
         CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO 
GRANDE DO SUL 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

REFERENTES AO    EXERCÍCIO DE 2021 
 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 
O Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul – 

CREF/RS, vinculado ao Conselho Federal de Educação Física, é uma 

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com 

autonomia técnica, administrativa e financeira. Tem por finalidade precípua 

disciplinar e fiscalizar a atividade dos profissionais da área da Educação 

Física no âmbito de sua respectiva jurisdição. 

 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 

as práticas da  legislação do direito financeiro, lei nº. 4320 de 17 de março 

de 1964, em cumprimento ao que determina a portaria conjunta nº. 6, de 18 

de dezembro de 2018, em observância as Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao setor público e resoluções complementares do 

Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações contábeis estão 

apresentadas em moeda nacional que também é a moeda funcional da 

Entidade. Por motivos de alteração de sistema,os relatórios contábeis de 

2021 não puderam ser gerados de forma comparativa conforme rege a 

legislação, porém é possível a comparabilidade através dos relatórios 

anteriores emitdos  

 
3. POLÍTICAS CONTÁBEIS 

 
3.1. Balanço Patrimonial 

 
O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do CREF-RS em 31 

de dezembro de 2021 e demonstra a posição estática dos ativos e passivos 

no final do exercício, possibilitando ao usuário conhecer, qualitativa e 

quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das 

obrigações (passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial 

ao longo dos exercícios (patrimônio líquido).  

 
3.1.1. ATIVO 

 
Os ativos são registrados pelos seus valores de aquisição e, quando 

aplicável, são ajustados aos seus valores prováveis e realização ao custo 

de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.  

 



 
3.1.1.1. Disponibilidades Financeiras 

 

As disponibilidades financeiras de 31 de dezembro de 2021 somaram o 

total de R$ 9.621.034,86. Assim classificadas: 

 

 

 

3.1.1.2. Créditos a Curto Prazo 

 
Referem-se aos créditos tributários a receber de anuidades e empréstimos 

concedidos em exercícios anteriores que não houveram modificações 

dentro do período em questão. 
 

 

 

3.1.1.3. Demais Créditos E Valores a Curto Prazo 

Referem-se a antecipações efetivadas de adiantamentos concedidos a 

pessoal e a terceiros, tributos a recuperar/compensar, depósitos 

restituíveis e valores vinculados, além de outros créditos a receber e 

valores a curto prazo. 
 

 
 

3.1.1.4. Estoques 
 

Para a correta apresentação do controle de estoque, é de suma importância que 
a entidade apresente o livro de registros, devidamente atualizado, para que a 
contabilidade cumpra com os requisitos de mensuração. Não houve 

 
, 

 



encaminhamento no exercício de 2021 de relatório que suprisse a demanda, 
sendo assim, as informações podem apresentar falhas. A entidade fora orientada 
a reestruturação devendo seguir os requisitos da NBC TSP 04 - Estoques.  

 

 
 

 

3.1.1.5. Variações patrimoniais diminutivas pagas 
antecipadamente 

Conforme o artigo 179 da Lei nº 6.404/76 dispõe, em seu item I, que as 

aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser 

classificadas no Ativo Circulante, devendo ser apropriadas no resultado 

quando incorridas. 

 

 

3.1.1.6. Créditos a Longo Prazo 

Essa conta é composta por créditos tributários a receber, créditos de 

exercícios anteriores, dívida ativa tributária e não tributária, assim como 

multas administrativas, juros de mora, atualizaçao monetária e multas. A 

conta de maior representatividade dentro do grupo é a Dívida ativa  que 

compõe o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da 

Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento, conforme 

MCASP 2018.  

 

 

 

3.1.1.7. Imobilizado 

 

O ativo imobilizado está segregado em dois grupos: bens móveis e 

bens  imóveis e suas respectivas depreciações, apresentando a seguinte 

composição: 

 



 

 

3.1.1.8. Intangível 

 
O intangível, representado por softwares e licenças, somou-se em 31 de 

dezembro de 2021, o valor de R$ 72.039,28, deduzidas as suas 

amortizações, assim descritos: 

 

 

 

3.1.2. PASSIVO 

 
Os passivos são registrados pelos seus valores conhecidos ou calculáveis e, 

quando aplicável, acrescidos dos encargos e atualizações monetárias 

incorridos até a data do  balanço. O Passivo Circulante no encerramento do 

exercício somou a importância de  R$ 1.534.918,08, assim distribuído: 

 

3.1.2.1. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

assistenciais a pagar a curto prazo 

Esse grupo corresponde aos salários a pagar e os encargos com INSS, 

FGTS e PIS sobre a folha de pagamento do exercício, estando os devidos 

valores em abertos para pagamento no exercício seguinte discrimnados 

abaixo: 

 

 
 

3.1.2.2. Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 

 

O item compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-

primas, mercadorias e outros materiais, bem como as obrigações 



decorrentes do fornecimento de utilidades e prestação de serviços, tais 

como energia elétrica, água, telefone e todas as outras contas a pagar com 

vencimento no curto prazo (circulante). A conta de fornecedores nacionais 

apresenta saldo zerado pois todas as obrigações devem ser inscritas em 

Restos a Pagar. Assim como é possivel envidenciar a conta de 

transferênciais legais que consta o saldo de R$ 231.882,59 a transferir ao 

CONFEF no próximo exercício, além da conta de outras obrigações qued 

refere-se a obrigações do CREF/RS restituir os funcionários de devoluções 

dentro do período ocorridas a maior, conforme valores abaixo: 

 

 
 

3.1.2.3. Obrigações fiscais a curto prazo 

 

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles 

tributos próprios ou retidos na fonte 

 

 
 

3.1.2.4. Provisões a curto prazo 

 

São reconhecidas quando existe obrigação presente ou não formalizada 

como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de 

recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido 

estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor de face 

da obrigação ou pela estimativa de desembolso que devem ser necessários 

para liquidar a obrigação. O exercício de 2021 apresentou as seguintes 

estimativas: 

 

 
 

3.1.2.5. Demais obrigações a curto prazo  

 

O grupo apresenta as arrecadações de exercícios seguintes, que são as 



receitas recebidas em 2021 que são referentes ao exercício de 2022, 

valores restitutíveis pela entidade e receitas a classificar que são valores 

de origem desconhecidas até que sejam identificados. 

 

 
 

3.1.2.6. Provisões a Longo Prazo 

 

Devidamente identificados no passivo não circulantes, são valores a serem 

cumpridas as obrigações no prazo maior de 12 meses, correspondendo a  

provável saída de recursos sem prazo certo. 

 

 
 

3.1.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido do CREF-RS, em 31 de dezembro de 2021 atingiu a 

importância de R$ 59.332.424,97, composto pelo superávit do exercício 

corrente somado ao superávit acumulado de exercícios anteriores e ajustes 

de exercícios anteriores, conforme abaixo: 

 

 
 

4. Balanço Orçamentário 

 

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias 

detalhadas por níveis, discriminando o orçamento inicial e suas alterações 

com a execução e o resultado orçamentário. O Balanço Orçamentário é 

estruturado de forma a evidenciar o planejamento e a execução. 

 

 
5. Balanço Financeiro 

 
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 

como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os 



saldos de caixa do exercícios anteriores e os que se transferem para o 

exercício seguintes sendo composto por um único quadro que evidencia a 

movimentação financeira da entidade. 

 
6. Demonstrações de Variações Patrimoniais 

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações 

verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. O 

resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações 

patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. 

 
7. Demonstrações de Fluxos de Caixa 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários 

de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em 

torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços. 

 
8. CONDISERAÇÕES FINAIS 

 

Esclarecemos que os procedimentos contábeis patrimoniais e 

extrapatrimoniais aplicáveis aos Entes da Federação, com vistas a 

consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, previstos na portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 

2015, no que cabe aplicação a este Conselho, foram todos atendidos. 

 

 
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021 
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