

Patrimoniais (DVP), o Balanço Finan-

ceiro (BF), o Balanço Orçamentário (BO), 

o Demonstrativo de Execução de Restos 

a Pagar Processados (RPP), Demons-

tração de Fluxo de Caixa (DFC), De-

monstração das Mutações do Patri-

mônio Líquido (DMPL) e as Notas 

Explicativas (NE). Os demonstrativos 

foram extraídos do Sistema de Conta-

bilidade da SPW.

• A determinação da vida útil econômica 

dos bens do Imobilizado, para os bens 

adquiridos e postos em operação até 

31/12/2010, foi definida no laudo de ava- 

liação. Para os bens adquiridos e postos 

em operação a partir de 1º/1/2011, a vida 

útil foi definida pela Câmara de Controle 

Interno, por meio da Instrução de Traba- 

lho n.º 4/2012 elaborada com base na IN 

da Secretaria da Receita Federal (SRF) n.º 

162/1998.

• Os bens patrimoniais foram avaliados, 

em 2010, conforme determina a 

Resolução CFC n.º 1.161/2009, reconhe-

cendo o valor depreciável e do valor 

residual dos ativos imobilizados, com 

reconhecimento do custo atribuído 

(deemed cost), de acordo com o 

Processo n.º 2015/000355 e com a 

Instrução de Trabalho do CFC INT/ VPCI 

n.º 4/2012, alinhado ao item 11 da NBC T 

16.9 – Resolução CFC n.º 1.136/2008. No 

exercício de 2020 não ocorreram 

reavaliações.

Na preparação das demonstrações 

financeiras, o CRCPB fez uso de 

estimativas que afetam diretamente o 

valor de avaliação dos ativos e passivos 

constantes nas demonstrações. As 

principais estimativas e premissas estão 

a seguir relacionadas:

• Ativo Imobilizado os bens classifica- 

dos no Imobilizado, incluindo os gastos 

adicionais ou complementares, é 

mensurado com base no valor de 

aquisição. Dos ativos que foram 

reavaliados ou que tiveram a sua 

primeira avaliação foram realizados com 

dados comparáveis no mercado, à 

época.

• As provisões para riscos cíveis e tra- 

balhistas 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.

As demonstrações financeiras são 

apresentadas em reais, que é a moeda 

funcional das operações do Conselho 

Federal, cujos saldos estão assim 

evidenciados em milhares de reais.

As principais práticas contábeis utiliza-

das na preparação das demonstrações 

contábeis estão definidas e demons-

tradas a seguir. Ressalta-se que essas 

políticas vêm sendo aplicadas de modo 

consistente em todos os períodos 

apresentados, salvo disposição em 

contrário.

As disponibilidades estão depositadas 

em instituições financeiras oficiais, e as 

aplicações financeiras ocorrem em 

caderneta de poupança ou papéis de 

renda fixa lastreados em títulos do 

Tesouro Nacional, de forma a trazer mais 

segurança aos rendimentos e dispo-

nibilidades do Conselho.
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Nota Explicativa 1

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Descrição 2020 2019

Bancos Conta Movimento 25.052 16.492

Bancos Aplicação Financeira 0 0

Disponível para Aplicação Vinculada 226.715 209.592

Total 251.767 226.888

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Nota Explicativa 2

Créditos de Curto Prazo 

Nota Explicativa 3

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

2020

Créditos a Receber de Curto Prazo 962.961 708.800

Os recursos não utilizados na operacionalização das 

atividades foram depositados em contas separadas das 

demais disponibilidades, 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 

respectivas contas de resultado. 

Os riscos de não recebimento de créditos são 

reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida 

ou anulada quando deixarem de existir os motivos que 

a originaram. As atualizações e os ajustes apurados são 

contabilizados em contas de resultado.

Os créditos foram contabilizados pelo regime de 

competência, no curto e/ou longo prazo, como créditos 

a receber e o seu reflexo foi evidenciado nas variações 

aumentativas, sendo apresentado em 31/12/2020, um 

montante de:

Créditos a Receber de Longo Prazo

2020 R$ 283.910

Créditos a Receber de Curto Prazo

2020 R$ 962.961

A metodologia de cálculo para o ajuste das perdas 

estimadas de créditos tem por base uma média 

percentual dos recebimentos dos três últimos 

exercícios, do qual se inferirá o percentual de 

inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos 

créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento 

VPCI/CFC n° 85/2012. Aplicando-se o percentual de 

inadimplência sobre o total dos créditos a receber de 

curto prazo e longo prazo, obteve-se a provisão de perda 

estimada conforme segue:

Nota Explicativa 4

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

Ativo Circulante 2020 2019

Adiantamentos a Pessoal

Tributos e Contribuições a Recuperar

Créditos por Danos ao Patrimônio

Depositos Rest.valores.vinculado

8.160

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Corresponde à valores a receber relativos a adian-

tamentos a pessoal e valores a receber de entes 

públicos. A seguir, apresenta-se o detalhamento:

Outros creditos e valores a receber

Total

278

37.382

27.188

21.834

94.842

4.013

0

34.679

20.033

84.950

36.225

Os créditos a receber são valores previstos em função 

do regulamentado no Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de 

Maio de 1946:

“Art.11. – A renda dos Conselhos Regionais será 

constituída do seguinte:

a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais 

estabelecidas no art. 17 e seu parágrafo único;

b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea "b," do 

artigo anterior;

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

seus parágrafos;

d) doações e legados;

e) subvenções dos Governos.”

Os direitos e os títulos de créditos são mensurados ou 

avaliados pelo valor original na data do Balanço 

Patrimonial.

Título

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

Adiantamentos a Pessoal

Valores relativas as férias de final de ano.

Tributos e Contribuições a Recuperar

Compreende valores de taxas recolhidos indevi-

damente e  que estão aguardando restituição e Contri-

buição de Cota-Parte a ser reembolsada.

Créditos por Danos ao Patrimônio

Valores a serem apurados pelo pagamento de decisão 

judicial por dano moral.

Depositos Restituiveis e Valoes Vinculados

Valores relativos a saldo de bloqueios judiciais a serem 

identificados no departamento juridico .

Outros Créditos e valores a receber

Reconhecimento do direito a receber de fornecedores, 

por motivo de pagamento a maior.

R$

R$

R$

2019
Ativo Circulante

2020Título 2019
Ativo não Circulante

Créditos do exercício 1.007.718 928.253

Créditos de exercícios anteriores 986.438 178.746

Parcelamento débitos 984.005 650.688

(-) Perda Estimada de Créditos -2015.200 -1.048.888

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 283.910 147.417

Parcelamento débitos 2.238.947 1.889.581

Créditos de exercícios anteriores não executos 502.144 547.735

Dívida Ativa Executada 4.774.197 4.933.547

(-) Perda Estimada de Créditos -7.231.378 -7.223.446
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Nota Explicativa 5

Estoques

Almoxarifado

Descrição 2020 2019

Materiais de Expediente 6.926

4.946

1.250

989

0

213

25

582

171

210

Impressos Formulários e Papéis

Materiais de divulgação

Materiais elétricos e Telefonia

Materiais de Informática

Material de Copa e Cozinha

Mat. Manut. Bens móveis

Gêneros de a Alimentação

Mat. de Higiene, Limpeza e Conservação

Materiais de Distribuição Gratuita

Total 12.972

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

O saldo demonstrado no grupo de estoques/ 

almoxarifado compreende o somatório dos materiais 

adquiridos pelo CRCPB, com o objetivo de utilização no 

curso normal de suas atividades operacionais e 

administrativas.

Estes bens estão avaliados, na entrada, pelo valor 

original das aquisições. O método para mensuração e 

avaliação das saídas dos estoques é o custo médio 

ponderado, considerando o custo histórico dos itens. As 

apropriações provenientes da utilização são conta-

bilizadas em contas de resultado.

11.087

1.884

1.250        

1.081

109

1.592

58

1.653

5.869

210

6.926

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram 

inventariados em dezembro de 2020 e os saldos no 

sistema operacio nal de controle de estoques estão de 

acordo como o sistema da contabilidade estoques, os 

quais não influenciaram nos saldos das contas 

patrimoniais.

Em dezembro de 2020, foi criada a comissão 

inventariante do Almoxarifado , destinada ao 

levantamento físico do estoque do almoxarifado de 

materiais de consumo e elaboração do relatorio do 

inventario anual dos materiais de consumo do CRCPB, 

designados através da Portaria CRCPB nº 119/2020.

Nota Explicativa 7

Imobilizado

O ativo Imobilizado está segregado em dois grupos: bens móveis e imóveis. Estão mensurados ou avaliados com 

base no valor de aquisição, incluindo os gastos adicionais ou complementares para serem postos em operação, com 

exceção dos bens móveis que foram reavaliados a valor de mercado e reconhecidos contabilmente no exercício de 

2011. Os ativos imobilizados recebidos em doação (se for o caso) tiveram a sua mensuração resultante da avaliação 

obtida com base em procedimento técnico e/ou o valor patrimonial definido no termo da doação.

No exercício de 2020, por meio da Portaria nº 56, a Comissão responsável pelo inventário Patrimonial realizou o 

levantamento dos bens móveis.

Os bens que integram o imobilizado estão assim distribuídos:

Nota Explicativa 6

Variações Patrimoniais Diminutivas pagas
Antecipadamente

Compreende direito correspondente a pagamento de 

despesas cujos benefícios ou prestações de serviços 

ocorrerão até o termino do exercício seguinte.

Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente

Descrição 2020 2019

Seguros de Bens Móveis e Imóveis 3.520

Total 2.687

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

2.687

3.520

0 111.758 -76.837

989 57.617 -30.672

0 2.808 -2.527

0 2.303 -1.508

0 103.800 -29.583

0 196.346 -131.397

0 684.775 -199.270

0 441.775 -93.106

0 826.078 0

0 2.425.895 -564.092

Móveis e Utensílios

Máquinas e Equipamentos

Instalações

Utensílios de Copa e Cozinha

Veículos

Equipamentos de
Processamento de Dados

Sede

Subsedes

Terrenos

Total dos Bens

111.758

56.628

2.808

2.303

103.800    

196.346

684.775

441.775

826.078

2.425.895

Descrição Saldo em
31/12/2019

Compras Incorp. Desincorp. Saldo em
31/12/2020

Depreciação
Acumulada

Em 2020, não tivemos aquisições relevantes de bens móveis, tendo em vista os diversos transtornos causados devido 

a Pandemia do Covid 19, ocasionando retração na receita. Para aperfeiçoar o atendimento no setor de cobrança 

adquirimos um aparelho celular, no valor de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais) conforme compra direta, 

com finalidade de atendimento rápido e eficaz ao profissional da contabilidade.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R$

R$

R$
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Nota Explicativa 8

Depreciação

Nota Explicativa 10

Demais Obrigações de Curto Prazo

Descrição 2020 2019

Total 111.271 136.549

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em 

operação utilizam o método das cotas constantes com 

critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 

04/2012. Os bens móveis adquiridos após esta data estão 

sendo depreciados com base na Instrução de Trabalho 

CCI/CFC nº 04/2012, conforme a seguir: Móveis e Utensílios de 

Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, Utensílios 

de Copa e Cozinha e Veículos (uso administrativo), tempo de 

vida útil de 10 anos e valor residual de 10%; Equipamentos 

Processamento de Dados tempo de vida útil de 5 anos e valor 

residual de 10%, resultando nos saldos demonstrados no 

quadro aposto  abaixo:

Tabela de referência para vida útil e valor residual

Título Vida Útil (Anos) Valor Residual

Móveis e utensílios de escritório

Máquinas e Equipamentos

Utensílios de Copa e Cozinha

Veículos

Equipamento de Processamento de dados

Sede (Edifícios)

Subsede/Sala/Garagens

10

10

10

10

10

60

70

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

10%

10%

10%

10%

10%

20%

20%

Obrigações de Curto Prazo

Nota Explicativa 9

Descrição 2020 2021

 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Obrigações fiscais de curto prazo

Depósitos Consignáveis

Fornecedores

Total

42.006

2.545

31.081

28.592

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

37.883

2.481

29.161

9.302

104.224 78.827

No saldo relativo aos depósitos consignáveis 

compreende o fluxo de entradas e saídas de 

recursos,mas que não sejam da propriedade 

do Conselho e que tenham caráter 

devolutivo. A avaliação é efetuada pelo valor 

original das transações e consta o registro 

dos montantes relativos à retenção 

calculada sobre o pagamento de salários, 1/3 

de férias, 13º (décimo terceiro) salários, 

dentre outros.

Os valores retidos dos fornecedores e são 

depositados, pelo Conselho, em conta 

vinculada específica, conforme o disposto no 

anexo VII da IN MPDG n.º 5/2017. A retenção 

no momento do pagamento é registrada 

em conta de passivo e o depósito em conta 

específica é efetuado em rubrica do ativo.

As apropriações estão de acordo com a 

legislação vigente e alinhado a Instrução de 

Trabalho CCI/CFC nº 046/2020.

Corresponde às obrigações contidas nos 

grupos de Contas a Pagar (Prestação de 

Serviço, palestrante e outras afins), 

Transferências Legais (cota parte ao CFC) e 

demais obrigações (créditos não identi-

ficados em processo de identificação), as 

quais são demonstradas por meio de valores 

conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes 

encargos das variações monetárias e 

cambiais.

22.715

13.444

100.390

Contas a Pagar crédito de terceiros

Transferências Legais

Outras Obrigações

  4.732

0

106.539

Nota Explicativa 11

No passivo circulante estão evidenciadas as provisões 

trabalhistas, bem como as de riscos trabalhistas e cíveis.

Provisões de Curto Prazo

As provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são 

constituídas mensalmente, em atendimento ao regime de 

competência, com base nos períodos aquisitivos de cada 

funcionário acrescidas dos respectivos encargos, conforme 

relatório expedido pelo sistema de folha de pagamento 

mensal.

  Os saldos referentes às provisões para décimo terceiro salário 

e seus encargos patronais foram baixados por ocasião do 

pagamento da segunda parcela, ocorrido no dia 20/12/2020.

Provisões Trabalhistas

R$

Descrição 2020 2019

Total

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

141.135

65.492

206.627

Provisão de Férias

Encargos Sociais

159.373  

97.530

256.905

Provisões de Férias

Provisão para Riscos Cíveis

Esta provisão tem por finalidade dar cobertura as perdas ou 

despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas não tendo havido 

ainda, o correspondente desembolso ou perda.

As provisões para riscos cíveis foram constituídas com base no 

Relatório de Passivos Contingentes da Assessoria Jurídica do 

CRCPB. O Conselho possui processos avaliados como de risco 

de possível e provável ganho, possível perda e remota que não 

são reconhecidos contabilmente, conforme estabelecido pela 

NBC TG 25 (R1), aprovada pela Resolução CFC n° 1.180/09.

De acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema 

CFC/CRCs, uma contingência passiva é a possível obrigação 

presente, cuja existência será confirmada somente pela 

ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros, que não 

estejam totalmente sob controle da entidade.

O CRCPB possui processos cíveis totalizando o montante de R$ 

22.889,35, com os graus de perda classificados como 

praticamente certo e provável, reconhecidos no Balanço 

Patrimonial, sendo três classificados como praticamente certo 

e 28 como provável.

R$

R$
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Provisão Cota Parte

Demonstra a obrigação legal devida ao CFC. O cálculo 

considera como base, os créditos a receber após o ajuste das 

perdas (PDD). Para a constituição de provisão no passivo é 

incidido 20% (vinte por cento) sobre a base líquida dos créditos.

R$

Descrição 2020 2019

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

192.592

56.782

249.374

Creditos Liquidos - CP

Creditos Liquidos - LP

Total da Carteira

962.960

283.910

1.246.871

Nota Explicativa 12

São obrigações de longo prazo, as parcelas relativas a 

programas de refinanciamento de dívidas previdenciárias, 

acrescidos dos encargos legais previstos pelo regime de 

competência.

Demais Obrigações a Longo Prazo

R$

Descrição 2020 2019

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

13.500Parcelamentos fiscais e Previdenciários

Total

8.166

8.166 13.500

Nota Explicativa 13

O patrimônio líquido é constituído de recursos próprios, 

sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits 

apurados anualmente, conforme segue:

Patrimônio Líquido

CRC PB

Títulos 2020 2019

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Ajuste de Exercícios Anteriores

Resultado Patrim. do Exercício

Resultados Acum. Exerc. Anteriores

Patrimônio Líquido 

1.112

214.869

2.514.129

2.731.111

1.112

-84.866

2.600.006

2.516.214

Nota Explicativa 14

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 as 

orientações do Controle Interno do CFC.

No exercício de 2020 foi apurado um 

déficit financeiro no valor de R$ 123.105,46, 

d e c o r r e n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d a  

diminuição das disponibilidades devido ao 

aumento das despesas liquidadas e pagas 

no exercício, alinhado a diminuição da 

arrecadação, conforme demonstrado :

Resultado Financeiro

R$

Resultado Financeiro 2020 2019

Déficit

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

Ativo Financeiro

(-) Passivo Financeiro

346.595,54

469.701,00

-123.105,46

315.358,87

422.002,95

-106.644,08

O resultado patrimonial representa o 

superávit apurado com base no regime de 

competência da Variação Patrimonial 

Diminutiva e da Variação Patrimonial 

Aumentativa, escrituradas no subsistema 

patrimonial.

O resultado patrimonial foi superavitário 

em R$ 214.869,10 (duzentos e catorze mil 

oitocentos e sessenta e nove reais e dez 

centavos).

Demonstração das Variações
Patrimoniais (DVP)

Nota Explicativa 15

R$

Descrição 2020 2019

Fonte: DVP e Balanço Patrimonial 2020

7.099.230

7.184.106

-84.876,21

Variações Patrimoniais
aumentativa  

Variações Patrimoniais
diminutivas  

Superávit

5.917.608

5.702.739

214.869,10

Nota Explicativa 16

Nos saldos dos ingressos e dispêndios extra orçamentários 

estão evidenciados, especialmente, a movimentação dos 

depósitos restituíveis e valores vinculados a processos judi- 

ciais, aos valores inscritos em restos a pagar e os pagos de 

exercícios anteriores, bem como o cancelamento de restos a 

pagar, decorrentes de erros, dentre outros.

Ingressos e Dispêndios extra orçamentários

Balanço Financeiro (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas or- 

çamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza 

extraorçamentária, conjugados com os saldos financeiros 

advindos do exercício anterior. Dessa movimentação finan- 

ceira, resulta um saldo financeiro, que é transferido para o 

exercício seguinte.

O orçamento do CRCPB para o exercício de 2020 foi aprovado 

por meio da Resolução nº 388/2019, publicada no Diário Oficial 

do Estado da Paraíba, em 12 de dezembro de 2019 no valor de 

R$ 3.315.000,00(três milhões trezentos e quinze mil reais) e 

suplementado conforme legislação vigente, utilizando-se de 

excesso de arrecadação, cuja fonte foi o apoio financeiro 

concedido pelo Conselho Federal de Contabilidade no valor de 

R$ 501.300,00(quinhentos e um mil reais), totalizando em R$ 

3.816.300,00(três oitocentos e dezesseis mil e trezentos reais)

O resultado orçamentário foi extraído com base no sistema 

orçamentário e apresentou um déficit orçamentário de R$ 

5.944,94 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e 

noventa e quatro centavos).

Balanço Orçamentário (BO)

No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das 

receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o 

resultado orçamentário apurado pela diferença entre as re- 

ceitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no 

exercício demonstrado a seguir:

Ingressos e Dispêndios extra orçamentários

Nota Explicativa 17R$



Nota Explicativa 17

Em 31 de dezembro de 2020 totalizou o valor de R$ 73.099,06, corresponde a despesas 

empenhadas e liquidadas, mas que não foram pagas até o final do exercício.

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados (RPP)

Nota Explicativa 18

As informações da DFC são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações 

contábeis uma base para avaliar a capacidade do CRCPB de gerar caixa e equivalentes de 

caixa, bem como as necessi- dades da entidade de utilização desses fluxos de caixa.

A DFC evidencia as alterações no caixa e equivalentes de caixa do Conselho Regional nos 

exercícios de 2020 e 2019, apresentando separadamente as mudanças nas atividades: 

operacionais, investimento e financiamento registradas no período.

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

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

nos exercícios de 2020 e 2019, bem como, sua evolução no período. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
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Resultado Orçamentário 2020 2019

Fonte: Balanço Patrimonial de 2020

3.659.678

3.570.906

88.771,34

Receitas (corrente + capital)

Despesas (corrente + capital)

Déficit

3.304.692

3.310.637

-5.944,94

Contadora CRCPB 

Período de atuação 01/01/2020  a 31/12/2020

        Thamara Leal Brandão de Oliveira
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