RESOLUÇÃO CRCRJ Nº 565, 25 DE JANEIRO DE 2021.
Aprova o Prêmio Contador Heraldo da
Costa Reis de Qualidade na Informação
Contábil e Fiscal do Setor Público.

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando o crescente número de Prefeituras que implementam e
divulgam os relatórios contábeis e fiscais de suas atividades ante a conscientização dos
benefícios que estes trazem à comunidade, permitindo o acesso as suas práticas, dados e
informações;
Considerando a aprovação pelo Conselho Federal de Contabilidade, através
da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP – Estrutura Conceitual para Elaboração
e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral; e
Considerando o Ranking de Qualidade da informação Contábil e Fiscal do
Setor Público para os Municípios criado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e
consolidado no SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público,
R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar o Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis de Qualidade na
Informação Contábil e Fiscal do Setor Público, na forma do anexo I, parte integrante desta
Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Contador SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente

Aprovada na 1.125ª Reunião Plenária de 2021, realizada em 25 de janeiro de 2021.

Publicada no DOERJ de 29 de janeiro de 2021

ANEXO I
Resolução CRCRJ nº 565/2021
REGULAMENTO DO PRÊMIO CONTADOR HERALDO DA COSTA REIS DE
QUALIDADE NA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL DO SETOR PÚBLICO
Capítulo I
DA FINALIDADE
Art. 1º Constitui objetivo do Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis de
Qualidade na Informação Contábil e Fiscal do Setor Público, valorizar as Prefeituras e seus
Profissionais da Contabilidade pela consistência da informação contábil, através da análise
de suas demonstrações contábeis em conjunto com as informações fiscais.
Art. 2º O Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis de Qualidade na
Informação Contábil e Fiscal do Setor Público, será outorgado anualmente, em data a ser
definida pelo Conselho Diretor e homologado pelo Plenário do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) e, reger-se-á por este Regulamento.
Capítulo II
DA SELEÇÃO
Art. 3º Poderão participar todas as Prefeituras desde que não tenham
antecedentes condenatórios nos últimos 5 anos no CRCRJ, que enviarem suas
informações Contábeis e Fiscal para a STN por meio do SICONFI, bem como os
Profissionais de Contabilidade responsáveis pelos dados desde que registrados, ativos e
com situação regular inclusive com CRP no ano vigente ao Prêmio.
Art. 4º SICONFI é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro destinado a receber os dados contábeis, orçamentários e fiscais
dos entes da federação, e é mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Parágrafo único. As 3 (três) Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro que
atingirem as 3 (três) primeiras posições no Ranking Estadual serão outorgadas com a
Placa Qualidade na Informação Contábil e Fiscal do Setor Público, ao Profissional da
Contabilidade responsável pelas informações das Prefeituras certificadas será outorgado
o Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis de Qualidade na Informação Contábil e Fiscal
do Setor Público.

Capítulo III
DA CONCESSÃO

Art. 5º Por exigência contida na Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), as contas públicas devem ser consolidadas de forma
nacional e por esfera de governo, pelo órgão central de contabilidade do Poder Executivo
Federal, no caso, a STN.
Art. 6º Ao receber os dados contábeis, orçamentários e fiscais dos entes nacionais
(União, estados, municípios e Distrito Federal) por meio do SICONFI, a STN publica a cada
ano o Balanço Nacional do Setor Público (BNSP), que é a consolidação das contas
públicas, além de propiciar transparência e controle social na medida em que disponibiliza
os dados para consulta pública.
Art. 7º Os dados contábeis e orçamentários são estruturados e divulgados
principalmente pelo Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial;
Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, que
formam o conjunto de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).
Art. 8º Os dados fiscais são divulgados pelo Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) e pelo Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Esses relatórios oferecem
variadas informações que possibilitam aferir se os entes públicos estão obedecendo ou
não aos limites de gestão fiscal requeridos pela LRF, a exemplo da despesa com pessoal,
do endividamento público, bem como resultado primário e nominal.
Art. 9º Os dados devem ser enviados conforme os prazos estipulados na LRF,
bimestralmente para o RREO e quadrimestralmente ou semestralmente para o RGF,
conforme o porte do ente federativo, e mensalmente os dados contábeis por meio da Matriz
de Saldos Contábeis.
Parágrafo único. A Matriz de Saldos Contábeis (MSC) é uma estrutura padronizada
para transferência de informações primárias de natureza contábil, orçamentária e fiscal dos
entes da federação, composta pela relação de contas contábeis do Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público.

Capítulo IV
DOS CRITÉRIOS
Art. 10. O Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal é uma iniciativa
da Secretaria do Tesouro Nacional que foi criada para avaliar a consistência da
informação que o Tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro – SICONFI – e, consequentemente, disponibiliza para acesso
público. A intenção é fomentar a melhoria da qualidade da informação contábil e fiscal que
é utilizada tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários dessa informação.
Art. 11. O ranking da qualidade da informação é dividido em dimensões de
avaliação. Cada uma dessas dimensões reúne um conjunto de verificações que tem o
mesmo objetivo ou que sejam relacionadas às mesmas informações.
Existem quatro dimensões de avaliação:
Dimensão I - Gestão da informação.
Dimensão II - Informações Contábeis.
Dimensão III - Informações Fiscais.
Dimensão IV - Informações Contábeis x Informações Fiscais.
Art. 12. Cada verificação incorpora conceitos evidenciados no Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público, no Manual de Demonstrativos Fiscais e nas
Instruções e Guias de Preenchimento do SICONFI.
Art. 13. Para o ranking de 2020, que analisa os dados de 2019, as bases de dados
foram extraídas no dia 03/06/2020 e considerou as declarações homologadas até o dia
02/06/2020.
Art. 14. Para ficar bem posicionado no ranking, o ente deve primeiramente enviar
todas as suas declarações no prazo legal e não retificar os dados muitas vezes. Além disso,
precisa assegurar-se de que informou corretamente os seus valores nos relatórios,
atentando-se principalmente para não publicar valores diferentes para informações que
deveriam ser iguais em diferentes relatórios.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. No Estado Democrático de Direito todos estamos sob a lei, sob o
ordenamento jurídico vigente, e devemos respeito às regras impostas. Assim, a
Contabilidade evidencia a Transparência e a regular prestação de contas, de acordo com
as normas constitucionais e de finanças públicas, pode fomentar o desenvolvimento
econômico e social de uma nação.
Art. 16. Nessa concepção, o Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis de Qualidade
da Contabilidade Pública e Fiscal é um instrumento de fortalecimento da democracia,
restando aos gestores públicos divulgarem os dados contábeis, orçamentários e fiscais
com a fidedignidade dos fatos.
Art. 17. A entrega da Placa será realizada, em ato solene na Câmara de
Vereadores do Munícipio, ao dirigente da Prefeitura ou seu representante credenciado e
ao Profissional da Contabilidade a quem o certificado for outorgado. No caso de
impossibilidade da Solenidade ser realizada na Casa legislativa o CRCRJ poderá convidar
o Profissional de Contabilidade bem como o Dirigente máximo da Prefeitura para receber
na Sede do CRCRJ, custeando inclusive a Despesa com Diária e ajuda de custo do
Profissional de Contabilidade, respeitados os limites de quilometragem estabelecido em
normativo próprio desde que haja previsão orçamentária.
Art. 18. Casos omissos e/ou questões não abrangidas pelo presente
Regulamento serão dirimidas pela Comissão da Área Pública vinculado a Vice-Presidência
de Desenvolvimento Profissional.
Art. 19. Este regulamento entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogadas todas as disposições em contrário.

ANEXO II
QUESITOS AVALIADOS NO RANKING

RREO
D1_00001
Verifica a quantidade de RREO's que foram homologados no Siconfi em comparação
com a quantidade que deveria ter sido homologada.
D1_00002
DCA
Verifica se foi homologada a DCA do exercício analisado.
D1_00003
RGF
Verifica a quantidade de RGF's do poder executivo que foram homologados no Siconfi
em comparação com a quantidade que deveria ter sido homologada.
D1_00004
RGF
Verifica a quantidade de RGF's do poder legislativo que foram homologados no Siconfi
em comparação com a quantidade que deveria ter sido homologada.
D1_00005
RGF
Verifica a quantidade de RGF's dos poderes Judiciário, Ministério Público e Defensoria
Pública, do exercício analisado, que foram homologados no Siconfi em comparação com
a quantidade que deveria ter sido homologada.
RREO
D1_00006
Verifica se todos os RREO's do exercício analisado foram homologados no Siconfi dentro
do prazo estabelecido pela legislação.
D1_00007
DCA
Verifica se a DCA do exercício analisado foi homologada no Siconfi dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
RGF
D1_00008
Verifica se todos os RGF's do poder executivo do exercício analisado foram homologados
no Siconfi dentro do prazo estabelecido pela legislação.
RGF
D1_00009
Verifica se todos os RGF's do poder legislativo do exercício analisado foram homologados
no Siconfi dentro do prazo estabelecido pela legislação.
RGF
D1_00010
Verifica se todos os RGF's dos poderes Judiciário, Ministério Público e Defensoria
Pública, do exercício analisado, foram homologados no Siconfi dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
RREO
D1_00011
Verifica a quantidade de retificações efetuadas em todos os RREO's do exercício
analisado.
D1_00012
DCA
Verifica a quantidade de retificações efetuadas na DCA do exercício analisado.
RGF
D1_00013

Verifica a quantidade de retificações efetuadas em todos os RGF's do poder executivo no
exercício analisado.
RGF
D1_00014
Verifica a quantidade de retificações efetuadas em todos os RGF's do poder legislativo no
exercício analisado.
RGF
D1_00015
Verifica a quantidade de retificações efetuadas em todos os RGF's dos poderes Judiciário,
Ministério Público e Defensoria Pública, do exercício analisado.
D2_00001
DCA
ANEXO I-HI
Verifica se foi informado registro patrimonial por competência de receita para o
FUNDEB.
D2_00002
DCA
ANEXO I-HI
Verifica se foi informado registro patrimonial por competência de despesa com o
FUNDEB.
D2_00003
DCA
ANEXO I-C
Verifica se foi informado registro orçamentário de destinação ao FUNDEB.
D2_00004
DCA
ANEXO I-C
Verifica se foi informado registro orçamentário de entrada de recursos para o FUNDEB.
D2_00005
DCA
ANEXO I-D
Verifica se foi informado registro orçamentário de despesa com encargos patronais
relativos aos servidores e funcionários do ente.
D2_00006
DCA
ANEXO I-D
Verifica se foi informado registro orçamentário de despesa com os servidores e
funcionários do ente.
D2_00007
DCA
ANEXO I-D
Verifica se foi informado registro orçamentário de outros grupos de natureza da despesa
relacionados a custeio diferente de "Pessoal e Encargos Sociais" e "Juros e Encargos
da Dívida".
D2_00008
DCA
ANEXO I-E
Verifica se foi informado registro orçamentário das despesas classificadas por função do
gasto público.
D2_00010
DCA
ANEXO I-C
Verifica se foi informado registro orçamentário das receitas de transferências de outros
entes/entidades.
D2_00011
DCA
ANEXO I-C
Verifica se foi informado registro orçamentário da arrecadação tributária.
DCA

ANEXO I-C

D2_00012
Verifica se o valor de deduções de receitas é superior ao valor das receitas
orçamentárias. Avalia também se o valor foi informado com sinal invertido.

D2_00013

DCA

ANEXO I-AB

Verifica a relação entre o valor de ajuste para perdas dos "Créditos a curto e longo prazo"
e suas contas principais. Os valores de ajustes não podem ser superiores aos valores
das contas originais.
D2_00014

DCA

ANEXO I-AB

Verifica a relação entre o valor de ajuste para perdas dos "Demais créditos e valores a
curto e longo prazo" e suas contas principais. Os valores de ajustes não podem ser
superiores aos valores das contas originais.
D2_00015

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se foi informado saldo patrimonial de bens móveis.
D2_00016

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se foi informado saldo patrimonial de depreciação acumulada de bens móveis.
D2_00017

DCA

ANEXO I-HI

Verifica se foi informado saldo patrimonial de depreciação de bens móveis e imóveis.
D2_00018

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se os valores de depreciação de bens móveis é inferior ao valor total de bens
móveis.
D2_00019

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se foi informado saldo patrimonial de bens imóveis.
D2_00020

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se foi informado saldo patrimonial de depreciação acumulada de bens imóveis.
D2_00021

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se os valores de depreciação acumulada de bens imóveis é inferior ao valor total
de bens imóveis.
D2_00022

DCA

ANEXO I-AB / HI

Verificação da existência de saldo na conta de provisão atuarial no balanço patrimonial
sempre que existirem valores de variação patrimonial aumentativa de contribuições para
o RPPS.
D2_00023

DCA

ANEXO I-D

Verificação da compatibilidade do valor inscrito em RPNP no exercício com os valores
registrados de despesa empenhada e liquidada.

D2_00024

DCA

ANEXO I-D

Verificação da compatibilidade do valor inscrito em RPP no exercício com os valores
registrados de despesa liquidada e paga.
D2_00028

DCA

ANEXO I-AB

Verificação se o valor de Passivo Circulante é superior ou igual ao valor de Passivo
Circulante Financeiro.
D2_00029

DCA

ANEXO I-AB / HI

Verifica a existência de valor de variação patrimonial diminutiva de Juros e Encargos de
Empréstimos e Financiamentos quando foram informados valores de Obrigações
decorrentes de empréstimos e financiamentos.
D2_00030

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se foram informados valores nas contas de balanço no terceiro nível do PCASP
com natureza do saldo invertida.
D2_00031

DCA

ANEXO I-HI

Verifica se foram informados valores nas contas de resultado no terceiro nível do PCASP
com natureza do saldo invertida.
D2_00032

DCA

ANEXO I-AB

Verifica se o ente está aplicando preceito do PIPCP de ajuste para perdas da dívida
ativa. Em cada grupo de contas, quando existe saldo de dívida ativa, é verificada a
existência de valor de ajuste para perdas no mesmo grupo.
D2_00033

DCA

ANEXO I-C

Verifica se foi informada alguma receita ou dedução de receita que não é de competência
do ente.
D3_00001

RREO

ANEXO-I

Verificar, no Balanço Orçamentário, a exatidão no cálculo do resultado
orçamentário e a demonstração desse valor na coluna correta.
D3_00002

RREO

ANEXO-I / ANEXO-II

Verificação da igualdade dos valores de despesa entre o Balanço Orçamentário
e o Demonstrativo da Execução da Despesa por Função/Subfunção.
D3_00003

RREO

ANEXO-I / ANEXO-VI

Verificação da igualdade dos valores de despesa corrente entre o Balanço Orçamentário
e o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal.

D3_00005

RREO / RGF

RREO-ANEXO-III

RGF-ANEXO-I, II, III e IV

Verificação da igualdade da Receita Corrente Líquida entre o Demonstrativo da Receita
Corrente Líquida do RREO e os Demonstrativos da Despesa com Pessoal, Dívida
Consolidada Líquida, Garantias e Contragarantias de Valores e Operações de Crédito
do RGF do poder executivo.
D3_00006

RREO / RGF

RREO-ANEXO-VI

RGF-ANEXO-II

Verificação da igualdade da Dívida Consolidada Líquida entre os Demonstrativos dos
Resultados Primário e Nominal no RREO e o Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida no RGF do poder executivo.
D3_00007

RREO ANEXO-I

ANEXO-VI

Verificação da igualdade da previsão atualizada de receitas e das receitas realizadas até
o bimestre entre o Balanço Orçamentário e o Demonstrativo dos Resultados Primário e
Nominal.
D3_00008

RREO / RGF

RREO - ANEXO-I

RGF - ANEXO-V

Verificação da igualdade dos valores dos restos a pagar não processados entre o
Balanço Orçamentário do RREO e o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar do RGF de todos os poderes/órgãos.
D3_00009

RREO / RGF

RREO - ANEXO-VII

RGF - ANEXO-V

Verificação da igualdade dos valores dos restos a pagar processados e não processados
entre o Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão do RREO e o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF de todos os
poderes/órgãos.
D3_00010

RGF

ANEXO-I

Verificação da igualdade dos valores da RCL e da RCL ajustada entre o Demonstrativo
da Despesa com Pessoal do RGF (Anexo 1) do Poder Executivo e os Demonstrativos
da Despesa com Pessoal dos demais Poderes e Órgãos.
D3_00011

RGF

ANEXO-I

Verificação do valor da dedução de inativos e pensionistas com recursos vinculados em
relação ao valor da despesa com inativos e pensionistas no Demonstrativo da Despesa
com Pessoal do RGF.
D3_00012

RREO ANEXO-I, II, III, VI e VI

Verifica se foram informados valores com sinal negativo no Relatório Resumido de
Execução Orçamentária (RREO) em campos que não deveriam apresentar valores
negativos.
D3_00013

RGF

ANEXO-I, II, IV e V

Verifica se foram informados valores com sinal negativo no Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) de todos os poderes/órgãos em campos que não deveriam apresentar valores
negativos.
D4_00001

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-I

Verificação da igualdade dos valores da realização da receita entre o Quadro de Receitas
Orçamentárias da DCA e o Balanço Orçamentário do RREO.
D4_00002

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-D

RREO-ANEXO-I

Verificação da igualdade dos valores da execução da despesa entre o Quadro de
Despesas Orçamentárias da DCA e o Balanço Orçamentário do RREO.
D4_00003

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-E

RREO-ANEXO-II

Verificação da igualdade dos valores da execução da despesa por função, exceto
intraorçametária, entre o Quadro de Despesas por Função da DCA e o Demonstrativo
da Despesa por Função/Subfunção do RREO.
D4_00004

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-E

RREO-ANEXO-II

Verificação da igualdade dos valores da execução da despesa intraorçamentária entre o
Quadro de Despesas por Função da DCA e o Demonstrativo da Despesa por
Função/Subfunção do RREO.
D4_00005

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-F

RREO-ANEXO-VII

Verificação da igualdade dos valores dos restos a pagar não processados e processados
do Quadro de Despesas Orçamentárias da DCA (Execução dos Restos a Pagar) e o
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão do RREO.
D4_00006

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-G

RREO-ANEXO-VII

Verificação da igualdade dos valores dos restos a pagar não processados na Execução
dos Restos a Pagar do Quadro de Despesas por Função da DCA e o Demonstrativo dos
Restos a Pagar por Poder e Órgão do RREO (intraorçamentário e excetointraorçamentários).
D4_00007

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-G

RREO-ANEXO-VII

Verificação da igualdade dos valores dos restos a pagar processados na Execução dos
Restos a Pagar do Quadro de Despesas por Função da DCA e o Demonstrativo dos
Restos a Pagar por Poder e Órgão do RREO (intraorçamentário e exceto
intraorçamentários).
D4_00008

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-XI

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Alienação de Ativos entre o Quadro
de Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário da DCA e o Demonstrativo da
Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos do RREO.

D4_00009

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-III

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Tributos (ICMS, IPVA, ITCD, IRRF)
ente o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário da DCA e o
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do RREO.
D4_00010

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-III

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Tributos (IPTU, ISS, ITBI, IRRF)
ente o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário da DCA e o
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do RREO.
D4_00011

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-III

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Tributos (Cota-Parte do FPE e
Transferências do FUNDEB) ente o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço
Orçamentário da DCA e o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do RREO.
D4_00012

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-III

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Tributos (Cota-Parte do FPM, CotaParte do ICMS, Cota-Parte do IPVA, Cota-Parte do ITR e Transferências do FUNDEB)
ente o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário da DCA e o
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do RREO.
D4_00013

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-VI

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Tributos (ICMS, IPVA, ITCD, IRRF)
entre o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário da DCA e o
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do RREO.
D4_00014

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-VI

Verificação da igualdade dos valores das receitas de Tributos (IPTU, ISS, ITBI, IRRF)
entre o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário da DCA e o
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do RREO.
D4_00015

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-VI

Verificação da igualdade dos valores das transferências constitucionais (Cota-Parte do
FPE e Transferências do FUNDEB) entre o Quadro de Receitas Orçamentárias do
Balanço Orçamentário da DCA e o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
do RREO.
D4_00016

DCA / RREO

DCA - ANEXO I-C

RREO-ANEXO-VI

Verificação da igualdade dos valores das transferências constitucionais (CotaParte do FPM, Cota-Parte do ICMS, Cota-Parte do IPVA, Cota-Parte do ITR e
Transferências do FUNDEB) entre o Quadro de Receitas Orçamentárias do Balanço
Orçamentário da DCA e o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do RREO.

Anexo III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS
Nome da Prefeitura: ____________________________________________________
Nome do Representante Legal: ______________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
Endereço da sede: ________________________________________________________
Nome do Profissional da Contabilidade: _______________________________________
Número do Registro no CRC: _______________________________________________

Autorizamos a divulgação e utilização dos dados da Prefeitura e do
profissional da contabilidade constantes nos documentos, tais como nomes, imagens,
números apresentados, gráficos, dados sobre questões contábeis e fiscais, entre outros
dados, no sitio do CRCRJ e/ou nas publicações de responsabilidade deste Regional.
Nos termos da Lei nº 13.709/2018 autorizamos o CRCRJ a análise das
informações e documentos encaminhados, declarando-nos ciente de que ao final do
processo de premiação, os documentos entregues serão inutilizados e excluídos da base
de dados do CRCRJ.

Local e data

Razão Social da Prefeitura
CNPJ

Nome e assinatura do Representante Legal
CPF

Nome e assinatura do Profissional da Contabilidade
Número de Registro

