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O presente Relatório de Gestão do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais, 
referente ao exercício de 2021, foi elaborado 
com o objetivo de ser apresentado à categoria 
farmacêutica e à sociedade, como parte 
integrante da prestação de contas anual a que 
esta unidade está obrigada, nos termos do Art. 
70, da Constituição da República, elaborado 
de acordo com as disposições da IN-TCU Nº 
84/2020 e DN-TCU Nº 187/2020.
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APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Gestão foi elaborado com o objetivo de demonstrar, 
elucidar e justificar os resultados alcançados pelo CRF/MG frente aos 
objetivos e metas estabelecidos para o exercício de 2021.

Permite prestar contas à sociedade e, especialmente, à classe 
farmacêutica, da aplicação dos recursos que arrecada e administra, 
dando transparência aos resultados de sua gestão.

Compete ao CRF/MG cumprir rigorosamente o que determinam as leis, 
decretos e resoluções estabelecidas pelo Governo Federal, ANVISA e CFF.

O presente relatório está estruturado em oito sessões, sendo: 
Apresentação, Mensagem da Presidente, Mensagem do Superintendente, 
Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo, Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas, Governança, Estratégia e Desempenho, Informações 
Orçamentárias, Financeiras e Contábeis.
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Mensagem da Presidente

Com a persistência da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, o ano de 2021 foi turbulento 
e desafiador em todos os segmentos. No CRF/
MG não foi diferente. Além dos impactos da 
pandemia, começamos o ano também com 
um enorme desafio interno: a mudança 
para a nossa tão sonhada sede própria. 
Não pagar mais aluguel de um imóvel sem 
estrutura adequada e com valor exorbitante, 
era questão de honra para essa gestão. E a 
mudança foi feita logo nos primeiros dias 
do ano. Desde então, as mudanças têm 
sido uma constante no CRF/MG, com várias 
alterações administrativas e no atendimento 
aos serviços prestados ao farmacêutico. Para 
manter o tradicional Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais (15CFBMG), 
o CRF/MG não mediu esforços. Como se 
tornou inviável realizá-lo presencialmente, o 
congresso ocorreu de forma online durante 
quatro dias, de 22/9 a 25/9, com a inscrição 
de 1.742 farmacêuticos, que puderam 

escolher entre as 129 palestras e cursos da 
grade da programação. 

O CRF Tech, projeto instituído em 2021, foi 
uma quebra de paradigma no atendimento 
ao profissional, que passou a ter mais 
autonomia e agilidade nos serviços prestados 
pelo Conselho. Desde julho, a maioria dos 
serviços está disponível de forma online, o 
que trouxe mais praticidade e agilidade no 
atendimento. Implantamos também o Portal 
Farma, pois é meta dessa gestão oferecer 
capacitações técnicas, por meio de cursos 
e palestras, ao maior número possível de 
farmacêuticos no estado. Ofertamos mais de 
50 mil vagas nos 32 cursos de capacitação, 
presenciais e online, e mais de 15 mil 
farmacêuticos e estudantes se inscreveram 
nos cursos. Também realizamos oito lives 
técnicas. Essas capacitações visam preparar 
o profissional para prestar a melhor 
assistência farmacêutica à população. 

Todas as inovações que implantamos 
superaram as nossas expectativas. Mesmo 
com todos os transtornos causados pela 
pandemia, tivemos um ano administrativo 
e financeiramente saudável, com superávit 
financeiro. Foram muitos transtornos e 
adaptações que valeram a pena e que servirão 
para a base da nossa trajetória em 2022. 

Júnia Célia de Medeiros
Presidente do CRF/MG 
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Mensagem do Superintendente

O ano de 2021 foi desafiador em todos os sentidos. O paradoxo 
do novo normal nos levou a refletir e a repensar o modelo 
de gestão e o planejamento estratégico das organizações, 
especialmente no setor público. No CRF/ MG, não poderia ser 
diferente, trabalhamos com foco na modernização da gestão 
administrativa, digitalizando processos e reestruturando, 
por etapas, um formato organizacional mais moderno e 
ágil que pudesse atender o que esse período exige das 
organizações. Nesse mesmo trilhar, aperfeiçoamos o suporte 
ao público, com a disponibilização do atendimento virtual 
de praticamente todos os nossos serviços, o que trouxe 
resultados extremamente satisfatórios quanto à melhoria da 
qualidade da assistência prestada aos usuários pelo CRF/MG.

Com o cenário de crise econômica e a ausência de reajuste das 
anuidades pelo Conselho Federal de Farmácia, foi muito difícil 
gerenciar os contratos administrativos e suas respectivas 
correções. Assim como também foi com a gestão de pessoas, 
que mesmo diante de um panorama financeiro desfavorável, 
conseguimos fazer um acordo coletivo justo, corrigindo os 
salários e benefícios dentro do índice inflacionário. Superar 

esses desafios só foi possível devido ao empenho na resolução 
de problemas, como a mudança para a nova sede, quitação 
de empréstimo, economia de material de expedientes 
(devido à digitalização) e a redução de outras despesas. 
Reiteramos nosso compromisso em continuar no propósito 
de melhorar a prestação de serviço do CRF/MG e qualificar 
ainda mais a gestão para os próximos exercícios.

Wallan Camelo Araújo
Superintendente 
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Visão Geral Organizacional e 
Ambiente Externo
O CRF/MG
O CRF/MG é uma Autarquia Pública Federal, criada pela Lei Federal 
n.º 3.820/60, dotado de personalidade jurídica de direito público, 
autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel 
observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que 
exercem atividades profissionais farmacêuticas no estado.

Subordinado ao Conselho Federal de Farmácia – CFF - compõe o 
sistema CFF/CRFs, ao lado dos outros Conselhos Regionais. Sua 
jurisdição abrange todo o Estado de Minas Gerais e a sua atuação 
se baseia na orientação, organização e fiscalização da atividade e 
categoria farmacêutica no âmbito estadual.

Além dessas finalidades precípuas, compete ao CRF/MG promover 
atividades que visam contribuir para a melhoria da Saúde Pública e 
da Assistência Farmacêutica, estimulando a unidade da categoria e 
executando programas de atualização e capacitação do farmacêutico, 
por meio de programas de capacitação que contemplem: congressos, 
seminários, cursos, palestras, fóruns, entre outras.

A Jurisdição do CRF/MG abrange todo o território do Estado de Minas 
Gerais e a sua sede é na capital, Belo Horizonte.Rua Rodrigues Caldas, 
493 – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-120.

Seções Regionais: 

Leste: Governador Valadares/MG

Vale do Aço: Ipatinga/MG

 Zona da Mata: Juiz de Fora/MG

 Norte: Montes Claros/MG

 Sul: Pouso Alegre/MG

 Triângulo Mineiro: Uberlândia/MG

Demais normas encontram-se disponíveis em:

https://www.CRF/MG.org.br/site/Informacoes/Area-Tecnica/Legislacoes
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As principais competências do CRF/MG são:      

registrar os profissionais de acordo com a presente lei e 
expedir a carteira profissional;

examinar reclamações e representações escritas acerca 
dos serviços de registro e das infrações desta lei e decidir;

fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo 
as infrações à lei, bem como enviando às autoridades 
competentes relatórios documentados sobre fatos que 
apuraram e cuja solução não seja de sua alçada;

organizar o seu regimento interno, submetendo-o à 
aprovação do Conselho Federal;

 sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à 
regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício 
profissional;

eleger seu representante e respectivo suplente para o 
Conselho Federal.  

dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das 
atividades profissionais farmacêuticas, com recurso 
suspensivo para o Conselho Federal.



8

Relatório de Gestão 2021



9

Relatório de Gestão 2021

Estrutura Organizacional
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Principais Dirigentes
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Principais canais de 
comunicação com a sociedade
Para dar publicidade às ações praticadas e aos projetos desenvolvidos, 
o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) 
utiliza-se de vários canais de Comunicação.

Site eletrônico próprio www.CRF/MG.org.br

Contempla informações técnicas destinadas aos profissionais 
farmacêuticos, como serviços online, divulgação dos cursos oferecidos, 
notas técnicas, notícias e informações pertinentes à profissão.

Redes Sociais

O Conselho mantém também redes sociais como o Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube e usa esses canais para dar publicidade a projetos, 
cursos, campanhas, como o uso racional de medicamentos, doação de 
sangue e  demais ações.

Revista Digital 

Com informes e temas de interesse da categoria

https://www.CRF/MG.org.br/site/uploads/revistas/20200604[171049]

Farmacia-Revista-Digital-N68.pdf

Portal da Transparência e Prestação de Contas

Em atendimento a Lei de Acesso à Informação, e, ao disposto no Acórdão 
96/2016 - TCU Plenário, o CRF/MG disponibiliza o portal da transparência e 
acesso à informação, com o objetivo de fornecer informações sobre os atos 
de gestão praticados por este órgão para a categoria dos profissionais de 
Farmácia e para a sociedade. Transparência: 

https://www.CRF/MG.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/1

Ouvidoria 

O canal da ouvidoria é um espaço onde são recebidas 
reclamações, sugestões de melhoria e elogios.

O canal de ouvidoria: 

https://www.CRF/MG.org.br/site/Servicos/Ouvidoria

Denúncia

É um canal direto para atender as denúncias que envolvem o exercício da 
profissão farmacêutica.

São apuradas as denúncias que contenham elementos suficientes para 
identificar as irregularidades e que sejam de competência legal do CRF/MG.

O CRF/MG se responsabiliza pela garantia do sigilo da denúncia.

Canal da denúncia: https://www.CRF/MG.org.br/site/Servicos/Denuncias
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Ambiente Externo
O ano de 2021 foi mundialmente marcado pela continuação da pandemia 
“COVID-19”,  o que refletiu diretamente nas rotinas administrativas do 
CRF/MG, conforme destaque:

Atividade de Fiscalização: 

- No exercício de 2021, devido à pandemia, o número de auto de infração 
geral mantiveram comparado ao exercício de 2020;

- Com o retorno das atividades de fiscalização, houve aumento em relação 
ao ano anterior nos autos de infração por constatação de ausência;

- Foram realizadas orientações agendadas pelos farmacêuticos fiscais 
junto aos estabelecimentos deficitários 3;

- Foi aplicado um questionário juntos aos farmacêuticos para colher 
informações relativas à assistência profissional, com o objetivo de 
orientar o farmacêutico em suas necessidades, estimulando a melhoria 
da assistência profissional conforme preconiza a Lei 13021/14;

- Foram lavrados autos de infração conforme a Res. 566/12 e Res. 700/21, 
após avaliação da Gerência de Fiscalização e encaminhados 13 autos à 
distância;

- Foram aplicadas 5.950 Ficha de Fiscalização do Exercício das Atividades 
Farmacêuticas – FEEAF, com objetivo e verificação da assistência 

profissional; instrução dos autos nos Processos Éticos Disciplinares 
instaurados e Processos de Fiscalização;

- Durante o período da pandemia as inspeções aos finais de semana 
e período noturno aconteceram para atendimento às denúncias e 
prioridades;

 - Foram realizados 03 (três) encontros presenciais, conforme previsto 
pelo Pano de Fiscalização anual 2021; 

- Farmacêuticos fiscais em home office, por serem do grupo de risco,  
realizaram orientações  via telefone, aplicando e registrando os 
questionários.

Arrecadação: o Conselho adotou a normatização do Conselho Federal, 
a Resolução nº 693/2020 e Resolução 702/2021, que fixa os valores das 
anuidades para o exercício 2021 e dá outras providências.

Atividades de representação dos conselheiros: as participações em 
reuniões e eventos foram adequadas, sendo realizadas de forma virtual 
e semipresencial.
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Governança
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas
O CRF/MG ainda não fez a implementação da gestão de riscos. 

Atualmente, a estrutura de Controladoria e Auditoria Interna não está em funcionamento.

DELIBERAÇÃO Nº 18/2009: I - Comissão de Tomada de Contas, constituída por 3 (três) membros efetivos e pelo menos 1 (um) 
suplente, todos Conselheiros Efetivos sem cargo na Diretoria, eleitos pelo Plenário para fiscalizar, examinar e emitir parecer 
sobre as contas do respectivo exercício para o qual foram eleitos, cabendo aos integrantes da Comissão a escolha do seu 
Presidente. As contas são examinadas mensalmente pela Comissão de Tomada de Contas e posteriormente submetidas 
ao Plenário do Conselho Regional para aprovação. Após aprovação do Regional, são submetidas à aprovação do Conselho 
Federal e publicadas no Portal da Transparência.
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Governança, Estratégia e Desempenho
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Planejamento Estratégico
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Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos
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Gastos da Atividade Finalística
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Indenizações a Conselheiros
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Resultados da área fim
Para atender a demanda do estado de Minas Gerais e garantir o direito legal 
da população, de ser atendida pelo farmacêutico, o CRF/MG contou com 
23 farmacêuticos fiscais em atividade externa, que atuaram em todos os 
853 municípios mineiros, realizando uma média de três mil e quatrocentos 
inspeções por mês. 

Número total de fiscalizações realizadas: 41.558 inspeções

O número total de inspeções variou mês a mês devido há algumas 
variáveis como: quantidade de fiscais em período de férias, fiscais 
em período de licenças médicas, feriados nacionais, reuniões de 
fiscalização, tais fatores refletiram no número total de inspeções. 
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Número de denúncias recebidas e analisadas: 1.202 Número total de autos de infração e notificações semelhantes: 1.430

Em 2021 houve uma manutenção no número de autos de infração 
geral se comparado ao ano de 2020, reflexo ainda da Pandemia que 
ainda persistiu neste ano.

A fiscalização aos finais de semana e período noturno no período 
da pandemia ocorreu apenas para atendimento às denúncias e 
prioridades, o que também reflete na manutenção do número de autos 
de infração.

Os autos de infração por constatação de ausência tiveram leve aumento 
se comparado a 2020, devido ao retorno das atividades de fiscalização.

O canal de denúncias foi amplamente utilizado pela sociedade e o serviço 
de fiscalização atendeu a demanda de todas as denúncias pertinentes 
às atribuições da entidade, aquelas que não puderam ser atendidas 
foram devidamente encaminhadas para os órgãos competentes pela 
apuração.

• número total de profissionais fiscalizados: 14.092 profissionais 
fiscalizados
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Números de processos instaurados  e julgados Os processos instaurados ainda estão em andamento, muitos em fase 
de recurso ao Conselho Federal de Farmácia, muitos instaurados no 
final do ano e que ainda encontram-se em tramitação.

Informações sobre a gestão das atividades relacionadas à arrecadação 
das multas aplicadas, bem quanto à cobrança de inadimplentes:

Processos arquivados em 2021

1782 Processos de fiscalização arquivados em 2021

Número de processos referentes ao exercício ilegal de profissão 
encaminhados ao Ministério Público:  23 representações

• 1386 Processos instaurados em 2021

• Foram encaminhadas 987 multas no ano de 2021



27

Relatório de Gestão 2021

Gestão de Pessoas
O quadro de colaboradores da instituição, atualmente, conta com 100 
funcionários, sendo 06 em função de gratificada, 09 em função comissionada, 
02 aprendiz em serviço administrativo, além de 10 estagiários e 13 
terceirizados (portaria, segurança e limpeza). Desse total, 23 atuam como 
fiscais farmacêuticos. 

Em 2021 houve reajuste salarial de 7,59%, de acordo com o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2021/2022 assinado em 26/11/2021.

O quadro de pessoal é regulamentado pela Deliberação de Plenário nº 
02/2011 e alterações posteriores.
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Gestão de Licitação e Contratos, 
incluindo Tecnologia da Informação
As contratações do CRF/MG são regidas pelos princípios da Constituição 
Federal de 1988 e pelos preceitos dos normativos legais, em especial a Lei 
n.º 8.666/1993, e demais decretos, instruções normativas que disciplinam os 
procedimentos de contratações. Além disso, o CRF/MG conta com instâncias 
de planejamento, execução e controle dos processos de contratação, 
entre elas, a Gerência Administrativa e Financeira, o setor de contratos, os 
Pregoeiros e a Assessoria Jurídica.

Contratações mais relevantes

Objeto: Aquisição de produtos de informática.

Objetivo Estratégico: Implementar soluções tecnológicas para garantir a 
eficiência operacional, integração e inovação dos processos.

Justificativa: A busca por equipamentos de informática mais novos visa 
melhorar a performance dos trabalhos e a segurança da informação, 
indispensáveis para a execução eficiente e eficaz das atividades 
desempenhadas pelo CRF/MG.

Valor contratado: R$ 727.316,43

Desfazimento de Ativos

Processo licitatório Nº 030/2021 - Leilão 001/2021 para alienação de 
bens móveis de escritório.

Justificativa: Bens estavam em desuso, inservíveis e irrecuperáveis

Valor total: R$ 9.730,00

Processo de Doação nº 001/2021 - Edital 01/2021, com destinação 
exclusiva para fins de interesse social.

Justificativa: Bens estavam em desuso, inservíveis e irrecuperáveis. 

Valor total: R$ 26.263,36
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Informações Orçamentárias, 
Financeiras e Contábeis
As atribuições da gerência permeiam principalmente a gestão do orçamento 
do CRF/MG com pleno acompanhamento da execução da receita e despesa, 
gestão financeira, com foco em zelar pela boa saúde financeira da entidade, 
gestão patrimonial, gestão das células de trabalho de contas a pagar, contas 
a receber/cobrança e, principalmente, gestão completa da contabilidade 
possibilitando a geração de informações que servirão de suporte para 
tomadas de decisões. De certa forma, esta gerência consolida o resultado de 
todas as atividades qualitativas das demais gerências, através do resultado 
quantitativo, de forma resumida, das receitas e despesas.

Os demonstrativos financeiros contábeis são elaborados em consonância 
com as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, atendendo aos 
princípios de Contabilidade vigentes, ao Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (MCASP) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público – NBC – TSP.

A principal fonte de receita corrente do CRF/MG é a anuidade constituída 
por 4/5 (quatro quintos) da receita bruta do Regional, excetuados as 
doações, as subvenções, as receitas patrimoniais, e outras, quando 
justificadas. Além da anuidade, há as receitas decorrentes de multas 
por infrações e de rendimentos de aplicações. A receita de capital 
normalmente se refere a alienações de bens patrimoniais do CRF.
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A realização das receitas é caracterizada como disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, sendo um instrumento 
por meio do qual se viabiliza a execução do orçamento.

Receita por grupo e elemento

Percebe-se que em ambos os anos houve arrecadação acima do previsto das receitas correntes e em 2021 foi arrecadado 5,85% a mais que o 
exercício de 2020.

Execução orçamentária
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A seguir é apresentado o comportamento das despesas do CRF/MG, em comparação a 2020.

Despesa por grupo e elemento

Em comparação com o exercício de 2020 houve uma diminuição das despesas de 4,8%. Parte desta queda se deve ao fato de não ter tido pagamento 
de sentenças trabalhistas judiciais e diminuição com despesa de locação de imóvel da sede.

Execução orçamentária
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As Demonstrações Contábeis do CRF/MG são elaboradas pelo Contador, e 
são compostas pelos demonstrativos:

• Balanço Patrimonial: evidencia os direitos e bens com capacidade de 
geração de benefícios presentes e futuros, bem como as obrigações do 
Conselho.

• Balanço Orçamentário: evidencia as informações do orçamento aprovado 
em confronto com sua execução, contemplando as receitas e despesas 
orçamentárias.

• Balanço Financeiro: evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários e saldos disponíveis em 
contas movimento e em contas de aplicações financeiras.

• Demonstração das Variações Patrimoniais: neste demonstrativo é 
apurado o resultado patrimonial do período, fruto do confronto das 
variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais 
diminutivas (despesas).

• Demonstração dos Fluxos de Caixa: evidencia o fluxo de entrada e saída 
de recursos financeiros, classificados de acordo com a origem e destino 
desses recursos, sejam elas das atividades operacionais, de investimentos 
ou de financiamentos. 

Notas Explicativas: informações complementares às demonstrações 
contábeis, cujo objetivo é evidenciar detalhes relevantes da situação 
patrimonial.

As demonstrações contábeis podem ser acessadas pelo link:

https://www.CRF/MG.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/6
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Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis do exercício de 2021. 
1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) é uma autarquia 
pública federal, com personalidade jurídica e forma federativa criada pela 
Lei 3.820/60, localizado em Belo Horizonte, na Rua Rodrigues Caldas, 493, 
Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

O CRF/MG tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu 
Regimento Interno, aprovado pela Deliberação 21/2018, nos termos da 
Resolução nº 659 do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Tem como principais 
competências o registro dos profissionais de farmácia, a fiscalização do 
exercício da profissão farmacêutica, a orientação técnica e ética desses 
profissionais.

A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação de anuidades 
dos profissionais e estabelecimentos, sendo que 25% desse montante são 
creditados a título de cota-parte ao Conselho Federal. 

2.  Apresentação e Elaboração das Demonstrações 
Contábeis

As demonstrações contábeis são inerentes ao exercício findado em 31 de 
dezembro de 2021 em comparabilidade com exercício de 2020. Está sendo 
apresentada em Reais (R$) e foram aprovadas na 3ª Reunião Plenária 
realizada no dia 18/03/2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as normas brasileiras 
de contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC 
TSP ESTRUTURA CONCEITUAL e Normativas da Secretaria do Tesouro 
Nacional, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
– MCASP 8ª Edição.

Os Demonstrativos podem ser acessados pelo link: https://www.CRF/
MG.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/6

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de 
acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro 
e são compostas por: 

1. Balanço Patrimonial (BP); 

2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 

3. Balanço Orçamentário (BO); 

4. Balanço Financeiro (BF); 

5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

6. Notas Explicativas 

3. Principais Práticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis 
adotados no âmbito deste Conselho, tendo em consideração as opções e 
premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.
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3.1 Ativo

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos 
financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor 
justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

        

2021 2020

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.992.177  16.832.223 

Bancos conta Movimento 351                765                
Bancos conta Arrecadação 70.638          29.989          
Aplicações Financeiras 14.320.310  13.144.522 
Disponivel Vinculado em C/C Bancária 4.600.877    3.656.949    

Créditos a curto prazo

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, 
principalmente, com anuidades de profissionais e empresas, referentes ao 
exercício de 2021, créditos de exercícios anteriores, cujos valores ainda não 
estão inscritos em dívida ativa.

Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original deduzidos da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, conforme estabelecem os 
artigos art. 116 a 121 da resolução CFF nº 531/2010.

        

2021 2020

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 11.639.996  4.119.579    

      Empresa e Profissionais do exercício 7.473.832    2.615.985    
      Créditos exercícios anteriores 28.093.617  7.567.563    
     (-) PPCLD (23.927.453) (6.063.968)

No exercício de 2021 houve aumento significante do saldo de Empresa 
e Profissionais do exercício e créditos de exercício anterior, devido sua 
atualização com base nos relatórios de créditos a receber na data base de 
31/12/2021. Foram somados nestes saldos os valores atualizados de juros e 
multa de mora sobre esses créditos. 

Demais créditos e valores a curto prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, tais como 
adiantamentos a pessoal, tributos e contribuições a recuperar de terceiros. 
Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original.

2021 2020

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 194.746        202.090       

Adiantamentos a pessoal e terceiros 146.566        118.394       
Devedores da Entidade 46.112          81.967          
Tributos a Recuperar 2.067             1.729            

No exercício de 2021 houve aumento relevante no valor de adiantamento a 
pessoal, ocasionado pela quantidade de colaboradores que saíram de férias 
no final do ano.
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Estoques

Compreendem o somatório dos bens adquiridos pelo CRF/MG, com o objetivo 
de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e 
administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado e de bens de uso e 
consumo, materiais de expediente. 

Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original.

        

2021 2020

ESTOQUES 75.391          108.931        

Almoxarifado 84.425          117.965        
 (-) Ajuste de perdas de estoques (9.034) (9.034)               

Créditos a receber de Longo Prazo - Dívida Ativa

A Dívida Ativa compreende um conjunto de direitos ou créditos relativos 
às anuidades, multas de infrações em favor da entidade, com prazos 
estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores.

        

2021 2020

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.957.480    12.015.142  

Divida Ativa - ADM 13.235.301  9.665.715    
Divida Ativa - EXECUTIVA 15.840.882  16.411.068  
(-) PCLD (25.868.041) (13.918.061)
(-) Créditos a identificar conta judicial (250.662) (143.580)

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de prerrogativas 
jurídicas para sua cobrança, apresentam significativas probabilidades de 

não realização em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, 
falecimentos do devedor, entre outros. Assim como o inadimplemento 
torna incerto o prazo para realização do crédito.

Diante disso, foi realizada a provisão para perdas de créditos de liquidação 
duvidosa, cuja metodologia de cálculo foi tomada como base a Resolução 
CFF nº 531/2010.

No exercício de 2021 houve aumento significante do saldo de Empresa 
e Profissionais do exercício e créditos de exercício anterior devido sua 
atualização com base nos relatórios de créditos a receber na data base de 
31/12/2021. Foram somados nestes saldos os valores atualizados de juros e 
multa de mora sobre esses créditos. 

Os créditos a identificar conta judicial representam valores depositados 
na conta bancária do jurídico que inicialmente não são identificados até 
que haja a comunicação da Justiça ao Conselho. Os valores são compostos 
normalmente por honorários advocatícios, depósito em juízo, execução fiscal.

Demais créditos a longo prazo

Representado por depósitos judiciais recursais, originados de reclamações 
trabalhistas movidas em face do CRF/MG.

            

2021 2020

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 160.041        189.129        

Depósitos Judiciais 160.041        189.129        
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Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados 
à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os 
riscos e o controle desses bens. De acordo com suas características, os itens 
do Ativo Imobilizado, podem ser classificados como Bens Móveis e Bens 
Imóveis.

O imobilizado do CRF/MG é registrado pelo custo de construção ou de 
aquisição, deduzidos da depreciação.

         

2021 2020

IMOBILIZADO 21.460.217  20.658.413  

Bens Móveis 2.078.882    1.810.236    
Bens Imóveis 20.091.341  19.464.714  
(-)Depreciação Acumulada (710.006) (616.537)

Movimentação do ativo imobilizado:

31.12.2020 Adições Baixas
Depreciação 
Acumulada 31.12.2021

Móveis em Geral 617.466      99.053                     55.849          142.045         518.626       
Máquinas e Equipamentos 601.292      240.503                  13.419          128.340         700.036       
Aparelho de Foto-Cinematográficos 64.920        64.920            -                 
Aparelhos de Intercomunicações 7.052          6.346              705                
Veículos 140.521      28.746            111.775       
Equipamentos de Processamento de Dados 378.603      1.260             339.609         37.734          
Outros Bens Móveis 382              382                -                 

1.810.236  339.557                  70.910          710.006         1.368.876    

No exercício de 2021 houve a compra dos seguintes bens:

   

Forno Microondas 1.780          
Aparelho de Frigobar 1.757          
Microcomputadores 233.757      
Webcam 2.990          
Mobiliário e utensilios de escritório 98.884        

No exercício de 2021, foi realizado o Processo licitatório Nº 030/2021 - Leilão 
001/2021 para alienação de bens móveis de escritório inservíveis. Conforme 
termo de arrematação, os lotes XV, XVI, XVII e XX foram arrematados para 
o Sr. Tiago Morais Gato, CPF: 077.898.006-55 no valor total de R$ 7.340,00. 
E os lotes, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII e XXXVIII 
foram arrematados pelo Sr. Getúlio César Ireno, CPF: 23.116.306-53 no valor 
total de R$ 2.390,00.

Ainda no exercício de 2021, foi realizada a doação para a entidade APA 
– Associação de Proteção Animal, CNPJ: 01.181.582/0001-12 conforme 
Processo de Doação nº 001/2021 - Edital 01/2021, com destinação exclusiva 
para fins de interesse social, sob a justificativa pela Comissão Especial de 
Inventario que os bens estavam em desuso, inservíveis e irrecuperáveis. O 
valor da doação totalizou o montante de 26.263,36.

Intangível

São direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. Destaca-
se por ser um ativo não monetário, sem substância física, identificável, 
controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou 
potencial de serviços.
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2021 2020

INTANGÍVEL 694.256        694.256        

Softwares 830.925        830.925        
(-) Amortização (136.669) (136.669)

O valor registrado no balanço patrimonial da entidade a título de ativo 
intangível se refere a um software de desenvolvimento interno e externo 
e possui todas as condições de registro. Apesar de ser controlado pela 
entidade, ele não pode ser separado dela, transferido, licenciado ou alugado, 
por ser de uso específico da entidade. Não há como definir seu prazo de 
vida útil para efeitos de amortização.

3.2 Passivo

Contas a pagar

Compreendem obrigações de pagamento para o próximo exercício, como 
restos a pagar processados, honorários de sucumbência, e as retenções 
de tributos sobre a folha de pagamento e notas fiscais para posterior 
recolhimento ao ente responsável.

                

2021 2020

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 226.530        1.891.041    

Honorários de Sucumbência 7.649             5.050             
Restos a pagar processados 182.715        1.846.918    
Retenções Tributárias 36.165          39.073          

Empréstimo

O empréstimo Banco do Brasil foi contrato junto ao Banco do Brasil no final 
do exercício de 2017 para aquisição do imóvel situado à Rua Rodrigues 
Caldas, 493, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. O valor do empréstimo foi 
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 48 parcelas, sendo 
o início em novembro de 2017 e a última parcela paga em outubro de 2021. 

O empréstimo CFF foi reconhecido através do Termo de Confissão de 
Dívida e se refere a um crédito originário da solicitação de empréstimo 
para aquisição de nova sede, objeto do Processo Administrativo nº 2922/16. 
O valor total foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 60 
parcelas, iniciando o pagamento em janeiro de 2021 e a última parcela em 
12/2025.

2021 2020

EMPRÉSTIMOS 800.000        833.333        

Empréstimo Banco Brasil -                 833.333        
Empréstimo CFF 800.000        -                 
Juros e Encargos -                 58.709          
(-) Encargos Financeiros a Apropriar -                (58.709)

Provisões

Provisões são expectativas de obrigações existentes da entidade provenientes 
de eventos passados e que se espera que resultem em uma saída de fluxo 
de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial de serviços, 
com a característica de terem algum grau de incerteza quanto ao valor e à 
data prevista de pagamento. As provisões são constituídas com base em 
estimativas pelos prováveis valores de realização.
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Provisões Trabalhistas

As provisões trabalhistas contemplam as provisões de férias, décimo-
terceiro salário com seus respectivos encargos.

                   

2021 2020

PROVISÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 1.279.116    1.143.995    

Provisões Trabalhistas 1.279.116    1.143.995    

Provisão para contingências

O CRF/MG é parte em processos judiciais de natureza trabalhista e cíveis, 
decorrentes do curso de suas atividades. Na constituição das provisões 
judiciais, a entidade leva em consideração o posicionamento da Assessoria 
Jurídica e informações do setor de Recursos Humanos. No final do exercício 
de 2021 o CRF/MG possuía 8 processos tramitados na Justiça.

                     

2021 2020

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2.614.893    2.460.893    

Provisões Contigências 2.614.893    2.460.893    

Demais provisões

Nesse grupo estão constituídas as provisões para o Conselho Federal 
referente cota parte dos créditos a receber no curto e longo prazo e também 
a provisão para o fundo de assistência, conforme definição na Lei 3.820/1960 
em seu artigo 27.

                      2021 2020

DEMAIS PROVISÕES 3.651.199    3.854.225    

Provisões Cota Parte Conselho Federal 3.649.369    3.825.487    
Provisão Fundo de Assistência Profissional 1.830             28.738          

3.3 Execução orçamentária

O orçamento para o exercício de 2021 foi de R$ 29.588.825,00 (vinte e nove 
milhões quinhentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte cinco reais).

Resultado orçamentário:  

                   

2021 2020

Receita Arrecada no Exercício 29.886.122  28.235.297  
(-) Despesas Empenhadas no Exercício (26.038.342) (27.352.310)
(=) Superavit Orçamentário 3.847.780    882.987        

O Conselho executou 101% do orçamento das receitas previstas e 88% das 
despesas orçadas. 

Comparando as receitas arrecadadas com as despesas realizadas, 
verificamos que foi gasto 87% do que foi arrecadado.

No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Empenhada, o 
Conselho apresentou superávit orçamentário de R$ 3.847.780 (três milhões 
oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e oitenta).
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Resultado Financeiro

Na análise do Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2021, o CRF/MG 
apresentou superávit financeiro no valor de R$ 11.410.158 (onze milhões 
quatrocentos e dez mil cento e cinquenta e oito reais).

          

2021 2020

Ativo Financeiro 18.992.177  16.832.223  
(-) Passivo Financeiro (7.582.019) (7.552.806)
(=) Superavit Financeiro 11.410.158  9.279.417    

Resultado Patrimonial

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativas ao 
exercício de 2021, o CRF/MG apresentou um Superávit patrimonial de R$ 
3.962.589 (três milhões novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e 
oitenta e nove reais). 

                           

          

2021 2020

Variação Patrimonial Aumentativa 58.707.518  38.438.120  
(-) Variação Patrimonial Diminutiva (54.744.929) (26.366.989)
(=) Superávit/Déficit Patrimonial Apurado 3.962.589    12.071.132  

3.4 Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos 
subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter 
efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou 
que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.
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