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. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Produção e consolidação de conteúdo (relatórios, planos, estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, textos para
sites, formulários e outros similares).

305 137 125 43 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Produção e consolidação de conteúdo e de materiais institucionais relacionados ao tema integridade. 11 7 4 0 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Produção e edição de material audiovisual sobre temas relacionados às áreas de atuação da STPC 4 2 2 0 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Produção e revisão de documentos relacionados à participação do Brasil nos foros internacionais anticorrupção
(comentários da CGU a propostas de princípios, guias, relatórios sobre os temas debatidos nos foros, discursos,
apresentações etc)

1 0 1 0 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Resposta e consolidação a demandas externas de cidadãos, academia, imprensa e similares. 26 12 13 1 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Resposta e consolidação a demandas externas de órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes
federativos e similares.

28 23 5 0 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Revisão de relatório de avaliação de programa de integridade 9 7 2 0 0 0

. Atividades De Transparência
E Prevenção Da Corrupção

Revisão de relatórios/registro de achados de monitoramento do cumprimento de obrigações de transparência,
governo aberto e integridade por parte dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal ou de entes
federativos.

104 73 31 0 0 0

. Atividades Do Núcleo De
Gestão De Riscos E
Integridade

Elaboração, revisão e análise de documentos técnicos, normativos, políticas, relatórios, estudos, cartilhas,
apostilas, manuais, guias, boletins de monitoramento, normativos

14 3 6 5 0 0

. Atividades Do Núcleo De
Gestão De Riscos E
Integridade

Extração, compilação de dados de pesquisas, validação e análise dos resultados, e elaboração de gráficos e
tabelas

1 0 1 0 0 0

. Atividades Do Núcleo De
Gestão De Riscos E
Integridade

Materiais para capacitação, eventos, benchmarkings - Elaboração 4 0 4 0 0 0

. Pgd-Projetos Atividades de projetos 10.959 2.051 4.092 4.708 108 0

. Total 96.264 23.979 37.177 34.394 674 40

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 596, DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a suspensão da cobrança de encargos
moratórios incidentes sobre a anuidade do exercício de
2021, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da
competência que lhe é conferida pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, pelo
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, e por seu
Regimento, aprovado pela Resolução Normativa CFA n° 584, de 25 de agosto de 2020,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como pandemia desde 2020;

CONSIDERANDO que a disseminação e o contágio da pandemia alteraram as
rotinas de toda a população, impondo a necessária adoção de medidas tendentes a evitar o
colapso do sistema de saúde pública nacional;

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e posteriores;

CONSIDERANDO os reflexos das medidas adotadas pelos poderes públicos, que
resultaram na impossibilidade de manutenção das atividades normais de dezenas de milhares
de profissionais de Administração, impondo restrições ao exercício profissional e a
consequente redução da renda dos profissionais inscritos nos CRAs;

CONSIDERANDO a necessidade de se conferir aos profissionais registrados nos
Conselhos Regionais de Administração, condições de manutenção da regularidade das
inscrições e o pleno exercício da atividade profissional, resolve:

Ad referendum do Plenário,
Art. 1º Fica suspensa, até 31 de maio de 2021, a exigibilidade dos encargos moratórios

previstos no art. 1º, § 2º da Resolução Normativa CFA nº 588, de 27 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput abrange somente a anuidade do exercício de

2021, com vencimento em 30 de março de 2021, e não implica direito à restituição de quantias
eventualmente já recolhidas.

Art. 2º Ficam autorizados os Conselhos Regionais de Administração a deliberar
sobre a prorrogação do vencimento das parcelas decorrentes de termos de conciliação de
dívida com vencimento no mês de março de 2021, para que as respectivas prestações sejam
exigíveis nos meses subsequentes do exercício de 2021, sem a cobrança de correção monetária
ou incidência de juros e multa.

Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e
vigorará até 31 de maio de 2021.

Art. 4º Revoga-se a Resolução Normativa CFA nº 579, de 23 de março de 2020.

ROGÉRIO RAMOS DE SOUZA
Em exercício

RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 597, DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre o programa de recuperação de créditos
do Sistema CFA/CRAS, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições e incumbências legais e regimentais, que lhe conferem a Lei n.º 4.769, de 9 de
setembro de 1965, o Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 61.934, de 22 de dezembro
de 1967, e o Regimento do CFA, especialmente seu artigo 40, aprovado pela Resolução
Normativa CFA n° 584, de 25 de agosto de 2020,

CONSIDERANDO a necessidade de arrecadação fiscal caracterizada pela
contribuição compulsória, determinada por lei e que constitui, nos termos do art. 12 da Lei
nº 4.769, de 1965, a receita principal dos Conselhos Federal e Regionais de
Administração;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.514, de 2011, atribui aos Conselhos Federais a
competência para estabelecer as regras de recuperação de créditos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.105, de 2015, preconiza a conciliação como
método de solução consensual de conflitos e prevenção de litígios;

CONSIDERANDO a orientação do Conselho Nacional de Justiça e do Fórum dos
Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, juntamente com os Tribunais Regionais
Federais Regionais, no sentido de promover política sistematizada de conciliação
relacionada aos débitos existentes nos respectivos Conselhos;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, alterada pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, resolve,

ad referendum do Plenário:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos no âmbito do

Sistema CFA/CRAs, destinado a estimular a regularização dos inadimplentes juntos aos
respectivos Conselhos Regionais.

Art. 2º Fica autorizado aos Conselhos Regionais de Administração a promoção de
conciliações administrativas e judiciais com os registrados em débito, podendo, para tanto,
conceder descontos incidentes exclusivamente sobre juros e multas, respeitando-se os valores
mínimos de cada parcela, não inferiores a R$50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas e R$150,00
(cento e cinquenta reais) para pessoas jurídicas, e observadas as condições abaixo estabelecidas:

I - à vista, com 90% (noventa por cento) de desconto sobre juros e multas;
II - de 02 (duas) até 5 (cinco) parcelas fixas, com 60% (sessenta por cento) de

desconto sobre juros e multas;
III - de 06 (seis) até 10 (dez) parcelas fixas, com 40% (quarenta por cento) de

desconto sobre juros e multas;
IV - de 11 (onze) até 15 (quinze) parcelas fixas, com 20% (vinte por cento) de

desconto sobre as multas e os juros;
Parágrafo 1º Para os casos previstos nos incisos II, III e IV, a primeira parcela

deverá ser paga no ato da assinatura do Termo de Conciliação de Dívida (ANEXO ÚNICO), e
as subsequentes a cada 30 dias após o pagamento da primeira.

Parágrafo 2º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos vencidos até 31 de
dezembro de 2020.

Art. 3º A adesão ao programa instituído por esta Resolução Normativa será
formalizada ao respectivo Conselho Regional de Administração, por meio de requerimento
do devedor, até o dia 31 de dezembro de 2021, e assinatura de Termo de Conciliação de
Dívida que importará na:

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos objetos do Termo de
Conciliação de Dívida ou do acordo judicial;

II - renúncia expressa ao direito de ação sobre débitos objeto do acordo,
inclusive desistência de ações judiciais eventualmente ajuizadas e lides administrativas;

III - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.
Art. 4º Os débitos objeto da conciliação, na forma do Programa de Recuperação

de Créditos, serão consolidados na data de assinatura do Termo de Conciliação de Dívida ou
do acordo judicial, conforme o caso, atualizados pela variação integral do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo, acrescidos de multa de 2%
(dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo Único. Será discriminado no Termo de Conciliação de Dívida ou no
acordo judicial, conforme o caso, o valor do débito consolidado, o percentual do desconto
concedido com o seu respectivo valor pecuniário e o valor negociado que será liquidado de
forma diferida pelo devedor.

Art. 5º Caberá ao CRA requerer, conforme o caso, a extinção ou suspensão da
execução fiscal em trâmite até o pagamento final do débito.

Parágrafo único. O pedido de liberação de eventual bloqueio judicial ocorrerá
somente nos casos de pagamento à vista da metade do valor devido e o restante em até
30 dias.

Art. 6º O não pagamento, na data de vencimento, de 2 (duas) ou mais parcelas
do acordo firmado, consecutivas ou não, implica o imediato cancelamento do
parcelamento, vencimento antecipado do débito remanescente e adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 7º. Os Conselhos Regionais de Administração ficam obrigados a encaminhar
as Certidões de Dívida Ativa, objeto de conciliação ou não, para o protesto extrajudicial por
falta de pagamento, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492, de 10 de
setembro de 1997.

§ 1º As certidões de dívida ativa serão encaminhadas aos Tabelionatos de
Protesto de Títulos juntamente com os respectivos documentos de arrecadação.

§ 2º Não serão encaminhados a protesto os créditos cuja exigibilidade esteja
suspensa, em processo de concessão de parcelamento, ou nos casos em que conste pedidos
administrativos pendentes de decisão junto ao Conselho Regional de Administração.

Art. 8º A pedido do interessado, os Conselhos Regionais de Administração
poderão emitir certidão positiva com efeito de negativa durante a vigência do
parcelamento, na forma prevista no art. 6º da Resolução Normativa CFA nº 499, de 10 de
maio de 2017.

Art. 9º Esta Resolução Normativa tem vigência a partir da sua publicação até o
último dia útil de dezembro de 2021.

ROGÉRIO DE SOUZA RAMOS
Em exercício

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

RESOLUÇÃO Nº 2.066, DE 22 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre o Regulamento do XXVII Prêmio Brasil
de Economia.

O CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, pela Lei nº 6.537,
de 19 de julho de 1978, pelo Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952 e pelo
Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução nº 1.832, de 30 de julho de
2010, publicada no DOU nº 149, de 5 de agosto de 2010, Seção 1, Páginas: 85 e 86;
CONSIDERANDO que a disseminação do conhecimento econômico e a promoção de
estudos técnicos fazem parte das atribuições do Cofecon, nos termos da alínea "g" do
artigo 7º da Lei nº 1.411/1951; CONSIDERANDO o regramento próprio que estabelece o
estímulo à produção intelectual em Economia, nos termos da Resolução nº 1.892, de 13
de abril de 2013, publicada no DOU nº 80, de 26 de abril de 2013, Seção 1, Páginas: 177
a 179; CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 19.593/2021,
deliberado durante a 703ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Ec o n o m i a ,
realizada virtualmente nos dias 19 e 20 de março de 2021, resolve:
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