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COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS 

 

PARECER TÉCNICO 004/2017 

 

ASSUNTO: ANÁLISE E ORIENTAÇÃO EQUILÍBRIO DAS CONTAS E PLANEJAMENTO: 

Gratificação por Merecimento 

 

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR MERECIMENTO 

  Em função do cenário atual e das projeções no que tange a arrecadação do 

Conselho Regional de Educação Física, cujo panorama é de elevada baixa de registro de 

Pessoa Física, ações judiciais de segmentos relacionados a profissão, por exemplo, 

futebol, futsal, luta, dança, ioga, patinação, pole dance, dentre outros e tendo como 

contrapartida poucos ingressos de novos registrados. Por todo este cenário, pouco 

favorável a obtenção de receita em curto e médio prazo e levando em consideração que 

o Conselho já oferece outros benefícios aos seus funcionários este documento sugere 

que não seja concedida a gratificação por merecimento para o período em análise e que 

seja retirado imediatamente do Plano de Cargos e Salários.  

         Salientando que no texto do Plano de Cargos e Salários consta como opcional a 

concessão, sendo concedido somente no caso de disponibilidade de recursos 

financeiros. 

          Esta ação contribuirá para o equilíbrio das contas do Órgão, assim como para o 

cumprimento da orientação feita por estas comissões referentes ao atendimento da 

orientação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal relacionado ao gasto com pessoal.  

 Salientando, em relação ao gasto com pessoal a orientação e proposição 

anteriormente feita seguindo a recomendação do Tribunal de Contas da União: 

 

Os Conselhos de Fiscalização Profissional, embora sejam de 
reconhecida natureza autárquica, não estariam subordinados, em 
razão das suas particularidades, às limitações contidas na 
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal sobre pessoal, consistente 
no percentual de 50% da sua receita corrente líquida, embora 
passíveis de observar as normas gerais de direito financeiro, no que 
couber; 
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101, de 
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4.5.2000) estabelece no Capítulo II normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O objetivo da LRF 
é estabelecer as normas de finanças públicas abrangendo os 
seguintes aspectos: 
• Ação planejada e transparente; 
•Prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio 
das contas públicas; 
•Garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de metas de 
resultado entre receitas e despesas, com limites e condições para a 
renúncia da receita e a geração de despesas com pessoal, 
seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e 
inscrição em restos a pagar. 

  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Este parecer apresenta as recomendações que segue:  

 Seguir o planejamento orçamentário proposto para cada período, tendo toda 

cautela possível em exceções ao estabelecido; 

 Não conceder a gratificação por merecimento e retirar o benefício do Plano de 

Cargos e Salários. 

 

 Assim, este parecer, baseando-se na Legislação vigente, nas recomendações dos 

órgãos de controle e na premissa de equilíbrio das contas corrobora a ideia de que o 

CREF2/RS utilize o limite de 50% da receita corrente líquida em gasto com pessoal. 

 

 

 

Marcia Rohr da Cruz 
CREF 007542-G/RS 

Comissão de Controle e Finanças 
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COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS 

 

PARECER TÉCNICO 003/2017 

 

ASSUNTO: ANÁLISE E ORIENTAÇÃO EQUILÍBRIO DAS CONTAS: 

Remanejo de Contas 

 

O Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS é uma 

Autarquia Federal, integrante do Sistema CONFEF/CREFs, criado pelo advento da Lei 

9.696 de 1° de setembro de 1998, que regulamenta a Profissão de Educação Física. 

Sua missão é defender os interesses da sociedade em relação aos serviços 

prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de 

atividades físicas, desportivas e similares, com poderes delegados pela União para 

normatizar, orientar, disciplinar o exercício das atividades próprias dos Profissionais de 

Educação Física no Estado do Rio Grande do Sul. 

Para cumprir a missão e atender ao objetivo para o qual o Sistema 

CONFEF/CREFs foi criado, seguindo o parágrafo 2º do Estatuto do Conselho Federal de 

Educação Física, onde consta que:  

Tem o Sistema CONFEF/CREFs poder delegado pela União para 
normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das 
atividades próprias dos Profissionais de Educação Física e das 
pessoas jurídicas, cuja finalidade básica seja a prestação de 
serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares. 

 

 De acordo com parecer anterior efetuado por estas comissões, foi destacado que 

visando atender ao planejamento financeiro, cujas orientações estão no CAPÍTULO I - DAS 

FINANÇAS, do Estatuto do CREF2/RS. Onde no Art. 57. Consta que:  

Constitui atribuição privativa e exclusiva do CREF2/RS a execução e 
o controle de suas atividades financeiras, econômicas, 
administrativas, contábeis e orçamentárias, observadas as 
seguintes normas: 
I – o CREF2/RS deverá manter, durante o exercício, o equilíbrio 
entre a receita arrecadada e a despesa realizada; 
II – é vedada a realização de despesas e/ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam a receita; 
III – é vedado ao CREF2/RS e/ou órgãos vinculados, contrair 
despesas que não possam ser pagas; 
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IV – é vedado ao CREF2/RS contrair despesas para as quais não 
haja disponibilidade de caixa; 
V - se verificado ao final de um mês, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das despesas e obrigações, a 
Diretoria do CREF2/RS deverá tomar imediatas providências para 
restaurar a equidade financeira dos mesmos. 

  

 Assim, a Comissão de Controle e Finanças alerta para a necessidade e em última 

instância da obrigatoriedade, de que seja seguido o planejamento orçamentário 

realizado para cada exercício, e quando das necessidades de remanejos sejam 

devidamente justificados e encaminhadas para análise da Comissão de Controle e 

Finanças.  

         Destaca que caso o planejamento não esteja de acordo que seja revisto antes da 

sua aprovação pelo Plenário do Conselho. E que, após aprovação, se tenha a 

responsabilidade fiscal em relação a sua execução, seguindo a legislação prevista para 

tal. 

 Sobre a gestão fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é clara: 

“Art. 9º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.” 

 

No entanto, é preciso atentar para o que a LRF preconiza em seu CAPÍTULO IV - DA 

DESPESA PÚBLICA - Seção I - Da Geração da Despesa: 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas 
ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de 
obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 
 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 
        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 
        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual 
e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
        § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 
de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
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crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da 
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de 
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o 
exercício; 
        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não 
infrinja qualquer de suas disposições. 
 

 Para atender a necessidade de suplementação financeira, conforme constou na 

ata da Comissão de Controle e Finanças a orientação é para que seja utilizado 

preferencialmente o remanejo de contas.  Assim a proposta de remanejo das contas é a 

que segue: 

 

PROPOSTA PARA RECONDUÇÃO DAS CONTAS – REMANEJO 

  

 Procurando seguir a orientação dos órgãos de controle para gasto público, em 

caso de necessidade de remanejo das contas, a proposta para a necessidade do 

CREF2/RS, neste momento, é a que segue, onde deverá ser anulado o saldo das contas 

que não serão executadas: 

 CONTAS (-) VALOR A REMANEJAR JUSTIFICATIVA PÚBLICA 

6.2.2.1.01.01.006 Abono  R$ 6.400,00 Essas contas foram executadas 
ao longo de 2017, mas as 
diferenças indicadas como 
dispostas a remanejo, se dão por 
conta de que não há mais tempo 
hábil ou necessidade de execução 
dos saldos e visando atendimento 
ao parecer da comissão de 
finanças, sugere-se o 
reaproveitamento das mesmas, a 
fim de evitar  Superavit 
orçamentário para 2018. 

6.2.2.1.01.01.007 Hora extra R$ 4.000,00 

6.2.2.1.01.01.010 Indenizações R$ 7.608,69 

6.2.2.1.01.01.019 Outros benefícios R$ 2.282,60 

6.2.2.1.01.01.020 Benefício assistencial R$ 10.920,45 

6.2.2.1.01.01.058 Estágios R$ 59.700,00 

6.2.2.1.01.01.0Encadernações R$ 4.000,00 

6.2.2.1.01.01.0Material elétrico R$ 7.000,00 

6.2.2.1.01.01.0Material manutenção R$ 3.000,00 

6.2.2.1.01.01.0Material copa R$ 500,00 

6.2.2.1.01.01.0Bens não ativos R$ 5.000,00 

6.2.2.1.01.01.0Material distribuição R$ 61.894,63 

6.2.2.1.01.01.0Combustível R$ 8.000,00 

6.2.2.1.01.01.0Serviço limpeza R$ 10.000,00 

6.2.2.1.01.01.0Serviço vigilância R$ 10.000,00 

Total R$ 317.000,00 

 

 As contas com déficit a serem remanejadas, com a devida justificativa são: 
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 CONTAS (-) VALOR A REMANEJAR JUSTIFICATIVA PÚBLICA 

6.2.2.1.01.01.001 Salários R$ 140.000,00 Esse aumento das rubricas da folha de 
pagamento dos servidores, se deve pela 
publicação em abril de 2017, da Resolução 
119/2017, que dispõe sobre pagamento de 
R$ 191,00 reais mês aos servidores que 
passarem a exercer atividades extra a suas 
atribuições, relativas a participação em 
comissões de Processo Disciplinares, 
Sindicâncias e Pregões, mas 
principalmente pelas rescisões ocorridas 
durante o ano de 2017, sendo 06 
funcionários até o momento, o qual não 
estavam previstos no orçamento aprovado 
em outubro de 2016.  
Ressalta-se que os avisos prévios 
impactaram fortemente na conta 
SALÁRIOS, visto que, conforme a Lei 
12.506/2011 para cada ano de trabalho 
do empregado, se tem de ressarcir mais 3 
dias de salários, além dos 30 dias do aviso 
prévio. 
Exemplo: um funcionário do CREF que foi 
desligado, que trabalhou no órgão por 6 
(seis) anos, além de 30 dias de aviso 
prévio, recebeu mais 18 dias de salário, e 
assim se aplica aos demais funcionários 
dispensados. 
Já a conta FGTS, se deu devido as multas 
dos 50% (desses 40% vai para funcionário 
e 10% taxa cobrada pelo governo). 
As contas FÉRIAS e 13 SALÁRIO, também 
sofreram reflexo e aumento, devido as 
rescisões indenizadas e férias totalmente 
pagas no momento das rescisões. 
Assim como as demais contas, exemplo 
INSS e PIS cuja incidência tem efeito 
cascata. 

6.2.2.1.01.01.003 Gratificação R$ 15.000,00 
6.2.2.1.01.01.004 13 Salário R$ 25.000,00 
6.2.2.1.01.01.005 Férias R$ 25.000,00 
6.2.2.1.01.01.011 INSS R$ 30.000,00 
6.2.2.1.01.01.012 FGTS R$ 80.000,00 
6.2.2.1.01.01.013 PIS R$ 2.000,00 
 R$ 317.000,00 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  Este parecer apresenta as recomendações que segue:  

 Seguir o planejamento orçamentário proposto para cada período, tendo toda 

cautela possível em exceções ao estabelecido; 

 Para tender a necessidade de remanejo que sejam utilizadas as contas 

apresentadas anteriormente. 

 

 

Marcia Rohr da Cruz 
CREF 007542-G/RS 

Comissão de Controle e Finanças 



 

 

 

CREF2/RS: R. Cel. Genuíno, 421 /401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350 – Fone: 51 3288-0200 Fax: 51 3288-0222 
http://www.crefrs.org.br 

 

COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO 

 

PARECER TÉCNICO 006/2017 

 

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAMENTO 

 

O Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS é uma autarquia 

federal, integrante do Sistema CONFEF/CREFs, criado pelo advento da Lei 9.696 de 1° de 

setembro de 1998, que regulamenta a Profissão de Educação Física. Sua missão é defender os 

interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física 

e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, com poderes 

delegados pela União para normatizar, orientar, disciplinar o exercício das atividades próprias dos 

Profissionais de Educação Física no Estado do Rio Grande do Sul. 

Para cumprir a missão e atender ao objetivo para o qual os conselhos foram criados, 

seguindo o parágrafo 2º do Estatuto do Conselho Federal de Educação Física, onde consta que:  

Tem o Sistema CONFEF/CREFs poder delegado pela União para 
normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das atividades 
próprias dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas, 
cuja finalidade básica seja a prestação de serviços nas áreas das 
atividades físicas, desportivas e similares. 

 

O parágrafo 4º do estatuto apresenta o que cabe ao sistema CONFEF/CREFs: 

Regula, regulamenta, fiscaliza e orienta o exercício profissional, além de 
defender os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados 
pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas 
de atividades físicas, desportivas e similares. 

 

Assim como, no artigo 2º está apresentado que:  

O CONFEF e os CREFs são órgãos de normatização, disciplina, defesa e 
fiscalização dos Profissionais de Educação Física, em prol da sociedade, 
atuando como órgãos consultivos do Governo. 

 

Ainda do Estatuto do CREF2/RS da FINALIDADE E CONSTITUIÇÃO, apresenta: 

Art. 5°. O CREF2/RS tem por finalidade promover os deveres e defender 
os direitos dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas 
que nele estejam registrados, e: 
I – exercer função normativa dentro de suas atribuições; 
II – defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços 
profissionais oferecidos; 
III - cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 
de setembro de 1998, das Resoluções e demais normas baixadas pelo 
CONFEF; 
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IV – baixar atos necessários à execução das deliberações e Resoluções do 
CONFEF; 
V – zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade; 
VI - fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, 
adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos 
institucionais; 
VII – estimular a exação no exercício profissional, zelando pelo prestígio e 
bom nome dos que o exercem; 
VIII - estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de Profissionais de Educação Física registrados em sua área 
de abrangência; 
IX - deliberar sobre as pessoas jurídicas prestadoras de serviços nas áreas 
das atividades físicas, desportivas e similares; 
X – promover o cumprimento dos deveres da categoria profissional de 
Educação Física que nele estejam registrados; 
XI – elaborar, fomentar e divulgar publicações de interesse da Profissão e 
dos Profissionais de Educação Física. 

 

No que se refere a composição do Conselho: 

O Art. 7º. O CREF2/RS é composto de 28 (vinte e oito) Conselheiros, dos 
quais 20 (vinte) são Efetivos e 08 (oito) Suplentes, com mandato de 06 
(seis) anos, eleitos na forma que dispõe este Estatuto, e pelo seu último 
Ex-Presidente que tenha cumprido integralmente seu mandato, com 
direito a voz e voto. 
Consta no Art. 8º. Em sua organização o CREF2/RS é constituído pelos 
seguintes Órgãos: 

I – Plenário; 
II – Diretoria; 
III – Presidência; 
IV – Órgãos de Assessoramento. 

  
Em relação aos órgãos executivos, responsáveis pela execução cotidiana das atribuições tem-se: 
 

No Art. 11. Os Órgãos Executivos do CREF2/RS são encarregados da 
execução dos serviços e das atividades necessárias ao funcionamento do 
CREF2/RS e a conservação e guarda de seu patrimônio. 
 
Art. 12. Os Órgãos Executivos são compostos por: 
I – Assessores Técnicos; 
II – Departamentos; 
III – Seccionais. 
 
Art. 13. As competências dos Órgãos Executivos estão previstas no Plano 
de Cargos e Salários ou em contratos de prestação de serviços, 
consoantes suas especificidades. 
 
Art. 14. O CREF2/RS deverá ser composto por Departamentos, que serão 
criados mediante determinação da Diretoria. 

 

Assim, a instituição Conselho Regional de Educação Física tem como estrutura 

organizacional e funcional: 
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 Órgãos Executivos/Departamentos: Administrativo, Recursos Humanos, 

Comunicação, Dívida Ativa, Financeiro (Assessoria Contábil), Fiscalização e 

Orientação, Informática (Assessoria de Informática), Jurídico e Registro; 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ATUAL 

Atualmente a distribuição funcional do quadro de pessoal do CREF2/RS está 

representada pelo seguinte organograma: 

 

 

 

Sendo empregados: 

Concursados: 34 servidores; 

Cargos em Comissão: 05 empregados; 

Aprendizes: 02 (dois na recepção); 

Sendo colaboradores: 

Estagiários: 04 (dois na Dívida Ativa e dois no jurídico); 

 

As distribuições de lotações se dão da seguinte forma: 

(continua) 

DEPARTAMENTOS CARGOS 

 
GERENCIA 
REGISTRO – (setor Recepção) 
(Dois departamentos 
 com uma Chefia) 

05 - QUATRO CONCURSADOS/UM COMISSIONADO 

 Gerente Geral 
 Auxiliar de Serviços Gerais 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar Administrativo 

 
 
 
COMUNICAÇÃO -– (Interiorizasul) 

05 - CINCO CONCURSADOS 

 Assessora Comunicação 

 Assistente de Comunicação 

 Assistente de Comunicação 

 Jornalista 

 Jornalista 

 
DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA 

02 - DOIS CONCURSADOS 

 Assessora de Dívida Ativa e Cobrança 

 Assistente Financeira 
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 (conclusão) 

DEPARTAMENTOS CARGOS 

 
 
ADMINISTRATIVO 

04 - TRÊS CONCURSADOS/UM COMISSIONADO 

 Assessora Administrativa 

 Assistente de Secretaria 

 Auxiliar Administrativo 

 Motorista 

JURÍDICO  – (secretaria da CEP) 
COMPRAS E CONTRATOS 
(Dois departamentos 
 com uma Chefia) 

04 - TRÊS CONCURSADOS/UM COMISSIONADO 

 Assessora Jurídica 

 Assistente Jurídico 

 Assistente Jurídico 

 Assistente Jurídico 

 
INFORMÁTICA 

02 - UM CONCURSADOS /UM COMISSIONADO 

 Assessor de Informática 

 Assistente de Informática 

 
RECURSOS HUMANOS 

02 - DOIS CONCURSADOS 

 Assessora de RH 

 Auxiliar Administrativo 

 
 
FINANCEIRO 

04 - QUATRO CONCURSADOS 

 Assessora Financeira 

 Assistente Administrativa 

 Assistente Financeira 

 Auxiliar Administrativo 

 
 
 
 
 
 
FISCALIZAÇÃO – (secretaria da COF) 

11 - ONZE CONCURSADOS/UM COMISSIONADO 

 Assessora de Fiscalização 

 Assistente de Fiscalização 

 Auxiliar administrativo 

 Auxiliar administrativo 

 Auxiliar administrativo 

 Agente Fiscal 
 Agente Fiscal 
 Agente Fiscal 
 Agente Fiscal 
 Agente Fiscal 
 Agente Fiscal 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A seguir serão apresentadas algumas sugestões para serem incorporadas ao 

Planejamento Estratégico do CREF2/RS com o intuito de contribuir com a gestão. Em 

especial se busca melhorar o ambiente de trabalho. 

 

Acolhimento - Treinamento e Desenvolvimento – a ser desenvolvido pelo Departamento de 

Recursos Humanos 
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INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS 

Elaborar uma sistemática para realizar com todos os novos funcionários, 

estagiários e aprendizes que fizerem parte do quadro de pessoal do Conselho. Fará parte 

das ações: 

1) boas vindas por parte da Presidência, Diretoria ou Conselheiro; 

2) apresentação do Manual de Conduta dos Empregados do CREF2/RS, 

Regimento Interno e Estatuto do Conselho; 

3) apresentação dos novos integrantes aos demais empregados. 

 

PROGRAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: 

 

Realizar o levantamento das necessidades de treinamento dos funcionários, conforme 

formulário Apêndice A. A partir do levantamento organizar cronograma anual com as atividades e 

ações, conforme modelo de formulário Apêndice B. Realizar o levantamento junto aos 

assessores, que farão o mesmo junto as equipes. 

Realizar avaliação de todos os cursos, treinamentos e qualificações realizadas com os 

funcionários. A primeira avaliação deverá ser aplicada assim que for realizado o treinamento, 

conforme formulário, Apêndice C, Avaliação de Reação. Decorrido 3 meses do treinamento 

realizar a Avaliação de Eficácia, conforme formulário Apêndice D. Ainda, após 6 meses da 

participação no treinamento, deverá ser realizada a Avaliação Gerencial, conforme Apêndice E. 

 

Mapeamento dos Processos de Trabalho do Conselho – Comissão de Reestruturação 

Administrativa e de Planejamento  

1. Desenvolver o descritivo de todas as etapas que compõem as atividades realizadas nos 

departamentos do Conselho, baseado no fluxograma já realizado ao longo de 2017.  

2. Apresentar a todos os funcionários, colaboradores e conselheiros, passando a inseri-lo ao 

manual interno de fluxos e procedimentos administrativos do CREF2/RS (âmbito 

funcional). 

 

 

Marcia Rohr da Cruz 
CREF 007542-G/RS 

Comissão de Reestruturação Administrativa e Orçamentária de Planejamento 


