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APRESENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, que estabelece regras gerais
para a organização e a apresentação da prestação de contas pela administração pública federal, o
Relatório de Gestão é composto de documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e de gestão, organizado para permitir a visão sistêmica do
desempenho e da conformidade da gestão da unidade jurisdicionada durante o exercício financeiro.
O Relatório de Gestão do Crea-PR para o exercício de 2015 foi estruturado em sete
capítulos, mais os anexos, sendo no primeiro capítulo abordada a estrutura da organização, suas
finalidades e competências, suas normas de criação e funcionamento e seu organograma, para que
se tenha uma noção de como o Conselho está estruturado. No segundo capítulo é abordado o
Planejamento Estratégico citando os objetivos, as metas e os projetos definidos para o período do
exercício do Relatório e a forma de monitoramento destes itens. Ainda no segundo capítulo é
abordado o Desempenho Orçamentário descrevendo e demonstrando o comportamento das receitas
e despesas e as transferências de recursos realizadas, é abordado também o Desempenho
Operacional onde são apresentadas informações acerca da gestão dos recursos oriundos das multas
aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização e os principais indicadores de desempenho
operacionais. Já o terceiro capítulo é destinado a abordar a estrutura de Governança adotada pelo
Conselho, os papéis dos seus dirigentes e o funcionamento dos colegiados, bem como, a gestão de
risco e o controle adotado, interna e externamente, incluindo informações sobre a empresa de
auditoria independente e a forma de apuração de ilícitos administrativos. O quarto capítulo é
dedicado a informar sobre o relacionamento do Crea-PR com a sociedade, principalmente ao que
diz respeito à Lei de Acesso à Informação e também às medidas para garantir a acessibilidade aos
produtos, serviços e instalações. O quinto capítulo é dedicado a descrever sobre o Desempenho
Financeiro e Informações Contábeis incluindo informações sobre a conformidade contábil dos atos
e fatos da gestão no exercício e apresentando as Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nº
4.320/1964 com suas notas explicativas. O sexto capítulo aborda as questões que envolvem a
Gestão de Pessoas como estrutura, despesas e mão de obra temporária e também a Gestão de
Tecnologia da Informação incluindo os principais sistemas utilizados e informações sobre o PDTI –
Plano Diretor de Tecnologia da Informação. E por fim o sétimo e último capítulo traz informações
julgadas relevantes pelo Conselho e que não foram descritas em nenhum outro capítulo.
O ano de 2015 foi o primeiro em que o Conselho passou a adotar no seu planejamento o
BSC – Balanced Scorecard. Anteriormente as metas e objetivos eram construídos anualmente com
base na metodologia de GPD – Gerenciamento pelas Diretrizes, não segmentando seus objetivos em
perspectivas, conforme preconiza o BSC. O resultado desta prática de gestão foi a concretização do
seu Mapa Estratégico, construído em 2014 para o período de 2015-2017 e apresentado no item 2.1
deste relatório.
Outro importante avanço em relação ao planejamento da gestão do Conselho foi a
elaboração, em 2015, do seu PPA – Plano Plurianual. O PPA/Crea-PR 2016-2018 nasceu de um dos
Objetivos Estratégicos definidos para esta gestão, qual seja, “Responsabilidade, legalidade e
moralidade na aplicação dos recursos” e tem como objetivo, além de melhorar o planejamento de
investimentos de médio e de longo prazos, dar ainda mais transparência às ações da gestão. Com
esta nova ferramenta o Crea-PR alinha-se ainda mais fortemente aos princípios da boa
administração pública. Trata-se de uma iniciativa pioneira entre os Creas do Brasil. O PPA é
apresentado no capítulo 7 e também faz parte dos anexos do presente relatório.
É certo que, assim como qualquer outra organização, o Crea-PR também apresentou
dificuldades frente ao atual cenário econômico. A principal dificuldade encontrada pelo Conselho
em 2015 foi a necessidade de adequação de algumas atividades frente a um quadro de diminuição
6

de receitas. Considerando a necessidade de manutenção da qualidade dos seus produtos e serviços e
a diretriz da alta administração de não aumento do quadro de funcionários foi necessário um
reestudo da estrutura e redistribuição de atividades entre os setores para que as mesmas
continuassem a ser realizadas, mesmo com o quadro de pessoal reduzido em relação aos outros
exercícios. Essa situação está retratada no capítulo 6 do relatório.
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE
O objetivo deste capítulo é proporcionar uma melhor compreensão do que é a unidade,
as razões de sua existência, suas principais relações com o contexto de atuação e como está
estruturada. O capítulo está organizado em três subitens: “Finalidade e competências”, “Normas e
regulamentos de criação, alteração e funcionamento” e “Organograma”.
1.1 Finalidade e Competências
Os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) são subordinados às
regulamentações do Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e tem como principal
finalidade a fiscalização do exercício das profissões de engenharia e agronomia, em suas regiões, e
suas atribuições estão previstas em Lei Federal.
São autarquias federais, ou seja, pessoa jurídica de direito público que faz parte da
Administração Pública Indireta. Tem a executoriedade e/ou titulariedade de um serviço público
concedido por meio de lei. Seu patrimônio e receita são próprios, porém tutelados pelo Estado.
No cumprimento de sua finalidade, o Crea-PR atua no sentido de suprimir as atividades
de pessoas físicas ou jurídicas que não tenham habilitação legal ou transcendam às suas atribuições,
exercendo, assim, serviços de fiscalização em caráter privado, por delegação do poder público,
mediante autorização legislativa.
De acordo com seu Regimento Interno é a instância de fiscalização e aprimoramento do
exercício profissional da Engenharia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia e áreas afins,
no Estado do Paraná. Tem por finalidade principal a fiscalização, o controle, a orientação e o
aprimoramento do exercício das atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia, da Meteorologia, bem como outras lhe atribuídas por lei e atos legais do
Confea, no território de sua jurisdição, exercendo para tanto ações que são: fiscalizadora,
deliberativa, normativa, regulamentar, institucional e administrativa.
1.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento
No começo dos anos 30, o desenvolvimento das diversas modalidades de engenharia e
as mudanças nos processos de construção com os quais se implantavam as novas estruturas
metálicas, o concreto armado, além de muitos outros processos, exigiam definido grau de
especialização. Naquela época os profissionais formados sofriam forte concorrência de leigos e de
profissionais estrangeiros formados ou não. Era preciso, portanto, disciplinar o mercado e valorizar
o profissional brasileiro.
Liderados pelas principais Entidades de Classe, surgiram grandes movimentos em favor
da regulamentação dessas profissões no Brasil. Em 1932, várias Entidades de Classe, junto com o
Sindicato Nacional de Engenharia entregou ao Ministro do Trabalho um “anteprojeto de lei
regulamentando o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor”.
Coroando estes esforços, em 11 de dezembro de 1933, veio a tão esperada
regulamentação, por meio do Decreto n° 23.569, considerado marco na história da regulamentação
profissional e técnica no Brasil. Regulamentava o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto
e agrimensor e dispunha sobre a fiscalização dos serviços desenvolvidos por engenheiros, arquitetos
e agrimensores, determinando que esta fosse exercida pelo Confea – Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agrimensura e pelos Creas – Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agrimensura. Juntas estas duas instituições seriam responsáveis por garantir as
condições de fiscalização das profissões em todo o território nacional, constituindo o sistema
Confea/Crea. É preciso registrar que, em 12 de outubro daquele mesmo ano de 1933, o Decreto n°
23.196 regulamentou a profissão do Agrônomo ou do Engenheiro Agrônomo.
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Na primeira reunião plenária do Confea, em 1934, foi instituído pela Resolução n° 2 o
plano de organização dos primeiros Conselhos Regionais, que dispunha sobre a composição dos
mesmos. Pelo artigo 1° dessa resolução o país foi dividido em oito grandes regiões ficando a 7ª
região no Paraná, com sede em Curitiba.
Em janeiro de 2012, os profissionais da Arquitetura e Urbanismo deixaram de fazer
parte do Sistema Confea/Crea por força da Lei Federal 12378/2010 de 31/12/2010 que criou o
CAU-BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Em função disso o Crea passou a ser denominado
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Desde 1966 o sistema Confea/Crea é regido pela Lei n° 5.194 e representa, também, os
geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos dessas modalidades, técnicos industriais e
agrícolas e suas especializações.
Além da Lei Federal 5.194/1966 o Crea-PR tem seu Regimento Interno, em vigor desde
14 de maio de 1996, que versa sobre a organização, atribuições e finalidades do Conselho, do
Plenário, das Câmaras Especializadas, dos Conselheiros, da presidência, da diretoria, das
inspetorias, das comissões e gere os trabalhos dentro do Conselho.
No que se refere às normas relacionas à administração do Crea-PR a estrutura funcional
formal esteve regulada, no exercício de 2015, pela Portaria 117/2015 de 09/03/2015. Além disso, há
o Plano de Cargos, Salários e Carreira o qual é regulado pela Portaria nº 526/2008 de 17/12/2008.
1.3 Organograma
A estrutura organizacional do Crea-PR está planejada com o objetivo de agilizar ao
máximo os serviços disponibilizados a profissionais e empresas em todo o Estado. Cada unidade
possui funções específicas que, combinadas de forma produtiva e eficaz, asseguram o pleno
exercício profissional e garantem à comunidade a execução das obras dentro dos trâmites legais,
com qualidade e economia. Como já se mencionou, o normativo vigente em 2015 que tratava sobre
tal tema é a Portaria 117/2015.
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Fonte: Portaria 117/2015 de 09/03/2015
Figura 1 - Organograma do Crea-PR

1.3.1 Descrição sucinta das competências e atribuições das áreas
Abaixo segue uma descrição resumida das competências e atribuições de cada área
administrativa componente do organograma:
Chefia de Gabinete: É órgão de apoio direto à atividade de gabinete da Presidência.
Analisa o expediente, os requerimentos e processos dirigidos à Presidência e incumbe-se dos
despachos e toma as providências cabíveis ao bom andamento processual. Cabem-lhe as funções
protocolares, a redação do expediente e o encaminhamento das determinações presidenciais.
Ouvidoria: tem a competência para receber, registrar, encaminhar e analisar
manifestações, referentes aos procedimentos e ações do Crea-PR, bem como gerenciar o Portal de
Transparência. Com ação principal voltada à melhoria de processos decisórios e procedimentos
burocráticos, propondo às áreas responsáveis, correções sobre o andamento dos serviços internos do
Crea-PR, no interesse do bom atendimento aos profissionais e aos usuários dos serviços. Sua
missão é o aperfeiçoamento do sistema quanto à agilidade, lisura, eficiência e qualidade dos
serviços prestados pelo Crea-PR.
Assessorias da Presidência: promover e realizar a interface do Conselho com o poder
público constituído (legislativo, executivo, judiciário e ministério público), nos seus diversos níveis.
Visam às ações políticas de valorização e inserção profissionais, além da participação dos
profissionais, das Entidades de Classe e do Conselho na formulação das políticas públicas de
desenvolvimento local, regional e nacional.
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Superintendência: cabe a ela planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar as
atividades técnicas, operacionais e administrativas do Conselho. É o órgão regulador da eficiência
funcional e do aperfeiçoamento estratégico dos órgãos de administração do Crea-PR.
Secretaria Geral: atua na elaboração e controle dos atos do Plenário e da Diretoria.
Tem a seu cargo o controle dos processos do Plenário, a frequência dos Conselheiros, a manutenção
do banco de dados de Conselheiros, Entidades de Classe, Instituições de Ensino, Inspetores,
Confea/Creas e Órgãos Públicos e o arquivo documental destas atividades.
Setor de Eventos: responsável pela organização e execução dos eventos do Crea-PR.
Setor de Comunicação: tem a atribuição de tornar as ações do Crea-PR conhecidas
pelos seus diferentes públicos, assegurando divulgação, transparência e visibilidade aos diversos
atos da administração.
Gestão da Qualidade: responsável pela implantação e manutenção dos requisitos da
NBR ISO 9001:2008 em todas as áreas, bem como pela padronização e controle dos procedimentos
do Sistema de Gestão. Tem ainda a função de auxiliar as demais áreas na utilização das ferramentas
de gestão e acompanhar sistematicamente os resultados das metas e processos.
Gestão de Qualificação Profissional: tem a incumbência de oportunizar recursos
capazes de agregar e atualizar conhecimentos aos profissionais, ampliando assim as oportunidades
no exercício da profissão frente às inovações tecnológicas.
Departamento de Fiscalização: é responsável pelo planejamento e controle da
fiscalização, pela realização da fiscalização e também pelo tratamento dos processos oriundos das
diversas modalidades de fiscalização.
Departamento Contábil e Pessoal: responsável pelas atividades financeiras e
contábeis do Conselho e também pelas atividades relativas à contratação de funcionários e seus
desdobramentos legais, controle de benefícios, capacitação e treinamento, folha de pagamento,
avaliação de desempenho, elaboração de concurso publico, e todas as demais atividades relativas ao
gerenciamento dos registros funcionais.
Departamento Jurídico: é o responsável pelo assessoramento e consultoria jurídica a
todos os departamentos e setores; representação judicial e extrajudicial; defesa dos interesses
públicos do Conselho e promoção da cobrança dos créditos do Crea-PR inscritos em dívida ativa.
Departamento de Suprimentos e Serviços: responsável pelas atividades de compras e
contratações de produtos e serviços nas diversas modalidades de contratação, pelo atendimento
telefônico aos clientes externos do Conselho (Central de Informações), pelos serviços de malote e
também pela manutenção dos imóveis e veículos do Conselho.
Departamento de Informática: responsável pelo desenvolvimento de sistemas
informatizados para atender as demandas de todas as áreas do Conselho, bem como pela
infraestrutura, serviços e soluções de tecnologia e geoprocessamento.
Departamento de Assessorias Técnicas: responsável pela elaboração de análises
técnicas, orientações e soluções em processos de fiscalização e protocolos, sendo o departamento de
apoio e preparação das atividades das Câmaras Especializadas.
Departamento de Relações Institucionais: responsável pelo gerenciamento de
assuntos pertinentes às Entidades de Classe, Instituições de Ensino e convênios institucionais do
Crea-PR.
Regionais: São extensões espaciais da administração do Crea-PR pelo território do
Estado. São responsáveis pelos serviços básicos do Conselho tais como: atendimento pessoal,
recebimento e execução das solicitações protocoladas em geral e tratamento e controle de processos
de fiscalização de suas áreas de abrangência.
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A seguir informamos os respectivos gestores que estiveram no comando das áreas do
Crea-PR no exercício de referência deste Relatório de Gestão:
RELAÇÃO DOS GESTORES POR UNIDADE ORGANIZACIONAL
Unidade
Organizacional

Nome

Cargo

CG

(vago)

Chefe de Gabinete

OUV
Asses. Projetos
Estratégicos
Asses. Políticas
Públicas
Asses. Especial Obra
Nova Sede
AP
Asses. Comunicação
Social

Rolf Gustavo Meyer
Luiz Carlos Corrêa Soares

Ouvidor
Assessor

Período de designação

01/01/2015 a 31/12/2017
020/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
022/2015

(vago)
Heverson Rangel Aranda

Assessor
Assessor

01/01/2015 a 31/12/2017
23/2015

(vago)
Felipe Augusto Pasqualini

Assessor
Assessor

01/01/2015 a 31/12/2017
024/2015

Asses.
Assuntos Acessibilidade

(vago)

Assessor

Asses. Relação Setor
Empresarial

(vago)

Assessor

Gestão Operac. p/
Vivian Curial Baeta de Faria
Assuntos da Presidência

Assessora

01/01/2015 a 31/12/2017
018/2015
01/01/2015 a 22/06/2015
021/2015

Superintendência

Celso Roberto Ritter

Superintendente

23/06/2015 a 02/12/2015
170/2015
03/12/2015 a 31/12/2017

GQ
GQP
DEFIS

Juliane Marafon
Cacilda Maria Redivo
Diogo Artur Tocacelli Colella

Gestora
Gestora
Gerente

252/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
016/2015
01/01/2015 a 15/01/2016
017/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
015/2015
01/01/2015 a 02/12/2015

DECOP

Ricardo Bittencourt

Gerente

011/2015
03/12/2015 a 31/12/2017
253/2015
01/01/2015 a 31/12/2017

DEJUR

Igor Tadeu Garcia

Gerente

012/2015
12

DESUS
DTI
DAT
DRI
RCSC
RMGA
RAPN
RPGO
RLDA
RPBO
RGUA
RCTB

Sandro Luis Marangoni
Renato Gonçalves Barros
Renato Straube Siqueira
Claudemir Marcos Prattes
Geraldo Canci

Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

Helio Xavier da Silva Filho
Jeferson Antônio Ubiali
Vander Della Coletta Moreno
Edgar Matsuo Tsuzuki
Gilmar Pernoncini Ritter
Thyago Giroldo Nalim
Mauricio Luiz Bassani

Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

01/01/2015 a 31/12/2017
013/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
010/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
014/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
009/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
003/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
001/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
007/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
004/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
002/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
005/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
006/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
008/2015

Fonte: Portarias de Designação
Tabela 1: Relação dos gestores por unidade organizacional

Abaixo do período de designação está citado o número da portaria específica para o
período.

13

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
O conteúdo deste capítulo pretende demonstrar como a unidade planeja o cumprimento
da sua missão, apresenta os objetivos e indicadores de monitoramento relevantes relacionados à
operação da unidade e que tem vinculação ao cumprimento dos seus objetivos, ações e metas
estabelecidas no planejamento estratégico, bem como a demonstração sintética da execução do
orçamento.
O conteúdo está organizado em 5 subitens: “Planejamento Organizacional”, “Formas e
instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos”, “Desempenho
operacional – apresentação e análise de indicadores de desempenho”, “Gestão das multas aplicadas
em decorrência da atividade de fiscalização” e “Desempenho orçamentário”.
2.1 Planejamento organizacional
O Sistema de Gestão do Conselho está estruturado em três níveis: estratégico, tático e
operacional.

Figura 2 - Sistema de Gestão do Crea-PR

A cada três anos, ao final do exercício, nos meses de novembro e dezembro, são
reunidas todas as partes interessadas e feito uma análise de cenários, ambiente interno e externo e
são coletadas várias informações que servem de subsídio para a definição do Posicionamento
Estratégico e dos Objetivos Estratégicos para os 3 anos subsequentes. Em 2014 este processo foi
realizado para subsidiar a elaboração do Mapa Estratégico para o período de 2015-2017. No Mapa
Estratégico são apresentados os Objetivos Estratégicos para cada uma das perspectivas.
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As estratégias sempre estão devidamente alinhadas com a Política da Qualidade e com o
Propósito da organização. Todas as estratégias derivam dos compromissos firmados na PQ, que são
avaliados constantemente nas reuniões de análise crítica pela direção.

Figura 3 – Política da Qualidade do Crea-PR

Os Objetivos Estratégicos estabelecidos para o triênio 2015-2017, dispostos no Mapa
Estratégico, são:

Figura 4 – Mapa Estratégico 2015-2017
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Uma vez definido o Alinhamento Estratégico, pela alta administração, para o período de
3(três) anos, é feito anualmente o desdobramento da PQ e dos Objetivos Estratégicos em metas e
projetos através do Gerenciamento pelas Diretrizes para o período de um ano. Após definidas, as
metas e projetos são formalizados no PTG GSG 07 - Plano de Desdobramento das Metas.
2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
Para 2015 foram definidas as metas e projetos constantes do Anexo 8.1.
2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos de
ação
Os planos de ação são elaborados anualmente sempre após a definição das metas e
projetos para cada área e são monitorados diariamente pelos responsáveis. Os responsáveis fazem o
acompanhamento das ações e alimentam o plano de ação com as informações das ações já
concluídas ou que tiveram início. Caso alguma ação atrase ou seja constatada ineficaz o responsável
da área abre então um relatório de 3Gerações, adotando medidas para corrigir este problema e
regularizar a situação.
Todas as metas, projetos e planos de ação são disponibilizados num software de
gerenciamento dos resultados (infoCREA) que possibilita à alta administração, a qualquer tempo,
conhecer os resultados individuais ou consolidados. Desta forma, existe um controle dos resultados
e é possível o acompanhamento do desempenho operacional e estratégico e a tomada de decisão de
forma tempestiva para minimizar os resultados não planejados.

Figura 5 – Gráfico de farol de acompanhamento de resultados

Bimestralmente são promovidas análises e o monitoramento das metas e dos
indicadores de processos em cada área, com a participação do Superintendente, Gestão da
Qualidade, Responsáveis das áreas e demais funcionários. Nestas reuniões de análise crítica são
analisadas todas as metas (estratégicas e operacionais) e apresentados e discutidos todos os planos
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de ação das áreas para verificar se as ações tomadas estão sendo eficazes e para assegurar que as
ações estão sendo tomadas, possibilitando identificar necessidades de ajustes e revisões dos planos.
As discussões e encaminhamentos são registrados em atas.
Além destas reuniões bimestrais é realizada a Reunião de Análise Crítica pela Alta
Administração, no mínimo a cada seis meses, constituída pelo Presidente, Diretores,
Superintendente, Representante da Direção e Gestão da Qualidade onde são analisadas as metas
consolidadas que compõem os resultados estaduais. Todas as discussões e decisões ficam
registradas em atas de reuniões que são registros do Sistema de Gestão.
É possível visualizar os resultados também nos gráficos de Gestão à Vista em todas as
áreas do Conselho. Esta prática permite que as partes interessadas também tenham acesso aos
resultados alcançados e possam evidenciar o desempenho dos processos.
A análise dos resultados e acompanhamento de metas, projetos e planos de ação é um
processo formalmente instituído no Conselho através de um procedimento documentado
denominado PSG ACG 01 – Análise Crítica do Sistema de Gestão.
2.3 Desempenho Operacional – apresentação e análise de indicadores de desempenho
Para o monitoramento do desempenho operacional, e da gestão, anualmente são
estabelecidas metas e indicadores para cada área, que são analisados bimestralmente em reuniões de
análise de resultados. Estas metas e indicadores buscam medir o desempenho dos processos e a
qualidade dos produtos e serviços, principalmente nas dimensões prazo e qualidade.
As metas, indicadores e coletas de dados de cada uma das áreas do Conselho são
formalmente definidas através de um documento do Sistema de Gestão que é o PTG GSG 04 –
Plano de Indicadores das Metas e dos Processos. Sempre no início de cada ano é feita uma revisão
nos indicadores e coletas de dados que foram monitorados no ano anterior a fim de verificar a sua
pertinência e também identificar a necessidade de inclusão de novos indicadores de desempenho.
No Anexo 8.2 demonstramos as principais metas e indicadores estabelecidos em 2015, seus
atributos e o resultado alcançado.
Analisando o resultado apresentado é possível perceber que a grande maioria das metas e
indicadores foram integralmente cumpridas durante o exercício de 2015, com apenas alguns
resultados indesejados, sendo que sempre que é verificado um resultado indesejado a área
responsável pelo indicador apresenta a análise das causas na reunião de análise de resultados
bimestral e informa as ações que foram planejadas para corrigir o processo e melhorar os resultados.
Nesta situação é feito o registro de um relatório de 3Gerações que fica armazenado juntamente com
o gráfico do resultado indesejado.
O Crea-PR tem seu desempenho estratégico e operacional medido por metas e indicadores
desde 2001, apresentando, portanto, um sistema de indicadores bastante consolidado. A formatação
do processo de análise de resultados de forma individual e presencial com cada área, a capilarização
dos indicadores e metas por toda a organização e a adoção de uma metodologia de gestão permite
evidenciar, através dos resultados atingidos, o bom desempenho operacional do Conselho.
2.4 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização
O objetivo do Crea-PR, ao fiscalizar as obras e os serviços técnicos vinculados às
diversas profissões que representa, é salvaguardar a sociedade de possíveis danos que possam vir a
ocorrer na execução do objeto fiscalizado. A legislação determina, e os Creas procuram fiscalizar o
correto cumprimento desta, que somente os profissionais habilitados possam executar obras e
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serviços de Engenharia e Agronomia, pois estão aptos a oferecer à sociedade um acompanhamento
idôneo e tecnicamente eficaz.
Essa legislação prevê que a pessoa física ou jurídica sem habilitação legal que realizar
atos ou prestar serviços públicos ou privados, reservados aos profissionais da Engenharia e da
Agronomia, está automaticamente enquadrada no ilícito exercício ilegal das referidas profissões. O
auto de infração é o ato processual que instaura o processo administrativo, expondo os fatos ilícitos
atribuídos ao autuado e indicando a legislação infringida, lavrado por agente fiscal, funcionário do
Crea, designado para esse fim. As multas são penalidades previstas no art. 73 da Lei n.º 5.194, de
1966, aplicadas pelo Crea com base nas faixas de valores estabelecidos em resolução específica
definida anualmente pelo Confea. Em 2015 a Resolução vigente era a 1058/2014 de 26/09/2014.
As multas aplicadas pelo Crea-PR podem ser quitadas pelos autuados ainda em
instância administrativa ou então em fase de Dívida Ativa. Os débitos de anuidades ou multas que,
após esgotados todos os prazos fixados administrativamente, não foram quitados, são inscritos em
Dívida Ativa permitindo ao Crea cobrar o montante no âmbito judicial.
Os percentuais de arrecadação de valores de multas em instância administrativa e
Dívida Ativa são pouco representativos frente ao total de receitas do Conselho. Em 2015 tiveram o
seguinte comportamento:

Figura 6- Gráfico do % de arrecadação de multas em 2015

Percebe-se pelos dados acima que a arrecadação de multas administrativas representou
1,8% das receitas e em Dívida Ativa 3,6%. Importante frisar que os valores recebidos em Dívida
Ativa não são totalmente provenientes de multas mas também de anuidades de pessoas físicas e
jurídicas que não foram pagas no tempo devido.
Outro ponto importante a destacar é que sobre as multas também existe a partilha da
receita arrecadada, realizada de acordo com a Lei 5.194/1966, onde se destina a quota de 15% ao
Confea. Este repasse ocorre através da partição na origem, isto é, para cada guia paga, o banco
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arrecadador repassa automaticamente a quota ao Confea, com exceção das guias da Dívida Ativa
provenientes da Justiça Federal, onde o crédito ocorre pelo valor global da dívida, necessitando
internamente identificar os valores de honorários advocatícios e custas judiciais para a
contabilização nas contas correspondentes e assim proceder ao cálculo da quota devida.
Na sequência apresentamos os dados relativos ao quantitativo de multas aplicadas e o
valor arrecadado em 2014 e 2015.
QUANTIDADES DE MULTAS
Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

Multas Aplicadas

Canceladas
Arrecadadas Administrati- Suspensas Multas não
vamente Administrati- inscritas no
vamente
CADIN
Exercícios

Período de
Qtde
Competência
2015
2014
Total

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Multas com
Risco de
Prescrição
Executória

Outras

Exercícios

Exercícios

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

13.673
921
8.685
818
22.358 1.739

233
233

2015

Total das
Multas
Exigíveis e
Demais
Definitivamen- Situações
te
Constituidas
Exercícios
Exercícios

2014

2015

2014

634 13
0 0
10.402
1703
40 1.062
5
9
0
0
0
0 5.969 6.855 1.853
674 1.062
18
9
0
0
0
0 16.371 6.855 3.556
Tabela 2: Quantidade de multas aplicadas por período

2015

526
526

2014

0
0
0

0
0

MONTANTE FINANCEIRO (R$)
Processo Administrativo (Não Arrecadadas)
Multas Aplicadas

Período
de Competência

Descontos

Canceladas
Administrativamente

Arrecadadas

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Suspensas
Administrativamente

Multas Exigíveis e
Definitivamente
Constituidas

Demais Situações

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Valores
2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

7.794.641,00

0,00

-

2014

8.488.299,00

0,00

0,00

Total

16.282.940,00

0,00

0,00 1.177.732,00 115.362,00 239.224,00 1.113.560,00 23.514,00 9.917,00 5.605.828,00 1.010.690,00 9.236.642,00 6.238.770,00

556.397,00

-

168.768,00

-

13.068,00

-

2.463.154,00

-

4.593.254,00

-

621.335,00 115.362,00

70.456,00

1.113.560,00

10.446,00

9.917,00

3.142.674,00

1.010.690,00

4.643.388,00

6.238.770,00

Tabela 3: Situação dos valores das multas aplicadas no período

As multas que foram consideradas como “canceladas administrativamente” são as que
apresentaram erro processual ou então as que foram canceladas pelas instâncias julgadoras, após
análise do mérito. Já as multas enquadradas como “exigíveis e definitivamente constituídas” foram
consideradas as já inscritas em Dívida Ativa, para as quais não há mais recurso administrativo.
Na situação “outras” da tabela 2 e “demais situações” da tabela 3 estão sendo
consideradas todas as multas aplicadas no período e que ainda estão em aberto, seguindo seus
trâmites normais.
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ARRECADAÇÃO EFETIVA (R$)
Período de
Competência da
Multa Aplicada

Valores efetivamente arrecadados
Exercícios
2015

2015

3.283.017,52

2014

2.206.792,00

Total

5.489.809,52

2014
-

0,00

Tabela 4: Valor efetivo de arrecadação de multas por período

Observamos que o valor de arrecadação informado na tabela 3 difere do valor efetivo de
arrecadação informado na tabela 4 tendo em vista que na primeira é informado o valor arrecadado
em cada exercício sobre as multas aplicadas somente naquele mesmo exercício, já na tabela 4 são
apresentados os valores totais arrecadados no período, independente do ano de aplicação das
multas. Na última tabela está informado o valor que efetivamente entrou na contabilidade do
Conselho como receita nos dois exercícios, tanto de multas de infração em instância administrativa
como em instância de Dívida Ativa.
2.5 Desempenho orçamentário
2.5.1 Execução física e financeira do orçamento
Os recursos financeiros previstos na Proposta Orçamentaria para o exercício de 2015
somaram R$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais). A Proposta
Orçamentária foi aprovada na Sessão Plenária Ordinária nº 927 do Crea-PR realizada em
14.10.2014 e aprovada pelo Confea na Sessão Plenária Ordinária nº 1.416 de 15.12.14 (PL1852/2014). Na sua elaboração foram observados os parâmetros das Resoluções do Confea nº 1036
e 1037/2011 quanto à forma e plano de contas estabelecido aos Creas, estando portanto, alinhado
ao Setor Público.
Os valores estimados para a receita foram estabelecidos com base na Resolução nº
1058/2014 do Confea, que versa sobre a cobrança de taxas para 2015, levando-se em conta as
tendências de execução de recebimentos, além dos valores a serem obtidos pela aplicação em
caderneta de poupança e, também, da previsão de possível alienação do edifício da atual Sede para
construção de nova Sede em Curitiba.
Em decorrência da previsão da Receita é que foram fixados os valores das despesas para
o custeio das atividades normais dos setores administrativos e investimentos necessários e voltados
para o aprimoramento no atendimento aos profissionais e empresas da Engenharia e Agronomia e
atividades afins, cuja soma dos valores ficou igualmente fixado ao previsto da receita, ou seja, R$
67.500.000,00.
2.5.2 Informações sobre a realização das receitas
As receitas do Crea-PR se originam das contribuições de anuidades, receita tributária
(que são as ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica), receitas de serviços (registros de
profissionais e empresas, expedições de carteiras e certidões), multas de autos de infração, dívida
ativa, transferências correntes, receitas de capital (alienações de bens), entre outras.
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Em 2015 a receita total arrecadada atingiu 92,73% do orçado. As receitas correntes
atingiram 99,13%, ou seja, dos R$ 62.160.000,00 previstos para o exercício foram realizados R$
61.620.023,01, ficando 0,87% abaixo da previsão. As receitas mais expressivas do Conselho em
2015 foram: receitas de contribuições (Anuidades) e receitas tributárias (ARTs), representando
80,57% da arrecadação do exercício. Já a receita de capital previa a possível alienação da atual Sede
do Crea-PR para a construção de uma nova Sede, o que acabou não sendo realizado, motivo pelo
qual a variação apresenta um percentual elevado de não realização nesta fonte de receita, conforme
tabela abaixo.
FONTE/RECURSOS

RECEITA
PROJETADA
2015

RECEITA REALIZADA
2015

% VARIAÇÃO

Receitas Correntes

62.160.000,00

61.620.023,01

-0,87

Receita Tributária - ARTs

25.993.012,41

25.728.782,04

-1,02

Rec. Contribuições Anuidades

25.138.878,45

24.695.970,48

-1,76

17.000,00

20.899,68

22,94

Receitas Serviços

1.906.646,29

1.902.360,61

-0,22

Receita Financeira

4.632.777,50

4.523.969,11

-2,35

150.000,00

98.500,00

-34,33

Divida Ativa

2.422.754,00

2.668.032,14

10,12

Multas de Infração

1.053.686,60

1.127.300,15

6,99

Restituições e Outras

845.244,75

854.208,80

1,06

Receitas de Capital

5.340.000,00

971.598,00

-81,81

5.340.000,00

971.598,00

-81,81

67.500.000,00

62.591.621,01

-7,27

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

Alienação de Bens Móveis e
Imóveis e Prodesu
TOTAIS

Tabela 5: Comportamento da receita orçada e realizada em 2015

O gráfico abaixo indica o percentual de participação de cada fonte de Receita em 2015:

Figura 7: Comportamento da receita em 2015 em %
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A partilha da Receita arrecadada é realizada de acordo com a lei 5.194/66, onde se
destina a quota de 15% ao Confea. Ainda, a Lei 6.496/77 que criou as ARTs determina a seguinte
partilha desta receita: 20% destinada a Mútua de Assistência Profissional e, dos 80% restantes, 15%
são repassados ao Confea. Os valores acima informados já são os valores efetivamente recebidos
pelo Crea, uma vez que a partição dos valores é feita na origem e repassada automaticamente de
acordo com os percentuais estabelecidos na legislação.
São isentas de quotas, as seguintes fontes de Receitas: Patrimonial, Outras Receitas de
Serviços, Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras, Indenizações e
Restituições, Receitas não Identificadas e Receita de Capital.

Figura 8: Evolução anual das receitas – visão geral

2.5.3 Informações sobre a execução das despesas
Em 2015 as despesas correntes liquidadas atingiram 89,28% do orçado, demonstrando a
eficiência da gestão na aplicação dos recursos. Algumas práticas já vêm sendo adotadas em
exercícios anteriores e foram mantidas visando o equilíbrio financeiro, de modo a possibilitar a
continuidade da sustentabilidade e fomentar cada vez mais a valorização da classe profissional.
Dentre as ações mais importantes estão a otimização de recursos em todos os setores, utilizando o
que é estritamente necessário às atividades operacionais, e também a política atual de não reposição
de funcionários no Conselho que se desligam de forma voluntária.
Os investimentos usualmente são realizados após a confirmação dos valores previstos
na Receita, que ocorre sempre no segundo semestre, e estão alinhados ao plano de investimentos
aprovado em Diretoria, que visa atender as necessidades decorrentes das atividades administrativas
e de fiscalização do Conselho. As despesas de capital atingiram somente 13,07% da previsão, uma
vez que não se concretizou a parcela inicial da execução da obra da nova Sede, licitação deserta
para a compra de microcomputadores, não havendo tempo hábil para nova licitação, além da não
efetivação de compra de imóvel em Curitiba.
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DESPESA
ESTIMADA

DESPESA
LIQUIDADA

2015

2015

Despesas Correntes

57.035.350,00

50.923.593,09

-10,72

Pessoa e encargos sociais

30.165.374,00

29.886.801,62

-0,92

Benefícios e Assist. pessoal

6.314.723,00

5.928.491,09

-6,12

Uso de bens e serviços

1.837.768,00

828.395,92

-54,92

Diária/passagens/locomoções

3.498.745,00

3.046.554,32

-12,92

Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica

9.314.990,00

7.724.497,75

-17,07

Tributárias e contributivas

373.100,00

218.952,78

-41,32

Demais despesas correntes

2.257.200,00

415.201,25

-81,61

606.550,00

555.074,97

-8,49

2.666.900,00

2.319.623,39

-13,02

9.114.650,00

1.191.205,92

-86,93

Obras/instalações/outras

2.200.000,00

356.257,00

-83,81

Invest./Equipamentos

1.914.650,00

834.948,92

-56,39

Aquisição de imóveis/Software

5.000.000,00

0,00

-100,00

1.350.000,00
67.500.000,00

52.114.799,01

-22,79

DESTINAÇÃO/DESPESA

Serviços bancários
Transferências correntes
Despesas de Capital

Reserva de contingência
TOTAIS

% VARIAÇÃO

Tabela 6: Comportamento da despesa orçada com a liquidada em 2015

O gráfico abaixo indica o percentual de participação de cada grupo de Despesas em
2015:

Figura 9: Comportamento da despesa liquidada em 2015 em %

2.5.4 Execução das despesas por natureza e elementos da despesa
As despesas correntes de 2015 tiveram uma evolução pequena em relação a 2014,
ocasionado pelo reajuste salarial, de acordo com a inflação, mantendo-se estável o quadro
funcional, sem contratações. Observa-se que houve redução significativa nos grupos de despesas
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“diárias e passagens”, “tributárias e contributivas” e “demais despesas correntes”, o que possibilitou
uma reserva financeira para a realização dos investimentos.
EMPENHADA

LIQUIDADA

RP não processados

Valores Pagos

GRUPOS DE DESPESAS
2015

Despesas Correntes

2014

2015

2014

2015

2014

51.697.401,55

50.022.480,23

50.923.593,09

49.349.884,72

773.808,46

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

29.886.801,62

27.486.641,73

29.886.801,62

27.486.641,73

BENEFICIOS E ASSIST.PESSOAL

5.928.491,09

5.776.772,55

5.928.491,09

5.772.825,75

USO DE BENS E SERVIÇOS

1.001.145,92

828.044,61

828.395,92

DIÁRIAS/PASSAGENS/LOCOM.

3.046.554,32

3.449.094,10

3.046.554,32

SERV. TERCEIROS- PES
JURIDICA

8.325.556,21

8.085.415,99

7.724.497,75

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

218.952,78

473.266,42

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

415.201,25

519.350,77

SERVIÇOS BANCÁRIOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES

2015

2014

672.595,51

50.214.388,25

48.629.336,48

-

-

29.886.801,62

27.486.641,73

-

3.946,80

5.924.804,69

5.772.825,75

806.203,38

172.750,00

21.841,23

807.884,09

723.560,11

3.405.075,88

-

44.018,22

3.027.584,91

3.376.683,07

7.483.858,39

601.058,46

601.557,60

7.085.107,61

7.368.019,35

218.952,78

473.266,42

-

-

218.680,36

473.266,42

415.201,25

519.350,77

-

-

415.201,25

519.350,77

555.074,97

556.635,10

555.074,97

556.635,10

-

-

555.074,97

556.635,10

2.319.623,39

2.847.258,96

2.319.623,39

2.846.027,30

-

1.231,66

2.293.248,75

2.352.354,18

EMPENHADA

LIQUIDADA

RP não processados

Valores Pagos

GRUPOS DE DESPESAS
2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Despesas de Capital

2.050.516,46

840.822,97

1.191.205,92

239.605,76

859.310,54

601.217,21

1.191.205,92

239.605,76

OBRAS/INSTALAÇÕES/OUTRAS

1.105.224,89

487.796,21

356.257,00

173.295,00

748.967,89

314.501,21

356.257,00

173.295,00

945.291,57

353.026,76

834.948,92

66.310,76

110.342,65

286.716,00

834.948,92

66.310,76

53.747.918,01

50.863.303,20

52.114.799,01

49.589.490,48 1.633.119,00 1.273.812,72

51.405.594,17

48.868.942,24

INVEST./EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/Software
TOTAIS

Tabela 7: Execução da despesa por natureza e elementos

2.5.5 Despesas com contratações e pessoal
Para demonstrar as despesas liquidadas e pagas com contratações e com pessoal no
exercício de 2014 e 2015 apresentamos o quadro abaixo:
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f)
a) Convite
b)Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
2.

Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)

Despesa Liquidada
2015
2014

Despesa paga
2015

2014

5.371.111,81

2.684.666,59

4.897.191,96

2.598.696,49

-

-

-

-

-

183.256,62

-

183.256,62

356.257,00

-

356.257,00

-

5.014.854,81

2.501.409,97

4.540,934,96

2.415.439,87

-

-

-

-

-

-

-

-

1.616.974,89
933.933,11
683.041,78
153.875,75
153.875,75
30.413.795,89

2.814.999,76
2.286.736,79
528.262,97
106.367,94
106.367,94
28.165.168,36

636.583,98
101.884,82
534.699,16
153.875,75
153.875,75
30.413.795,89

2.794.684,48
2.265.146,78
529.537,70
106.367,94
106.367,94
28.165.454,36
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k) Pagamento em Folha
29.886.801,62
27.486.641,73
29.886.801,62
27.486.641,73
l) Diárias
526.994,27
678.526,63
526.994,27
678.812,63
5. Outros
9.444.847,62
7.669.656,77
9.797.101,80
7.551.661,68
TOTAL
47.000.605,96
41.440.859,42
45.898.549,38
41.216.864,95
Fonte: Relatório pagamento sistema contábil 2013 e 2014. Relatório ordenação de Despesas 2013 e 2014
Tabela 8: Despesas com contratação e pessoal em 2015

A linha de numero 5 representa outras formas de contratação como: prorrogação de
contrato, registro de preço, alteração de contrato, compra direta, sendo que estas modalidades não
estão inclusas no item 1.
A contratação de bens e serviços é realizada através de processos administrativos em
observância a Lei Federal nº 8.666/1993 e aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, economicidade, efetividade e publicidade. Os pagamentos ocorrem após o atestado
de conformidade da área responsável na respectiva Nota Fiscal, acompanhada das certidões
negativas do fornecedor, em conformidade às normas aplicáveis.
2.5.6 Informações sobre restos a pagar
No demonstrativo a seguir, evidenciamos a execução da despesa orçada em relação a
empenhada, liquidada, paga e inscrições em Restos a Pagar no exercício 2015, por grupos de
despesas.
DESTINAÇÃO/DESPESA

DESPESA
FIXADA

DESPESA
DESPESA
EMPENHADA LIQUIDADA

DESPESA
PAGA

Despesas Correntes

57.035.350,00

51.697.401,55 50.923.593,09 50.214.388,25

PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

30.165.374,00

29.886.801,62 29.886.801,62 29.886.801,62

RESTOS PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
709.204,84
1.483.013,30

PROCESSADOS

0,00

0,00

BENEFICIOS E
ASSIST.PESSOAL

6.314.723,00

5.928.491,09

5.928.491,09

5.924.804,69

3.686,40

0,00

USO DE BENS E
SERVIÇOS

1.837.768,00

1.001.145,92

828.395,92

807.884,09

20.511,83

172.750,00

DIÁRIAS/PASSAGENS/LO
COM.

3.498.745,00

3.046.554,32

3.046.554,32

3.027.584,91

18.969,41

0,00

SERV. TERCEIROS- PES
JURIDICA

9.314.990,00

8.325.556,21

7.724.497,75

7.085.107,61

639.390,14

601.058,46

373.100,00

218.952,78

218.952,78

218.680,36

272,42

0,00

2.257.200,00

415.201,25

415.201,25

415.201,25

0,00

0,00

606.550,00

555.074,97

555.074,97

555.074,97

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS
CORRENTES

2.666.900,00

2.319.623,39

2.319.623,39

2.293.248,75

26.374,64

0,00

Despesas de Capital

9.114.650,00

2.050.516,46

1.191.205,92

1.191.205,92

0,00

859.310,54

OBRAS/INSTALAÇÕES/OU
TRAS

2.200.000,00

1.105.224,89

356.257,00

356.257,00

0,00

748.967,89

INVEST./EQUIPAMENTOS

1.914.650,00

945.291,57

834.948,92

834.948,92

0,00

110.342,65

AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS/Software

5.000.000,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
DEMAIS DESPESAS
CORRENTES
SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00
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RESERVA
CONTINGÊNCIA

1.350.000,00

TOTAIS
67.500.000,00
Variação % sobre orçamento total de 2015

53.747.918,01 52.114.799,01 51.405.594,17
79,63
77,21
76,16
Tabela 9: Restos a pagar 2015

709.204,84
1,05

1.633.119,00
2,42

As despesas empenhadas no exercício somaram R$ 53.747.918,01, das quais foram
liquidadas R$ 52.114.799,01, ficando em Restos a Pagar processados o montante de R$ 709.204,84
e não processados o montante de R$ 1.633.119,00, perfazendo um total dos Restos a Pagar de R$
2.342.323,84 em 2015.
Através da tabela abaixo se verifica que não há saldos de Restos a Pagar de exercícios
anteriores em aberto, somente os que foram inscritos em 2015 a serem saldados e/ou cancelados em
2016.
Restos a Pagar Processados
Ano de
Montante 01/01/2015
Inscrição

Pagamento

Cancelamento

2015
2014

Saldo a pagar 31/12/2015
709.204,84

720.548,24

709.449,13

11.099,11

0,00

Restos a Pagar NÃO Processados
Ano de
Montante 01/01/2015
Inscrição

Pagamento

Cancelamento

2015
2014

Saldo a pagar 31/12/2014
1.633.119,00

1.272.812,72

1.032.116,66

241.696,06

0,00

Tabela 10: Restos a pagar exercícios anteriores

2.5.7 Execução descentralizada com transferência de recursos
As transferências de recursos são realizadas por meio de convênios, somente para
Entidades de Classe ou Instituições de Ensino regulares junto ao Crea-PR. A política de repasse de
auxílios financeiros às Entidades de Classe e Instituições de Ensino esteve fundamentada nas
Resoluções 1027/2012 , 1032/2011 e 1038/2012, todas revogadas, sendo substituídas pelas
Resoluções 1052/2014 e 1053/2014, que regulamentam dois tipos de convênios, permitindo o
repasse de valores até o montante de 16% do valor líquido recebido com as ART´s (Anotações de
Responsabilidade Técnica) e multas.
No Crea-PR o percentual definido para os repasses no início de 2013 era de 10%
passando a 12% através da Decisão Plenária n.º 082/2013 em 19/03/2013 e, alçando o patamar de
16% pela Decisão Plenária nº 018/2014, de 18/02/2014.
Os dois tipos convênio possíveis no Crea-PR são:
1 – Convênio de mútua cooperação:
Baseava-se no art. 2º da Resolução 1032/2011:
“O Crea poderá aplicar parte da renda líquida oriunda da arrecadação da taxa de
ART para execução de parceria com entidade de classe de profissionais de nível superior ou de
técnicos de nível médio cujo registro no Conselho Regional tenha sido homologado pelo Confea,
objetivando sua participação nas ações de verificação e fiscalização do exercício e das atividades
profissionais dos diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea”.
E, ainda no parágrafo único deste mesmo artigo:
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“A parceria indicada no caput deste artigo será efetivada por meio de convênio
firmado de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução, observada a
legislação específica em vigor”.
Com o advento da Res. 1053/2014, publicada em D.O.U. no dia 24/03/2014, o Crea
passou a atender o referido normativo, sendo este o de regulamentar a concessão de recursos para
as entidades de classe que objetivem apoiar ações de fiscalização e valorização profissional, entre
outras providências.
2 – Convênio de auxílio financeiro para aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais:
Disciplinado pelo art. 5º da Resolução 1032/2011, sendo:
“O Crea poderá aplicar parte da renda líquida oriunda das multas para execução de
parceria com instituição de ensino ou entidade de classe de profissionais de nível superior ou de
técnicos de nível médio cujo registro no Conselho Regional tenha sido homologado pelo Confea,
objetivando o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais diplomados nas áreas
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea”.
Em seu parágrafo único a Res. 1032 citava ainda:
“A parceria indicada no caput deste artigo será efetivada por meio de convênio
firmado de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Resolução, observada a
legislação específica em vigor”.
A partir da publicação na imprensa oficial, em 24/03/2014, da Resolução 1052/2014,
tais convênios passaram a ser regidos por tal legislação, sendo que a mesma regulamenta a
concessão de recursos para medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico/científico/de
inovação e cultural pelo Sistema Confea/Crea, entre outras providências.
2.5.8 Visão geral dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos
Nos últimos três exercícios (2013, 2014 e 2015) foram celebrados os quantitativos de
instrumentos abaixo citados, com os respectivos valores totalizadores.
RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS NOS ÚLTIMOS
TRÊS EXERCÍCIOS
Quantidade de
Quantidade de
Montantes repassados no exercício (em R$
instrumentos
entidades
1,00)
celebrados
beneficiadas
2013 2014 2015 2013 2014 2015
2013
2014
2015
Fonte de Recursos da
Resolução nº 1.032/2011 44
47
47
44
47
47
2.135.426,47
1.053/2014
1
1
1.443.267,30 2.339.236,00
Fonte de Recursos da
Resolução n° 1.032/2011 19
18
6
15
16
6
19.300,00
1.052/2014
Totais
63
65
53
46
50
50 1.443.267,30 2.339.236,00
2.154.726,47
1

A fonte de Recursos utilizada era a Resolução 1.032/2011, a qual foi revogada pelas Resoluções 1.052/2014 e 1.053/2014 do
CONFEA.

Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
Tabela 11: Visão geral dos convênios celebrados

Verifica-se no quadro que permaneceu estável, nos exercícios de 2013 e 2014, a
quantidade de instrumentos celebrados entre o Conselho, entidades de classe e instituições de
ensino, baseados na Resolução 1.032/2011, diminuindo a quantidade total de instrumentos
celebrados em 2015, principalmente aos que se referem à captação de recursos através da Resolução
1.052/2014. Já a quantidade de entidades de classe e instituições de ensino beneficiadas se manteve
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em equilíbrio no triênio, visto que somente podem firmar o convênio àquelas que possuem registro
e situação regular, ou seja, houve pouca alteração no rol de organizações habilitadas a celebrar tais
instrumentos.
Contudo, observa-se aumento significativo no valor dos recursos conveniados, sendo tal
fato atribuído ao aumento do valor percentual de repasse para 16% do valor líquido das ARTs
pagas, bem como o aumento no valor individual pago pelos profissionais quando da quitação da
taxa da ART.
2.5.9 Demonstração das transferências de recursos realizadas no exercício 2015
As transferências realizadas por meio de recursos conveniados para o exercício de 2015
estão detalhadas no Anexo 8.3.
Foram firmados 53 (cinquenta e três) convênios de transferência de recursos em 2015.
Considerando a possibilidade de celebração de instrumentos com objetos diferentes (mútua
cooperação e auxílio financeiro), conforme previsto na extinta Resolução 1.032/2011 e atuais
Resoluções 1.052 e 1.053, ambas de 2014, tivemos 50 (cinquenta) organizações beneficiadas. Dessa
forma, a quantidade de beneficiados não corresponde à somatória dos convênios firmados.
Em relação às contrapartidas oferecidas, são conveniadas em forma de serviços de apoio
à fiscalização e aperfeiçoamento técnico dos profissionais, conforme previsão da legislação
aplicável.
Os convênios celebrados em 2015 sobre a égide da Resolução 1.053/2014
contemplavam sua vigência em 36 meses, tendo início em 01/01/2015 e término em 31/12/2017.
Em 29 de setembro de 2015 todos os convênios firmados através das Resoluções 1.052/2014 e
1.053/2014 foram suspensos por força de novo normativo do Confea – Resolução 1.065/2015.
Como consequência todos os convênios foram rescindidos unilateralmente pelo Crea-PR em 31 de
dezembro de 2015.
2.5.10 Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores
Até o ano de 2011 a prestação de contas era protocolada pelas entidades e instituições
beneficiadas com o repasse e encaminhadas diretamente ao Departamento Financeiro e Contábil do
Crea-PR que procedia a análise técnica contábil e na sequência submetia à apreciação da Comissão
de Tomada de Contas, a qual elaborava parecer final para apreciação do Plenário.
A partir de 2012, com as Resoluções 1.032/2011, 1.052 e 1.053/2014, os processos de
prestação de contas, quando protocolados pelos conveniados, são encaminhados diretamente ao
Departamento de Relações Institucionais que faz a anexação da mesma ao processo inicial que
contém o plano de trabalho e convênio celebrado, o qual analisa o cumprimento das metas
estabelecidas no plano de trabalho e a regularidade fiscal (certidões negativas de débitos com a
União, Estados e Municípios). Faz também uma verificação prévia na parte contábil e interage com
as Entidades para sanar as irregularidades que são passíveis de regularização.
Após esta etapa o processo é encaminhado ao Departamento Financeiro e Contábil para
a realização da análise técnica contábil e posterior apreciação pela Comissão de Tomada de Contas
para elaboração de parecer final para apreciação em Plenário.
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RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELO CREA-PR
NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE
Instrumentos
Exercício da
(Quantidade e Montante Repassado – Valores em R$
Prestação
Quantitativos e Montante Repassados
1,00)
das Contas
Convênios
Quantidade
65
Contas Prestadas
Montante Repassado
2.339.236,00
1
2015
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
63
Contas Prestadas
Montante Repassado
1.443.267,30
20142
Quantidade
Contas NÃO
prestadas
Montante Repassado
Quantidade
65
Contas Prestadas
Montante Repassado
1.007.946,10
20133
Quantidade
Contas NÃO
prestadas
Montante Repassado
Quantidade
4
Anteriores a
Contas NÃO
20134
Prestadas
Montante Repassado
8.128,40

1

O exercício da Prestação de Contas de 2015, refere-se aos convênios firmados em 2014;
O exercício da Prestação de Contas de 2014, refere-se aos convênios firmados em 2013;
3
O exercício da Prestação de Contas de 2013, refere-se aos convênios firmados em 2012;
4
O exercício da Prestação de Contas anteriores a 2013, refere-se aos convênios firmados até 2011;
2

Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
Tabela 12: Situação das prestações de contas de convênios

As prestações de contas analisadas no exercício de 2015 referem-se aos convênios
celebrados em 2014, sendo que todas as 65 prestações de contas foram apresentadas dentro dos
prazos regulamentares. O mesmo pode-se dizer do exercício de 2014 e 2013.
Porém, registra-se a não apresentação de quatro prestações de contas de convênios
firmados em exercícios anteriores a 2013. Os convênios que ainda não tiveram sua prestação de
contas entregue ao Conselho são:
1) Convênio: 001/2011
Conveniada: Universidade Federal do Paraná
Valor da conta não prestada: R$ 2.800,00
Processo encaminhado ao Departamento de Relações Institucionais no Setor de Gestão
Contábil de Convênios pelo DECOP/Financeiro para a realização de tentativa de contato para
cobrança amigável. Em fase de cobrança amigável.
2) Convênio: 006/2011
Conveniada: Universidade Estadual de Maringá
Valor da conta não prestada: R$ 1.646,40
Processo encaminhado ao Departamento de Relações Institucionais no Setor de Gestão
Contábil de Convênios pelo DECOP/Financeiro para a realização de tentativa de contato para
cobrança amigável. Após contato do Setor de Gestão Contábil de Convênios a Instituição
prestou contas com divergências que podem ser analisadas e acatadas, informação será enviada
para análise da Comissão de Tomada de Contas.
3) Convênio: 010/2011
Conveniada: Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus Luiz Meneghel
Valor da conta não prestada: R$ 1.806,00
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Processo encaminhado ao Departamento de Relações Institucionais no Setor de Gestão
Contábil de Convênios pelo DECOP/Financeiro para a realização de tentativa de contato para
cobrança amigável. Em fase de cobrança amigável.
4) Convênio: 014/2011
Conveniada: Centro Universitário de Maringá
Valor da conta não prestada: R$ 1.876,00
Processo encaminhado ao Departamento de Relações Institucionais no Setor de Gestão
Contábil de Convênios pelo DECOP/Financeiro para a realização de tentativa de contato para
cobrança amigável. Em fase de cobrança amigável.
2.5.11 Visão gerencial da análise das contas prestadas
No próximo quadro estão estratificadas as informações sobre a análise das prestações de
contas no triênio 2013, 2014 e 2015.
SITUAÇÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de
Instrumentos
gestão
Convênios
Quantidade aprovada
43
Quantidade reprovada
Constas analisadas
1
Quantidade
de
TCE
instauradas
2015
Montante repassado (R$)
1.145.949,00
Quantidade
22
Contas NÃO
analisadas
Montante repassado (R$)
1.193.287,00
Quantidade aprovada
63
Quantidade reprovada
Constas analisadas
2
Quantidade
de
TCE
instauradas
2014
Montante repassado (R$)
1.443.267,30
Contas NÃO
Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade aprovada
64
Quantidade reprovada
1
Constas analisadas
3
Quantidade
de
TCE
instauradas
2013
Montante repassado (R$)
1.007.946,10
Contas NÃO
Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)
Contas
NÃO
Quantidade
4
Exercício Anterior a
Analisadas
20134
Recursos Repassados (R$)
16.241,69

1

O exercício da Prestação de Contas de 2015, refere-se aos convênios firmados em 2014;
O exercício da Prestação de Contas de 2014, refere-se aos convênios firmados em 2013;
3
O exercício da Prestação de Contas de 2013, refere-se aos convênios firmados em 2012;
4
O exercício da Prestação de Contas anteriores a 2013, refere-se aos convênios firmados até 2011;
2

Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
Tabela 13: Situação da análise das contas de convênios prestadas

Das 65 Prestações de Contas entregues no exercício de 2015, referentes aos convênios
firmados em 2014, 43 delas já foram analisadas e aprovadas, estando ainda em análise 22 processos.
Dos processos já analisados e aprovados foi restituído ao Conselho um montante de R$ 284.600,33.
Das 63 Prestações de Contas entregues no exercício de 2014, referentes aos convênios
firmados em 2013, todos os processos foram analisados e aprovados, tendo sido restituído um total
de R$ 156.399,91.
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Do exercício de prestação de contas 2013, após a prestação de contas dos 65 convênios
firmados em 2012, foi reprovada a prestação de contas da Associação dos Engenheiros e Arquitetos
da Região de Medianeira - ADEA. O valor total restituído no exercício foi de R$ 50.587,65.
Anteriores a 2013 constam em análise quatro processos de prestação de contas, sendo:
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Negro (R$ 12.509,06), Universidade
Estadual de Maringá - UEM (R$ 1.050,00), o Centro Universitário da Cidade de União da Vitória –
UNIUV (R$ 1.218,00) e a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná (R$
8.115,19), dos valores recebidos a entidade efetuou a devolução de R$ 6.400,56, no entanto também
foram glosados R$ 1.464,63, os quais deveriam ser devolvidos ao Crea-PR.
PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS
Instrumentos da
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
transferência
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias Mais de 120 dias
Convênios
26
Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
Tabela 14: Perfil do atraso na análise das prestações de contas de convênios
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3. GOVERNANÇA
O conteúdo deste capítulo pretende demonstrar a estrutura de governança da unidade,
explicitando as atividades realizadas pelas unidades que a compõem, os mecanismos e controles
internos adotados para assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos objetivos
planejados, as atividades de correição, bem como a forma de remuneração dos membros de diretoria
e de colegiados.
O conteúdo está organizado em sete subitens: “Descrição das estruturas de governança”,
“Informações sobre os dirigentes e colegiados”, “Atuação da unidade de auditoria interna”,
“Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos”, “Gestão de riscos e controles
internos”, “Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados” e “Informações
sobre a empresa de auditoria independente contratada”.
3.1 Descrição das estruturas de governança
As estruturas de governança do Crea-PR estão legalmente definidas em seu Regimento
Interno, em vigor desde 14 de maio de 1996, e que versa sobre a organização, atribuições e
finalidades do Conselho, do Plenário, das Câmaras Especializadas, dos Conselheiros, da
presidência, da diretoria, das inspetorias, das comissões e gere os trabalhos dentro do Conselho.
O Plenário do Crea-PR é a instância máxima do Conselho e é constituído pelo
Presidente e por aproximadamente 100 Conselheiros titulares e respectivos suplentes.
Os Conselheiros, titulares e seus respectivos suplentes, são indicados por Entidades de
Classe e Instituições de Ensino ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências. Para que
possam indicar representantes para compor o Conselho, as Instituições de Ensino e as Entidades de
Classe devem proceder seu registro no Crea do estado em que estão sediadas. O registro de
Instituição de Ensino e Entidade de Classe é regulado por norma própria do Confea, a Resolução nº.
1018/2006 que foi válida até 22/12/2015 e, a partir de 23/12/2015, sucedida pela Res. nº.
1070/2015.
O mandato dos Conselheiros Regionais é de três anos e se renova anualmente pelo terço
de seus membros, conforme estabelece o artigo 43 da Lei nº 5.194/1966. A renovação do terço dos
plenários dos Creas é estabelecida pelo artigo 41 da Lei nº 5.194/1966 e normatizada pela Res. nº.
1019/2006, que foi válida até 22/12/2015 e a partir de 23/12/2015, sucedida pela Res. nº.
1071/2015. Nesta Resolução está estabelecida a forma de cálculo da proporção das vagas de
representantes por modalidades e a forma de calcular a distribuição destas vagas para cada Entidade
de Classe, bem como os prazos que os Creas devem obedecer a fim de garantir as representações.
Uma vez indicados, a Res. nº. 1019/2006 e sua sucessora, a Res. nº. 1071/2015,
estabelecem os critérios para que os representantes possam ser empossados como Conselheiros
Regionais (artigos 26 a 34 da Res. nº. 1019/2006 e artigos 18 a 25 da Res. nº. 1070/2015). Uma vez
atendidos os critérios estabelecidos, o representante indicado pela Instituição de Ensino ou Entidade
de Classe é empossado para exercer o cargo honorífico de Conselheiro regional por três anos,
podendo ser reconduzido para um segundo mandato (artigo 81 da Lei nº 5.194/1966).
Entre as inúmeras funções do Plenário estão: decidir, em grau de recurso, as questões
enviadas pelas seis Câmaras Especializadas e baixar Atos Normativos para fiscalização do exercício
profissional. Constitui-se na segunda instância de julgamento no âmbito do Sistema Confea/Crea.
Todos os Conselheiros que compõem o Plenário do Crea-PR compõem também as
Câmaras Especializadas. As Câmaras Especializadas são formadas de acordo com seus títulos
profissionais, agrupados por categorias e modalidades.
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As Câmaras Especializadas são os órgãos decisórios da estrutura básica dos Creas,
instituídas pelos artigos 45 e 46 Lei nº 5.194/1966, que têm por finalidade o julgamento dos casos
de infração da Lei nº 5.194/1966 e da Lei 6.496/1977; o julgamento das infrações do Código de
Ética Profissional – Res. nº. 1.002/2002 do Confea; o julgamento dos pedidos de registro de
profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou
faculdades na região; e a aplicação das penalidades e multas previstas na Lei nº 5.194/1966.
Constituem-se na primeira instância de julgamento no âmbito do Sistema Confea/Crea.
Por meio de normativos do Confea, às Câmaras Especializadas são atribuídas também a
responsabilidade de julgar ou homologar os pedidos referentes às ARTs – Anotações de
Responsabilidade Técnica – dos profissionais: baixas, retificações e nulidade de ARTs e solicitações
de Acervos Técnicos e homologar os cancelamentos de registro de profissionais e empresas
previstos no artigo 64 da Lei nº 5.194/1966.
O CREA-PR é composto por seis Câmaras Especializadas que representam as grandes
áreas da engenharia e agronomia:
Câmara Especializada de Agronomia;
Câmara Especializada de Engenharia Civil;
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica;
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica;
Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas;
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho.
Os títulos, categorias e modalidades que definem as Câmaras Especializadas estão
dispostos no anexo da Res. nº. 473/2002 - Tabela de Títulos.
As Câmaras Especializadas são conduzidas por um Coordenador e um Secretário
(também denominado Coordenador-Adjunto) eleitos dentre seus membros na primeira reunião do
exercício. O coordenador e o secretário possuem mandato de um ano, podendo ser reconduzidos por
mais um período. As forma de eleição dos coordenadores e secretários são definidas pelo
Regimento Interno do Crea-PR.
As Câmaras Especializadas reúnem-se regularmente, conforme calendário aprovado
pelo Plenário do Conselho, em reuniões que duram de 4 a 6 horas. Podem também complementar o
calendário com mais reuniões, dependendo das demandas de cada Câmara. Em 2015 foram
realizadas 67 reuniões de Câmaras Especializadas no Crea-PR: Agronomia – 10 reuniões;
Engenharia Civil – 13 reuniões; Engenharia Elétrica – 12 reuniões; Engenharia Mecânica e
Metalúrgica – 11 reuniões; Engenharia Química, Geologia e Minas – 11 reuniões; Engenharia de
Segurança do Trabalho – 10 reuniões.
Nestas reuniões as Câmaras Especializadas julgaram e homologaram 9.535 processos de
infração à Lei nº 5.194/1966; 275 processos de infração ao Código de Ética Profissional – Res. nº
1.002/2002 do Confea; 25.499 pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de
direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades e pedidos de acervos técnicos de
profissionais na região.
Os Conselheiros destas Câmaras recebem os processos previamente instruídos por meio
de Análises Técnicas, elaboradas por Assessores e Analistas especialistas nos temas abordados. De
posse dos processos realizam os relatos de forma eletrônica, em plataforma própria no sítio do CreaPR. Durante as reuniões das Câmaras, os relatos são apresentados e a decisão é tomada pelo
colegiado.
Como órgãos auxiliares de assessoramento ao Plenário no desenvolvimento de
atividades contínuas ou temporárias estão as Comissões Permanentes ou Temporárias. As
Comissões são formadas também por Conselheiros das diversas modalidades. Em 2015 o Crea-PR
contou com as seguintes Comissões:
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Comissões Permanentes:
Tomada de contas;
Orçamento e compras;
Acervo técnico;
Ética profissional;
Qualidade, valorização profissional, cargos e
salários;
Educação e atribuição profissional do sistema;

Comissões Temporárias:
Acessibilidade;
Coordenadores;
Renovação do terço;
Engenharia de avaliações, vistorias e perícias;
Prevenção de sinistros e controle de pânico;
Análise de taxas;
Legislação profissional
Meio ambiente
Regimento interno;
Mediação e arbitragem.

A Diretoria é o órgão administrativo do Crea-PR que exerce a função de governança na
esfera executiva. Seus membros são Conselheiros das modalidades vinculadas ao Sistema
Confea/Creas eleitos pelo Plenário, para mandato de um ano. O presidente é eleito por voto secreto
e direto dos profissionais regularmente registrados no Conselho e cumpre mandato de três anos.
Tanto o presidente como os membros da diretoria não recebem remuneração por suas funções,
sendo as mesmas consideradas serviço relevante prestado à Nação.
Para auxiliar na sua gestão o Crea-PR adota o modelo de Governança Cooperativa que
objetiva a aproximação e a inter-relação ente Inspetores, Conselheiros e a administração do
Conselho e destes com as Entidades de Classe, Instituições de Ensino, profissionais, empresas,
órgãos públicos e sociedade através de uma estrutura formal e sistematizada de encontros regionais.
Constitui um espaço de reunião das partes interessadas para a discussão de assuntos de interesse
mútuo, dentre elas as ações desenvolvidas pelo Conselho e a participação política e profissional do
Crea-PR através das entidades de classe nas suas áreas de atuação.
O envolvimento das entidades no processo é fundamental, uma vez que são elas a
sinalizar quais as ações necessárias para serem trabalhadas, bem como as principais necessidades
que merecem debates e soluções às profissões e aos profissionais.
Conta também com os Colegiados Regionais (Entidades de Classe, Inspetores,
Instituições de Ensino e de empresas) que se reúnem para debater assuntos pertinentes ao sistema
profissional, como formação, exercício ético das profissões, planejamento da fiscalização,
valorização das profissões e entraves burocráticos no exercício das profissões.
As propostas decorrentes destas reuniões são documentadas e monitoradas até a sua
conclusão e possuem uma ampla variedade de temas, desde alterações de procedimentos internos do
Crea-PR até grandes mudanças que envolvem a legislação e regulamentação das profissões.
Em 2015 foram recebidas e analisadas 165 propostas dos vários colegiados, conforme
quadro abaixo:
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Fonte: Relatório de propostas de Reunião de Governança do infoCrea
Tabela 15: Quantitativo de propostas recebidas dos colegiados em 2015

3.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados
Em 2015 a Diretoria do Crea-PR esteve assim composta:
RELAÇÃO DOS DIRETORES
Cargo/Função
Joel Krüger
Presidente
Orley Jayr Lopes
Diretor 1º Vice-Presidente
Célia Neto Pereira da Rosa
Diretora 2º Vice-Presidente
Sérgio Luiz Cequinel Filho
Diretor 1º Secretário
Carlos Alberto Bueno Rego
Diretor 2º Secretário
Paulo Roberto Domingues
Diretor 3º Secretário
André Luís Gonçalves
Diretor 1º Tesoureiro
Irineu Zambaldi
Diretor 2º Tesoureiro
William Cézar Pollonio Machado
Diretor Adjunto
Fonte: Decisões de Plenário 271/2014 e 001/2015
Tabela 16: Composição da Diretoria em 2015
Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mandato
01/01/2015 A 31/12/2017
01/01/2015 A 31/12/2015
01/01/2015 A 31/12/2015
14/01/2015 A 31/12/2015
01/01/2015 A 31/12/2015
01/01/2015 A 31/12/2015
01/01/2015 A 31/12/2015
01/01/2015 A 31/12/2015
14/01/2015 A 31/12/2015

A composição do Plenário para o exercício de 2015 foi homologada pelo Confea através
da Decisão PL-1432/2014. Em 2015 foram indicados 100 Conselheiros titulares e 87 suplentes. A
composição do Plenário do Crea-PR em 2015 está apresentada no Anexo 8.4. Como citado
anteriormente os integrantes das Câmaras Especializadas são os mesmos do Plenário, motivo pelo
qual deixamos de incluir neste relatório relação de Conselheiros segmentada por Câmara.
3.3 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
Os cargos de Conselheiros e dirigentes dos Conselhos Profissionais são honoríficos.
Para viabilizar o descolamento e participação de seus membros, o Sistema Confea/Crea custeia
passagens e paga as despesas de hospedagens e alimentação, na modalidade de “diárias”. Para os
Conselheiros que optarem por deslocamento em veículo próprio, o reembolso é efetuado de acordo
com a quilometragem da cidade de origem ao local do evento (as reuniões de Câmaras, Plenário e
Comissões são feitas na sua maioria em Curitiba), utilizando o percentual de 28% do valor médio
do litro da gasolina praticado no Estado, além dos pedágios do trecho percorrido. Por este motivo o
valor pago a cada Conselheiro varia em função da localidade que o mesmo reside.
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Além de exercer o cargo de Conselheiro, alguns acumulam funções na Diretoria,
Coordenadoria de Câmara, Coordenadoria de Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho e,
neste caso, requerendo maior dispêndio, em função de atividades e representações que o cargo
exige, motivando a variação no número de eventos e consequentemente valores de pagamentos
diferenciados.
Para os Conselheiros que residem em Curitiba os valores pagos a título de reembolso de
despesas são bem menores se comparado com os que residem no interior do Estado, muito embora
tenham participado do mesmo número de eventos, razão pela qual se justifica a diferença de valores
pagos aos Conselheiros com o mesmo número de atividades.
O presidente do Crea-PR, Eng Joel Krüger, é o que apresenta valores mais elevados em
função das atividades que o cargo exige para representar o Conselho em eventos, congressos,
palestras, reuniões e discussões de assuntos de interesse da classe profissional, interação com
instituições de ensino, entidades de classe, entre outros. No ano de 2015 também o Diretor
Tesoureiro, Eng André Luis Gonçalves, teve um custo mais elevado que os demais Conselheiros
considerando que, além das reuniões, se somaram os custos para despachos na Tesouraria e o
Conselheiro não reside na cidade de Curitiba.
Os pagamentos destas despesas estão disciplinados na Instrução de Serviço nº 003/12 e
seu anexo. Importante citar que em 2015 a tabela de valores sofreu algumas alterações, sendo que a
última alteração ocorreu em setembro e vige até então.
TABELA I
ITEM

CIDADES SEDE
REGIONAIS e
FOZ DO
IGUAÇU

DEMAIS
CIDADES NO
PARANÁ

CIDADES FORA
DO ESTADO

Diária

R$300,00

R$260,00

R$493,00

1/2 Diária

R$150,00

R$130,00

R$246,50

20% Diária

R$60,00

R$52,00

R$98,60

R$120,00

R$104,00

R$197,20

Diária

R$300,00

R$260,00

R$433,50

1/2 Diária

R$150,00

R$130,00

R$216,75

20% Diária

R$60,00

R$52,00

R$86,70

R$120,00

R$104,00

R$173,40

Diária

R$210,00

R$160,00

R$382,50

1/2 Diária

R$105,00

R$80,00

R$191,25

Alimentação Avulsa

R$42,00

R$40,00

R$70,00

CATEGORIA

A

Presidente ou seu substituto
(Diretor indicado pela
Presidência)

(Art. 17)

40% Diária
(Art. 17)

B

Diretores, Conselheiros,
Coordenadores CDER,
Inspetores, Ex-Presidentes
do CREA-PR e Presidentes de
Entidades de Classe

(Art. 17)

40% Diária
(Art. 17)

C

Funcionários e Colaboradores
Eventuais

Reembolso Trasporte Item I, § 3º, Art. 10º: R$ 0,88
Reembolso Trasporte Item II, § 3º, Art. 10º: R$ 0,50
AT - Auxílio Traslado: R$ 80,75

Tabela 17: Valores de diárias e reembolso – Anexo da IS 03/2012
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No Anexo 8.5 estão demonstrados os custos dos membros da diretoria e Conselheiros
nos exercício de 2014 e 2015, estando somados todos os valores pagos nas diversas atividades que
participaram.
3.4 Atuação da unidade de auditoria interna
Existem dois processos distintos de auditorias internas realizadas no Conselho. Uma
delas é realizada anualmente pelo Confea, que exerce o papel de controle interno dos Creas, sendo
verificada pela equipe de auditores a regularidade de todos os processos no exercício de referência,
incluindo os aspectos institucional, contábil, financeiro, patrimonial e de gestão. Como resultado da
auditoria realizada a equipe emite um relatório com os apontamentos de não conformidades
encontradas que é analisado primeiramente pela CCSS – Comissão de Controle e Sustentabilidade
do Sistema, do Confea, e posteriormente homologado pelo Plenário do Federal através, de uma
Decisão de Plenário. A equipe de auditores, sua estrutura e funcionamento são definidos em
regramentos do Confea, não havendo interferência dos Creas. Esta auditoria está prevista no
Regimento Interno do Confea (Resolução 1015/2016):
(...) XXXI – determinar a realização de auditoria financeira, contábil, administrativa, patrimonial e
institucional no Confea, nos Creas e na Mútua
(...) XIV – acompanhar as gestões administrativas, contábeis, financeiras, econômicas e
patrimoniais do Confea, dos Creas e da Mútua, por meio de auditorias;
XV – acompanhar o cumprimento de decisões plenárias do Confea por meio de auditorias;
Além disso o Crea-PR possui também o processo de auditoria interna de ISO. Desde
2010 o Crea-PR é certificado na totalidade de suas áreas e processos na ISO 9001:2008 e por conta
disso tem todos os seus principais processos mapeados e padronizados, obtendo uma previsibilidade
de resultados. Estes processos passam por auditorias externas e internas a cada 6 meses, certificando
a adequação dos mesmos. Para este processo conta com uma equipe treinada e capacitada de
auditores internos formada por funcionários de diversas áreas. O processo de realização de
auditorias acontece de acordo com um procedimento documentado e padronizado (PSG AIS 01)
conforme definido na Norma ISO.
Em 2015 foram realizados dois ciclos de auditorias internas e dois ciclos de auditoria
externa. Em cada uma das auditorias é elaborado um relatório específico contendo os apontamentos
de não conformidades encontradas que devem ser sanadas, sendo que a verificação do tratamento
dado é feita sempre no próximo ciclo, confirmando ou não a eficácia do tratamento do dado.
3.5 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
Existe, no âmbito do Conselho, uma comissão permanente para averiguação/
investigação de fatos e apuração de responsabilidades com base nos fatos levantados nos processos
administrativos oriundos da conduta funcional, conforme Instrução de Serviço 03/2009 e Portaria
34/2015. A comissão é composta de um presidente e três membros que podem ser substituídos a
qualquer tempo, considerando o vínculo ou o interesse no processo em relação ao arrolado.
As situações identificadas são apuradas pela Comissão que realiza os trabalhos no prazo
de 60 a 120 dias e ao final emite parecer e sugestão de encaminhamento à Alta Administração de
acordo com os fatos levantados.
Compete à comissão:

A Apuração dos fatos relativos às irregularidades identificadas em relação à conduta
funcional dos empregados no âmbito do Crea-PR.
37





A manutenção dos registros das informações levantadas e o sigilo dos processos.
A Instrução do processo para subsidiar as decisões da Alta Administração.
A permissão de defesa do(s) arrolados.
Em 2015 foram instaurados 4 (quatro) processos administrativos disciplinares, ambos
referindo-se à apuração de conduta comportamental. Um deles já está devidamente concluído e seu
parecer final foi pelo arquivamento e os demais ainda encontram-se na fase de instrução, não
havendo, portanto, o parecer final.
3.6 Gestão de risco e controles internos
As ações de controle interno do Crea-PR são executadas de forma sistêmica em todas as
áreas através de indicadores, regras, normas e procedimentos documentados. Tais ações resultam
em um rigoroso controle interno sobre as rotinas e resultados das diversas áreas. Os controles
aplicados já são definidos nos próprios procedimentos documentados das áreas (organizados e
controlados em um software de gestão documental – Digitaldoc) e na sua construção são
observados, sempre que aplicável, os requisitos legais e regulamentares, bem como os princípios da
administração pública.
Utiliza-se também de um software de BI (Business Intelligence) para a extração de
informações gerenciais do Conselho. Este programa permite a emissão de relatórios de diversas
atividades, números, tempos, segmentação, etc, possibilitando uma análise bastante abrangente da
organização. Traz a visão geral de alguns números em tempo real e traz ainda os resultados obtidos
em anos anteriores, mantendo os gestores informados sobre os eventos passados, o desempenho
atual e os possíveis rumos do Conselho. Os dados podem ser acessados por todas as áreas do
Conselho.
Em relação ao controle financeiro o Crea-PR adota o sistema de GMD – Gerenciamento
Matricial de Despesa, também controlado através do BI, onde são feitas análises por pacotes de
contas, possibilitando um acompanhamento constante da realização da despesa, diminuindo
eventuais riscos apresentados. Os responsáveis se reúnem mensalmente para avaliar suas contas e
apresentar as ações nos casos de desvios. Este processo está definido no PPO ORC 01.
Para gerenciar os processos de rotina, com base em metodologias de gestão, está o
departamento de Gestão da Qualidade - GQ que é responsável pela condução das auditorias internas
e apontamentos de não conformidades para que sejam tomadas ações corretivas. Além disso o GQ,
juntamente com a Superintendência, é responsável pelo acompanhamento dos resultados das metas,
projetos e indicadores estipulados para as áreas, através de reuniões bimestrais de análise de
resultados. Este processo de acompanhamento dos resultados já ocorre desde o ano de 2004 e está
definido no procedimento PSG ACG 01, sendo uma de suas funções a análise de riscos e
oportunidades em cada área.
A alta administração do Conselho avalia que os controles existentes são suficientes para
garantir a conformidade e segurança das informações e resultados produzidos em todos os níveis,
principalmente quanto à confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência
(compliance) às leis e regulamentos que a regem; a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar
perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas operações frente aos objetivos traçados.
Por sua natureza pública o Conselho tem por obrigação fazer apenas o que lei determina, e neste
sentido todas as leis e regulamentos são observados na execução das suas atividades,
principalmente no tocante ao uso dos recursos públicos.
De qualquer modo, como o Conselho é certificado na ISO 9001:2008 em todos os seus
processos, é imprescindível que efetue melhorias contínuas nas suas rotinas, incluindo os controles
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internos, o que significa que embora suficientes os controles são constantemente aprimorados e
melhorados.
3.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
Em 2015 o Crea-PR contratou serviços de auditoria independente objetivando subsidiar
a Comissão de Tomada de Contas constituída para acompanhar e analisar o comportamento de
Receitas e Despesas, área de recursos humanos, processos de licitações e compras, controles
internos e entre outros da área administrativa.
A contratação de empresa de auditoria independente se realiza através de processo
licitatório, que tem no seu escopo as seguintes áreas:
Na área Contábil: análise dos valores de receita e despesa à vista da documentação
própria, comparando com o constante nas demonstrações financeiras e contábeis; análise da
execução orçamentária comparativamente entre o orçado e o executado; empenhamento da despesa;
verificação dos valores consignados em restos a pagar, tanto inscrição como baixa; análise dos itens
consignados tanto no ativo como no passivo do Balanço Patrimonial; análise e aferições da
confiabilidade das informações geradoras dos registros contábeis das receitas, despesas,
consignações e outras que fazem parte do boletim bancário; controles internos; análise do balanço
financeiro;
Na área Financeira: análise do controle de entrada e saída do numerário; análise da
conciliação bancária; análise das operações referentes às aplicações financeiras; análise da
sistemática de pagamentos utilizada; análise do controle de receita observando a partição na origem,
e nas que não forem particionadas, observar as deduções das despesas bancárias definidas pela
decisão do Confea de n.º CD-1845/98, de 25/09/1998; análise dos critérios de concessão e prestação
de contas (prazos, normas, etc.) dos suprimentos de fundos e legalidade dos documentos de
despesas apresentados.
Na área de Pessoal: verificação do cumprimento da legislação trabalhista: quanto à
admissão, demissão, concessão de férias, pagamento de décimo terceiro salário, controle de
frequência, pagamento de horas extras, consignações em folha de pagamento, salário família e
obrigações patronais (INSS, ISS, IRRF, PASEP), inclusive aos benefícios (vale-transporte, auxilioalimentação, assistência médica e odontológica, auxílio creche); cumprimento do Acordo Coletivo
de Trabalho; GFIP, RAIS, CAGED; Plano de cargos e salários; cumprimento das normas
reguladoras do MTE: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; PCMSO – Programa
de Controle e Saúde Ocupacional;
Na área Administrativa: verificação do atendimento da legislação no que se refere às
compras, contratações de serviços, análise dos processos licitatórios, modalidade utilizada,
dispensas, inexigibilidades, e também,
as aquisições efetuadas por processo
administrativo; verificação dos mecanismos de aquisição de passagens aéreas e o pagamento de
diárias; verificação da utilização, manutenção e abastecimento de veículos; verificação do estoque
de materiais em almoxarifado, movimentação ocorrida e o inventário final do exercício; verificação
dos bens móveis e imóveis, inventário físico, termos de responsabilidade e a respectiva
compatibilização com os registros contábeis.
A empresa de auditoria Maciel Auditores Independentes S/S – EPP foi a vencedora do
processo licitatório com o valor de R$ 15.519,69. A cada trimestre de 2015 a empresa esteve no
Conselho e realizou seu trabalho dentro do escopo contratado, incluindo também análise dos
balanços e os resultados alcançados no exercício, emitindo relatórios de auditoria, os quais foram
apresentados pelo auditor na Comissão de Tomada de Contas para análise dos apontamentos e
justificativas da área responsável para correção.
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4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
O conteúdo deste capítulo pretende identificar a existência e o funcionamento dos
canais de comunicação do cidadão com o Crea para fins de solicitações, reclamações, denúncias e
sugestões, bem como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da
sociedade sobre os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade no
âmbito da entidade, além da transparência de informações relevantes.
O capítulo está dividido em 4 subitens: “Canais de acesso do cidadão”, “Aferição do
grau de satisfação dos cidadãos-usuários”, “Mecanismos de transparência das informações
relevantes sobre a atuação da unidade” e “Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos,
serviços e instalações”.
4.1 Canais de comunicação com o cidadão
Os Profissionais, Empresas e a Sociedade em geral podem entrar em contato com o
Crea-PR via correspondência, pessoalmente no atendimento nas inspetorias e postos, pela Central
de Informações através do telefone 0800 041 0067, através da Ouvidoria, através do Fale da Gente
pra Gente (pesquisa de satisfação) e também pelo Fale Conosco através do site http://www.creapr.org.br. Além disso, são monitoradas pelo Conselho as redes sociais disponíveis (Facebook,
Twitter, Youtube e Blogs) visando identificar possíveis demandas e responder ao interessado.
Os principais temas tratados durante o atendimento são: informações/orientações sobre
os produtos/serviços, sugestões para melhorar procedimentos, produtos e/ou serviços, bem como
reclamações dos produtos ou serviços prestados.
Os tratamentos das solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios estão
suportados por procedimentos padronizados e documentados que detalham como cada item deve ser
tratado internamente e os registros necessários a cada um deles, mantendo-se a evidência de que
houve o atendimento à demanda. O procedimento PSG SRC 01 é o que padroniza o tratamento das
sugestões, elogios e reclamações, o procedimento PPO TPF 11 é o que padroniza o tratamento das
denúncias recebidas, o procedimento PPO ATP 03 é o que padroniza o registro e análise de
manifestações na Ouvidoria e o PPO ATP 04 é o que padroniza o tratamento dos protocolos de tele,
web e chat atendimentos recebidos dos cidadãos, e para as solicitações diversas o Conselho possui
uma gama de procedimentos que variam de acordo com o tema.
Dentre os canais citados acima as três formas mais utilizadas para contato com o
Conselho é o tele atendimento, o web atendimento e chat atendimento. No tele atendimento o
cliente liga para uma Central de Informações que responde a dúvida no ato do atendimento, baseada
nas informações constantes de um Manual Eletrônico de informações, onde todas as informações
segmentadas estão padronizadas e em formato que permita melhor entendimento ao cliente. Para os
casos em que o atendente não consegue responder ao cliente no ato é gerado um protocolo virtual
de tele atendimento que é internalizado e deve ser respondido em dois dias úteis. Nesta mesma linha
temos também o chat atendimento que se não for solucionado na hora gera um protocolo interno e
também o web atendimento, onde o cliente entra em contato direto pelo site expondo sua dúvida,
sugestão, reclamação, etc.
Estas três formas de atendimento que geram protocolos internos para retorno em até
dois dias úteis são monitorados mensalmente em todas as áreas do Conselho e convertidos em
gráficos de acompanhamento. Abaixo apresentamos os dados relativos à quantidade e prazo de
atendimento nos dois últimos anos:
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Tempo de Tratamento de Protocolos de Tele Web Chat Atendimento no Estado
Meta: 2 dias úteis
2015

2014

Mês

Número de
Protocolos
Tratados

Número de
Protocolos
Acima da
Meta

% de Protocolos
Tratados Acima
da Meta

Tempo
Médio

Número de
Protocolos
Tratados

Número de
Protocolos
Acima da
Meta

% de
Protocolos
Tratados Acima
da Meta

Tempo
Médio

jan

2.463

28

1,14%

1,01

2.131

26

1,22%

0,85

fev

2.373

50

2,11%

1,13

2.176

32

1,47%

0,95

mar

2.676

58

2,17%

0,98

2.066

47

2,27%

0,92

abr

2.267

55

2,43%

0,81

2.263

42

1,86%

0,95

mai

2.171

34

1,57%

1,03

2.579

55

2,13%

1,18

jun

2.487

112

4,50%

1,49

2.301

52

2,26%

0,95

jul

2.509

62

2,47%

0,84

2.503

40

1,60%

1,09

ago

2.134

52

2,44%

0,86

2.521

82

3,25%

1,20

set

1.920

43

2,24%

0,71

2.408

52

2,16%

1,20

out

1.886

63

3,34%

0,74

2.440

66

2,70%

1,15

nov

1.942

48

2,47%

0,70

2.011

47

2,34%

1,19

dez

1.692

60

3,55%

0,79

1.563

38

2,43%

0,83

Tabela 18: Tempo de tratamento de protocolos de Tele Web e Chat atendimento no Estado

Percebe-se pelos dados acima que os resultados em ambos os exercícios se assemelham
e que o número de solicitações atendidas foram do prazo de 2 dias é bastante baixo em relação ao
total de demandas e que mesmo os que ultrapassam os 2 dias são atendidos com brevidade, podendo
ser verificado através do tempo médio de tratamento.
Destacamos aqui a queda do número de solicitações nestes canais a partir de agosto de
2015. Esta queda é justificada por uma ação pró-ativa de comunicação do Conselho com seus
clientes. Foram implantados emails intermediários comunicando ao cliente o status da sua
solicitação, o que gerou a desnecessidade de contato dos mesmos para informações acerca do
andamento do seu pedido.
Além disso temos as solicitações de serviços propriamente ditas que ao final geram
algum produto ou serviço para o solicitante. Como já citado anteriormente são inúmeros serviços
disponibilizados aos clientes e cada qual é executado de acordo com os prazos internos definidos
em procedimentos.
Em 2015 recebemos no Estado as seguintes demandas por assunto:
Total de solicitações recebidas no Estado - por assunto
Assunto

Quantidade

2ª VIA DE CARTEIRA – ONLINE

286

2ª VIA DE CARTEIRA E/OU CARTAO

566

2ª VIA DE CARTEIRA ONLINE - VALIDADE EXPIRADA
ALTERAÇÃO CARGA HORÁRIA – PJ
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.276
235
2.044

ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ON LINE

127

ALTERAÇÃO DE DADOS DE PF

145
41

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE PESSOA FÍSICA

931

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE PESSOA FÍSICA – ONLINE

100

ALTERAÇÃO DE NOME

121

ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO

5

ANOTAÇÃO DE CURSOS

182

ANÁLISE CURRICULAR - NÍVEL MÉDIO

80

ANÁLISE DE ART BAIXADA – INTERNET

32.095

ANÁLISE DE ART BAIXADA INTERNET - LOTE > 20

3.051

ANÁLISE DE ART BAIXADA INTERNET - LOTE > 50

4.243

APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA

1.856

ASSUNTOS DIVERSOS

2.499

ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO VIA INTERNET
ATENDIMENTO A OFÍCIOS

6
4.466

ATENDIMENTO A OFÍCIOS DE ÉTICA

78

ATENDIMENTO A OFÍCIOS INTERNET

695

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE CURSO

29

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO

13

BAIXA DE ART POR OBRA CONCLUÍDA
BAIXA DE ART POR OBRA NÃO CONCLUÍDA

88
1.026

BAIXA DE QUADRO TÉCNICO

198

BAIXA DE QUADRO TÉCNICO – ONLINE

275

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ONLINE
BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.167
802

BAIXA MANUAL DE ANUIDADE

1.043

BUSCANDO CONTATO

12.448

CADASTRAMENTO DE CURSO

115

CADASTRO DE EGRESSOS

97

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO

33

CANCELAMENTO ART C/ RESTITUIÇÃO TAXA

587

CANCELAMENTO DE ART

591

CANCELAMENTO DE PROTOCOLO

34

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PJ

892

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REG. DE ATESTADO

5.615

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REG. DE ATESTADO

3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REG. DE ATESTADO (ACIMA DE 20 ARTs)

63

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REG. DE ATESTADO (ATÉ 20 ARTs)

1.187

CERTIDÃO DE ATIVIDADES ANOTADAS (ACIMA DE 20 ARTs)

19

CERTIDÃO DE ATIVIDADES ANOTADAS (ATÉ 20 ARTs)

799

CERTIDÃO DE DÉBITOS PARA LEIGOS – PF

3

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR ACERVO

1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ART

105

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PF

285
42

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PJ

61

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

1

CERTIDÃO PESSOA FÍSICA

3

CERTIDÃO PESSOA JURÍDICA

1

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO JUDICIAL

156

COMUNICADO DE FALECIMENTO

37

COMUNICADO DE FALECIMENTO – ONLINE

16

CONSULTAS DIVERSAS

957

CONTESTAÇÃO EM DA

76

CONTESTAÇÃO EM DE

85

CONVITE

65

CONVÊNIO CASA FÁCIL / CAMPO FÁCIL

21

CONVÊNIO INSTITUCIONAL

38

DEFESA DE PROCESSO

11.614

DEFESA DE PROCESSO – ONLINE

1.034

DENÚNCIA

95

DENÚNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA

119

DENÚNCIA INTERNET

4.678

DESCONTO DE ANUIDADE DE PF – ONLINE

5

DESCONTO DE ANUIDADE PF

58

DOCUMENTO RECEBIDO DE OUTRO CREA

396

EMISSÃO / REEMISSÃO DE GUIAS - DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

455

EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES COM 2ª VIA DE CARTEIRA

445

EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES SEM 2ª VIA DE CARTEIRA

600

FOTOCÓPIA DE PROCESSO / PROTOCOLO

884

FOTOCÓPIA DE PROCESSO / PROTOCOLO – ONLINE

231

INCORPORAÇÃO DE ATIVIDADE REALIZADA NO EXTERIOR

63

INGRESSO DE QUADRO TÉCNICO

1.241

INGRESSO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

3.367

INTERRUPÇÃO DE REGISTRO PF

2.186

INTERRUPÇÃO DE REGISTRO PROVISÓRIO NO SIC

730

INTERRUPÇÃO DE TÍTULO PROFISSIONAL

68

INTERRUPÇÃO DE VISTO PESSOA FÍSICA – ONLINE

82

INTERRUPÇÃO DE VISTO PF

59

INTERRUPÇÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL NO CREA DE ORIGEM

9

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA EM OUTROS CANAIS WEB

102

PAGAMENTO - ANUIDADES EM DÍVIDA ATIVA

1.988

PAGAMENTO / PARCELAMENTOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO

1.239

PAGAMENTO DE CUSTAS E GUIAS

9

PAGAMENTO INTEGRAL DE AUTO DE INFRAÇÃO

13

PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DE ANUIDADE EM D.A.

26

PAGAMENTOS / PARCELAMENTOS DE ANUIDADES

305

PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO

21
43

PRESTAÇÃO DE CONTAS EC/IE

65

PRIORIDADE EM PROCESSO

1

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

931

PRORROGAÇÃO DE PRAZO VIA INTERNET

1.791

PRORROGAÇÃO DE VISTO PJ - ON LINE

49

REATIVAÇÃO DE REGISTRO / 2º VIA DE CARTEIRA

593

REATIVAÇÃO DE REGISTRO C/ APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA

719

REATIVAÇÃO DE REGISTRO DE PF

704

REATIVAÇÃO DE REGISTRO DE PF – ONLINE

172

REATIVAÇÃO DE REGISTRO DE PJ

266

REATIVAÇÃO DE TÍTULO PROFISSIONAL

3

REATIVAÇÃO DE VISTO

98

RECADASTRAMENTO PF

4

RECUPERAÇÃO DE ART

3.120

RECUPERAÇÃO DE QUADRO TÉCNICO
RECURSO

147
2.655

RECURSO DE PROTOCOLO

174

REEMISSÃO DE GUIAS - PARCELAMENTO / PROCESSO

21

REGISTRO DE CONSÓRCIO

21

REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

1

REGISTRO DE EMPRESA ESTRANGEIRA

7

REGISTRO DE EMPRESA JÚNIOR

15

REGISTRO DE PROF C/CURSO ESTRANGEIRO

19

REGISTRO PESSOA JURÍDICA

3.910

REGISTRO PROFISSIONAL

7.746

REGISTRO PROVISÓRIO PF

1

REGISTRO/DOCUMENTOS DE ENTIDADES DE CLASSE

11

REGULARIZAÇÃO DE OBRA
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE RT/QT
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO LAUDO ESTÁDIOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES
RETIFICAÇÃO DA ART
REUNIÃO – INFORMAÇÕES

1.599
780
3
344
27.637
1

REVALIDAÇÃO DE REGISTRO/TÍTULO S/ DIPLOMA

106

REVISÃO DE REGISTRO DE ENTIDADES DE CLASSE

29

REVISÃO DE REGISTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO

9

SOLICITAÇÃO AUXÍLIO FINANCEIRO – EC

14

SOLICITAÇÃO DE APOIO QUALIFICAÇÃO (TERMO DE APOIO)

518

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO – IE

12

SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO CASA FÁCIL

83

SOLICITAÇÃO DE FOTOCÓPIA

2

SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO

58

VISTO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO

54
44

VISTO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO – ONLINE

192

VISTO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICITAÇÃO

20

VISTO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICITAÇÃO – ONLINE

84

VISTO EM CONTRATO

74

VISTO EM REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

444

VISTO EM REGISTRO DE PESSOA FÍSICA – ONLINE

1.845

VISTO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

439

Total

174.835
Tabela 19 – Total de solicitações recebidas no Estado – por assunto

A linha em destaque refere-se às manifestações feitas através das redes sociais.
Em relação às sugestões e reclamações elas são registradas por algumas fontes e nos
dois últimos exercícios tivemos os seguintes números:
2014
400

2015

Reclamação (verbal/telefone)

50

35

Sugestão do CREAjr

5

3

Sugestão Entidade - Fale Direto

88

54

Sugestão Instituição de Ensino

19

8

Sugestões profissionais/empresas

77

122

Tipo de manifestação
Reclamação - Fale da Gente pra Gente

600

Tabela 20 – Quantidade de protocolos de Reclamação/Sugestão

Todos os protocolos de reclamação ou sugestão acima receberam um número de
rastreamento e o encaminhamento e as respostas podem ser consultadas diretamente no Sistema
Corporativo no histórico do protocolo.
Em relação às denúncias recebidas no Conselho elas dizem respeito às solicitações
registradas pela sociedade, com o intuito de que a fiscalização do Crea-PR verifique se os serviços
que estão em execução, tem acompanhamento de um profissional capacitado e registrado neste
Órgão. As denúncias são recebidas de forma on line através do site do Conselho ou fisicamente
quando se trata de denúncia de possível infração ao Código de Ética Profissional.
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Número de denúncias registradas/atendidas 2014 e 2015
5.000
4.800
4.600

2014

4.400

2015

4.200
4.000
3.800
Registradas

Registradas
Atendidas
% de Atendimento

Atendidas

2014
4.682
4.679

2015
4.892
4.226

99,94%

86,38%

Figura 10 – Número de denúncias registradas/atendidas em 2014 e 2015

Outro importante canal de comunicação, a Ouvidoria, é responsável por receber, em 2ª
instância, manifestações quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo Conselho.
Os números da Ouvidoria reduziram de 2014 para 2015. Em 2014 foram registradas 261
manifestações e em 2015 foram registradas 243 manifestações, assim estratificadas:

Figura 11 – Número de manifestações na Ouvidoria em 2015
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Figura 12 – Número de manifestações por tipo de interessado

Figura 13 – Número de manifestações por origem da manifestação

Todas as manifestações apresentadas na Ouvidoria foram respondidas/tratadas. No
tratamento de algumas manifestações, pudemos identificar falhas, que com alterações em
procedimentos internos, melhoraram a qualidade dos serviços prestados pelo Crea-PR.
4.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Desde 2007 foi instituída no Conselho a pesquisa de satisfação Fale da Gente pra Gente,
cujos resultados são atualizados diariamente com base nos questionários respondidos pelos clientes.
Esta pesquisa está definida no PSG SRC 01 como ferramenta de medição da satisfação dos clientes
e é enviada via email sempre que o solicitante de um produto/serviço tenha a sua solicitação
atendida.
A pesquisa consiste atualmente de 5(cinco) perguntas que são utilizadas para medir o %
de atendimento às expectativas dos clientes e também o % de satisfação em relação aos seguintes
itens: informações prestadas, qualidade dos produtos e serviços entregues e prazo de entrega dos
produtos/serviços. Além de indicar o grau de satisfação é possível incluir nos campos de
comentários a justificativa para o conceito escolhido, bem como sugestões ou reclamações de um
modo geral.
Diariamente é possível emitir relatórios com a quantidade de questionários respondidos
por período, segmentado por tipo de cliente e por local de atendimento, sendo que nesse relatório é
possível verificar o índice de satisfação (avaliação/expectativa X 100) e também o percentual de
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clientes que se julgaram satisfeitos, parcialmente satisfeitos e insatisfeitos em cada um dos itens
citados acima. Importante frisar que, desde a sua implantação, o percentual de atendimento às
expectativas sempre foram superiores a 100%.
Através dos relatórios disponíveis é possível identificar os clientes que reclamaram do
prazo dos produtos e serviços e os motivos da reclamação, quando informados, para ações diretas
de melhoria. Também é possível identificar qual o % de confiabilidade da pesquisa com base no
universo de questionários enviados e respondidos, assegurando que os bons resultados obtidos
sejam realmente confiáveis e reais.
A análise do resultado da pesquisa de satisfação alimenta as reuniões de análise crítica e
servem de subsídio para a definição das estratégias da organização. Anualmente são definidas metas
de redução de insatisfação ou de manutenção da satisfação, dependendo dos resultados. Estes
indicadores e metas são monitorados e analisados durante o ano sendo utilizados os comentários da
pesquisa como fonte de reclamações ou sugestões que alimentam a melhoria contínua dos processos
e procedimentos.
A formatação da pesquisa também passa por análise e melhorias buscando torná-la uma
ferramenta que auxilie o Conselho na melhoria dos processos internos. Desde a sua instituição ela
passou por algumas adequações, sendo que uma delas ocorreu no exercício de 2015, quando houve
redução do número de questões, que anteriormente era 8 e agora passou para 5. Essa adequação se
mostrou necessária para que a pesquisa pudesse ser enviada também para as solicitações feitas
totalmente de forma virtual, já que atualmente uma gama de produtos e serviços do Conselho já está
totalmente virtualizada e a pesquisa na formatação anterior era enviada somente para as solicitações
feitas de forma presencial. Outra alteração importante, que teve origem na análise dos resultados,
foi a periodicidade de envio da pesquisa. Antes a pesquisa era enviada para todas as solicitações
feitas por um determinado usuário e atualmente ela é enviada para o mesmo usuário somente a cada
três meses, evitando assim que usuários que utilizem frequentemente os serviços recebam um
número exagerado de pesquisas e acabem por não respondê-las.
O resultado da pesquisa em 2014 e 2015 está apresentado abaixo:

Figura 14 – Resultado da pesquisa de satisfação 2014
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Figura 15 – Resultado da pesquisa de satisfação 2015

Também existe uma pesquisa de satisfação específica em relação ao atendimento da
Ouvidoria, que é enviada quando da conclusão do atendimento da manifestação. A pesquisa
também busca medir a expectativa do cliente da Ouvidoria e o grau de satisfação com a agilidade e
qualidade da resposta. Da mesma forma é aberto um campo para comentários na pesquisa que
possibilita ao cliente justificar o conceito escolhido para aquele item.
Nos casos em que o comentário for negativo a Ouvidoria entra em contato com o cliente
para entender o motivo da insatisfação e tentar da melhor forma possível a resolução do problema.
Desta forma todos os comentários são analisados e um feedback é realizado com o cliente sempre
que se mostrar necessário.
Abaixo o resultado da pesquisa de satisfação da Ouvidoria em 2014 e 2015:
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Figura 16 – Resultado da pesquisa de satisfação da Ouvidoria 2014

Figura 17 – Resultado da pesquisa de satisfação da Ouvidoria 2015
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4.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
No sítio do Crea-PR, em Portal da Transparência/Acesso à informação, podem ser
encontradas de forma transparente as informações relevantes sobre a atuação da unidade. O “Portal
da Transparência do Crea-PR” atende às novas regras estipuladas pela lei denominada “Lei de
Acesso à Informação”, Lei Federal nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que
parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo
exceções expressas na legislação. Podem ser encontradas no Portal informações acerca de:
licitações, tabelas salariais, balanços financeiros, relatórios de gestão, entre outros.
O Crea-PR também tem seu SIC físico nos pontos de atendimento, conforme é
orientado no sítio.

Figura 18 – Banner SIC na Inspetoria de Umuarama

4.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
Desde 2007 o Crea-PR vem adotando um programa continuado de verificação dos seus
imóveis com vistas a adequá-los aos itens de acessibilidade, conforme prevê a Lei Federal nº
10098/2000. Atualmente a maioria deles já se encontra em um bom nível de atendimento aos
requisitos. Nesta linha é elaborado um cronograma anual de inspeções prediais, que são realizadas
pelo Setor de Obras e Serviços do Conselho, onde o atendimento aos requisitos de acessibilidade é
item permanente de verificação, recomendação e adequação. Nos imóveis locados ou adquiridos
nos últimos anos a acessibilidade é item indispensável, restando ainda adaptações nos imóveis
locados anteriormente e que em alguns casos há dificuldade ou até impossibilidade de adaptação.
Para atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida o Crea-PR conta com:
Atendimento presencial prioritário – nas Inspetorias e Postos de Atendimento são
priorizados os atendimentos para pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes,
lactantes e pessoas com criança de colo, conforme previsto no Decreto 5296/2004.
V-PAD Atendimento - Aparelho de comunicação visual, com intérpretes para auxiliar a
comunicação entre surdos e ouvintes. O surdo se comunica com um intérprete via aparelho de
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forma on line que retransmite ao funcionário no atendimento. Estes aparelhos estão instalados nos
principais pontos de atendimento do Estado.
Atendimento para surdos - O atendimento ao surdo por chat é prioritário, o surdo
entrará pelo atendimento preferencial no site, o qual será identificado em uma cor diferenciada no
sistema de atendimento para priorização.
Agendamento de Atendimento Preferencial – na cidade de Curitiba os clientes com
dificuldade de locomoção podem agendar um atendimento preferencial na Sede do Conselho. Este
agendamento é feito pelo site e será efetuado com horário e dias marcados.

Figura 19 – Imagem de canais de atendimento diferenciado do site
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5 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
O conteúdo deste capítulo pretende expor as informações sobre a execução financeira,
demonstrações do desempenho financeiro, demonstrações contábeis e notas explicativas. O capítulo
está organizado em quatro subitens: “Desempenho financeiro do exercício”, “Tratamento contábil
da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de
ativos e passivos”, “Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade” e “Demonstrações
contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e notas explicativas”.
5.1 Desempenho financeiro do exercício
No exercício de 2015 obteve-se um Superávit Financeiro significativo de R$
7.811.586,34 (sete milhões, oitocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), conforme demonstrado a seguir:
RESULTADO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA
62.591.621,01
DESPESA LIQUIDADA NO EXERCÍCIO
52.114.799,01
Superávit Financeiro obtido 2015
10.476.822,00
(-) Restos Pagar Não Processados 2014 pagos 2015
1.032.116,66
Superávit Financeiro (-) Restos Pagar/14

9.444.705,34

Menos Restos a Pagar NÃO processados 2015

1.633.119,00

Superávit Financeiro de 2015

7.811.586,34

(+)
(-)
(+)
(-)
(-)

Tabela 21: Resultado financeiro 2015

Já o resultado patrimonial obtido foi de R$ 16.117.170,02 (dezesseis milhões, cento e
dezessete mil, cento e setenta reais e dois centavos). Esse resultado é considerado satisfatório, tendo
em vista que o superávit financeiro foi significativo, aliado a incorporação de bens, inscrições em
Dívida Ativa e reversão da provisão da ação judicial contra o INSS sobre o plano de saúde.
Reduzindo o patrimônio tivemos os restos a pagar de 2014, baixa de bens, depreciações, variação
do estoque e provisões, cujos valores estão demonstrados abaixo:
RESULTADO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DESPESA
10.476.822,00
INCORPORAÇÃO DE BENS NO EXERCÍCIO
1.688.105,27
CANCELAMENTO RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11.099,11
RESTOS A PAGAR/2014 pagos em 2015
1.032.116,66
Baixa de bens - VEICULOS
403.816,83
Depreciação Bens Patrimoniais
1.251.804,11
ATUALIZAÇÃO VALORES DA ATIVA- Balanço 2015
8.086.307,46
VARIAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO
65.765,78
Provisão para riscos Trabalhistas
558.493,35
Reversão de Provisão- INSS s/Plano Saude
808.389,64
Provisão para riscos Ações Judiciais
1.540.346,04
SUPERÁVIT BALANÇO PATRIMONIAL 2015
16.218.380,71
Ajustes de Bens Móveis – Desincorporação de bens
101.210,69
RESULTADO PATRIMONIAL - BALANÇO DE 2015
16.117.170,02

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)

Tabela 22: Resultado Patrimonial 2015
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5.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão dos itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O Crea-PR se adequou ao novo modelo da contabilidade pública, com a adoção do novo
plano de contas estabelecido pelo Confea e software desenvolvido pela empresa Implanta
Informática, de modo a torná-las convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público. Pelas características e atividades do Crea-PR, não há itens patrimoniais
a serem aplicados a amortização e exaustão.
A partir de 2013 passou-se a adotar o que estabelece a NCB T 16.9 para Bens Móveis e
NBC T 16.10 para os Bens Imóveis, sendo feitas as reavaliações de todos os bens, como: terrenos,
salas comerciais e edificações, passando-se a registrar mensalmente as depreciações dos bens
patrimoniais, exceto os terrenos e objetos de arte.
Os percentuais de depreciação estão de acordo com a vida útil de cada grupo de bens e
estão em consonância com a Resolução nº 1036/2011 do Confea, cuja tabela contendo a vida útil e
valores residuais fazem parte do Anexo da referida Resolução. O impacto no resultado do exercício
de 2015 com “depreciações” foram na ordem de R$ 1.251.804,11 (Um milhão, duzentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e onze centavos).
Natureza
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Coleções e Materiais Bibliográficos
Discotecas e Filmotecas
Embarcações
Equipamentos de Processamentos de Dados
Equipamentos de proteção, segurança e socorro
Equipamentos hidráulicos e elétricos
Equipamentos para áudio, vídeo e foto
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Máquinas e Equipamentos Gráficos
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina
Máquinas, instalações e utensílios de escritório
Mobiliário em geral
Veículos diversos

Vida Útil
(anos)

Valor
Residual

10
10
10
5
5
10
10
10
10
15
10
10
10
15

10%
10%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Tabela 23: Percentual de depreciação de bens - Anexo III – Resolução 1036/2011

O Crea-PR cumpre também o que estabelece a NBC T 19.7 para Provisões, Passivos, e
Contingências Passivas, com o registro de provisões de possíveis atos e fatos que poderão afetar o
patrimônio, que recomenda que a provisão deve ser reconhecida quando:
a) a entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência
de um evento passado;
b) é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e
c) o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança.
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As provisões registradas atualizadas em 2015 totalizam R$ 8.779.638,75 (oito milhões,
setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) que se
referem a:
 Provisão Depósitos Judiciais de Ações Trabalhistas.......................R$ 126.598,78
 Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo....................... R$ 1.285.229,07
 Provisão Ações Judiciais Ajuizadas contra o Crea-PR.................R$ 7.367.810,90
Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição não necessitando, portanto,
de reavaliação por estarem com seus valores atualizados, pois se destinam ao consumo imediato,
não havendo armazenamento. O método de custeio das saídas dos estoques adotado é o custo médio
ponderado.
5.3 Sistemática de apuração de custos
O Crea-PR prevê e executa seu orçamento dentro das normas vigentes aplicadas à
Contabilidade do Setor Público tomando como base o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público). Tendo em vista ser considerada uma entidade “sui generis”, o Orçamento
Contábil possui algumas diferenças em relação ao orçamento da União, Estados e Municípios, isto
é, não prevemos e executamos as despesas por atividades como saúde, educação, transporte,
segurança entre outros.
Para o gerenciamento financeiro, patrimonial e de custos das Unidades Administrativas,
é o utilizado o conceito de GMD – Gerenciamento Matricial de Despesas e o Conselho possui um
software de BI (Business Intelligence), denominado de InfoCrea. Além disso, possui procedimentos
internos documentados que descrevem toda a metodologia para a previsão e realização do
orçamento gerencial de cada Unidade Administrativa - PPO ORC 01 e POP ORC 01 e 02.
Assim, cada responsável por área efetua sua previsão orçamentária em época oportuna,
buscando ser o mais assertivo possível, levando em consideração o histórico dos anos anteriores e
as ações programadas para o ano seguinte. Estes dados são lançados no InfoCrea e analisados em
grupos de contas orçamentárias, chamadas de pacote orçamentário. Cada pacote tem um gestor de
contas que é responsável pelo monitoramento das contas sob sua responsabilidade apresentando o
resultado em reuniões periódicas com a alta administração, conforme PTG GSG 06. As contas estão
distribuídas em 4 (quatro) pacotes orçamentários.
Os gestores analisam a previsão orçamentária por área e por conta orçamentária,
levando em consideração alguns requisitos como: realização histórica, realização futura, grandes
aumentos ou grandes diminuições de valores, entre outros fatores que gerem distorções em seus
pacotes de orçamentários.
Após analise de cada pacote o grupo realiza reunião com a Superintendência do
Conselho onde é apresentado cada orçamento das Unidades Administrativas, sendo na sequência
apresentado também ao Diretor Tesoureiro e Presidência que fazem suas análises e considerações
com relação ao orçamento de cada unidade. Após todas as etapas de análise descritas o Orçamento
Gerencial é então aprovado estando pronto para ser executado.
O controle do Orçamento Gerencial é feito em dois grupos de contas: investimentos e
operacional. O controle dos investimentos é feito mensalmente pelo Diretor Tesoureiro e o controle
operacional é feito mensalmente pelos responsáveis das áreas, bimestralmente nas reuniões de
resultados de cada área com a Superintendência e Gestão da Qualidade e também nas reuniões de
GMD - Gerenciamento Matricial de Despesas com os Gestores de Contas. A utilização do software
de BI permite o acompanhamento do orçamento de despesas operacionais em tempo real pelas
áreas, melhorando o processo e sobremaneira o gerenciamento.
Destacamos neste item fatos importantes relativos ao Orçamento Gerencial:
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 O Orçamento Gerencial nunca será maior que o Orçamento Contábil;
 As áreas podem solicitar alterações em suas orçamentações conforme descrito
em procedimento, porém, sempre passando por aprovação da solicitação;
 Toda a previsão e execução do Orçamento Gerencial é feita em sistema,
mediante senha de acesso para o devido controle;
 Cada área possui indicador de realização do orçamento;
 A incorporação dos valores da contabilidade para o InfoCrea é realizada
diariamente, no máximo 24 horas após o lançamento já estão disponíveis para
verificação das áreas;
 Com a informatização do Orçamento Gerencial o Conselho tem subsídios
suficientes para tomadas de decisões acerca de custo de cada Unidade
Administrativa.

Figura 20: Indicador de acompanhamento do orçamento gerencial

A utilização de ferramentas e metodologia para a realização da previsão e
gerenciamento do orçamento de despesas do Conselho foi um grande passo para análises mais
concretas de custo de cada área.
5.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e notas explicativas
As demonstrações contábeis e notas explicativas estão apresentadas nos Anexos 8.6 a
8.10.
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6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
O objetivo deste capítulo é informar sobre a tecnologia de informação e estrutura de
pessoal da unidade, quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o
cumprimento da missão institucional. O capítulo está dividido em dois subitens principais: “Gestão
de Pessoas” e “Gestão da Tecnologia da Informação”.
6.1 Gestão de Pessoas
6.1.1 Estrutura de pessoal
Força de Trabalho do CREA – Situação apurada em 31/12/2015
Lotação
Ingressos
Tipologias dos Cargos
no
Autorizada Efetiva Exercício
1. Empregados em Cargos Efetivos
(1.1 + 1.2)
1.1. Empregados de carreira vinculada
ao CREA
1.2. Empregados requisitados/cedidos
de outros órgãos e esferas
2. Empregados com Contratos
Temporários
3. Empregados sem Vínculo com a
Administração Pública
4. Total de Empregados (1+2+3)

Egressos
no
Exercício

361

361

1

19

361

361

1

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361

361

1

19

Tabela 24: Força de trabalho do Crea-PR

Como forma de identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal,
especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos foi
implementada declaração específica para os funcionários ativos e padronização da mesma
declaração para as contratações que declare não exercer outro cargo público. No período não houve
constatação de irregularidade.
A distribuição da força de trabalho em 2015 apresentou a seguinte característica:
Cargo
AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE DE APOIO
AGENTE OPERACIONAL
AGENTE PROFISSIONAL
AGENTE PROFISSIONAL SISTEMA
NÍVEL SUPERIOR
AGENTE PROFISSIONAL SISTEMA
NÍVEL TÉCNICO
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA CC
Total

Quantidade
219
3
12
31
67
24
5
361

Tabela 25: Distribuição da força de trabalho por cargo
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Nas reuniões de resultado bimestrais realizadas pela Gestão da Qualidade e
Superintendência, diretamente com cada unidade gerencial, e em reuniões bianuais de análise crítica
com a Alta Administração é reavaliada a distribuição do pessoal no âmbito da unidade, especialmente
no contexto da execução da sua atividade-fim. Em havendo necessidade de novas contratações a mesma
é feita através dos concursos vigentes e, em não havendo concursos vigentes é feito novo processo de
concurso público. Em função de estratégia da alta administração de não reposição de vagas em aberto,
para redução de custos com despesas de pessoal, não foi necessária a realização de concurso público em
2015.
Quanto ao grau de escolaridade a situação em 2015 foi a seguinte:

Quantidade de servidores do CREA por nível de escolaridade - Situação apurada em
31/12/2015
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo

7

8

12 128 147

5

3

12 128 147

5

3

0

0

0

0

0

2.
Provimento de Cargo em
Comissão

0

0

5

0

0

2.1. Empregados de de Carreira
Vinculada ao Órgão

0

0

5

0

0

2.2. Empregados de Outros órgãos e
Esferas

0

0

0

0

0

3.

0

11

46

4

0

12 139 198

9

3

1.

Provimento de Cargo Efetivo

1.1. Empregados de carreira
vinculada ao CREA
1.2. Empregados
requisitados/cedidos de outros órgãos e
esferas

4.

Funções Gratificadas
Totais (1+2+3)

1

2

3

4

5

6

9

10

Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Tabela 26: Força de trabalho por nível de escolaridade

O Crea-PR destacou uma área específica para cuidar das ações de desenvolvimento e
capacitação dos seus funcionários, tão grande é a importância dada a este item. O Setor de Gestão
de Pessoas é responsável pela condução e gerenciamento destas atividades. Conforme PPOs RTP
06 e RTP 07 – Treinamento Interno e Treinamento Externo os responsáveis pelas áreas deverão
identificar as lacunas (gaps) das competências existentes em relação às requeridas, voltadas
diretamente ao trabalho que o funcionário executa, utilizando as ferramentas abaixo para
identificação e análise das necessidades:
 Resultado da avaliação de desempenho funcional, através da verificação dos relatórios e
gráficos, disponíveis às gerências;
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 Habilidades e conhecimentos técnicos demandados da experiência profissional e pessoal
desenvolvida no exercício da função;
 Resultado do DTO realizado com as equipes em relação às atividades que executam,
conforme relatório disponível no Sistema Corporativo;
 Novas metas de melhoria, projetos e diretrizes da presidência;
 Descrição das atividades do cargo/ função, contidas no PCS e portarias de delegação de
competência e/ou atribuição de responsabilidade e/ou atividade;
 Matriz de Capacitação individual ou da equipe, disponível no Sistema Corporativo;
 Revisão e implementação de novos procedimentos.
 Treinamento dos novos funcionários por motivo de transferência/ remanejamento ou
contratação.
Os treinamentos externos são relacionados por área e então enviados para o DECOP que
faz a análise quanto a sua real necessidade e impacto nas atividades. A aprovação dos treinamentos
é feita preferencialmente no mês de dezembro para que possam ser executados a partir de janeiro do
ano seguinte. Os treinamentos e cursos oferecidos aos funcionários pelo Conselho só podem estar
vinculados às atividades exercidas na função e dependem de orçamento previamente aprovado.
Desta forma a capacitação oferecida aos funcionários está diretamente ligada aos treinamentos
externos aprovados pela Diretoria para cada ano com base nos levantamentos feitos através dos
meios acima citados.
Além disso, e como forma de incentivo à capacitação individual e ao desenvolvimento
das pessoas, o Crea oferece cursos e palestras de capacitação em diversas áreas, de forma gratuita,
apoiados pelo Pró-Crea e que são divulgados e atualizados constantemente. Neste caso não há
obrigatoriedade de estar vinculado às suas funções podendo ser realizado por qualquer funcionário
que demonstre interesse.
Para um melhor gerenciamento da estrutura de pessoal foi definido uma série de
indicadores que são analisados mensalmente e utilizados como fonte de tomada de decisão, dentre
os quais citamos: controle de banco de horas, rotatividade (entradas e saídas), abstenção, nível de
desempenho na capacitação, acidente de trabalho, entre outros.
Embora tenha apresentado redução nos seus quadros a partir de 2013 a alta
administração julga adequado o atual quadro funcional, comprovado pela manutenção da qualidade
dos produtos e serviços ofertados, que não apresentou alteração com a redução gradativa do quadro
funcional.
6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Tipologias/
Exercícios

Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Despesas Variáveis
Diárias,
RemuneDespesas
Benefícios
Demais
ajuda
ração
de
Decisões
Verbas
AssistenDespesas de custo
Básica e IndenizaExercícios Judiciais
ciais e
Variá- e auxílio
fixa
Anteriores
tórias
Previdenveis
deslocaciários
mento

Total

2015

Exe
rcíc
ios

Empregados efetivos
16.426.125,80 3.042.335,30

1.482.421,97

296.834,83

21.247.717,90
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2014

14.390.156,45 3.551.481,20

1.371.340,79

487.314,38

19.800.292,82

2013

13.174.969,00 3.516.117,10

1.233.350,55

924.262,40

18.848.699,05

2015

937.709,40

44.247,84

13.304,64

25.312,28

1.020.574,16

2014

1.458.634,54

71.024,69

20.831,31

33.977,91

1.584.468,45

2013

Exercícios

Empregados ocupantes de Cargo de Livre provimento

1.779.084,60

91.493,00

26.103,49

85.591,87

1.982.272,96

2015

5.925.907,16

608.407,80

219.719,30

225.937,78

6.979.972,04

2014

5.532.801,85

561.198,00

196.949,76

190.525,00

6.481.474,61

2013

Exercícios

Empregados Efetivos Ocupantes de Funções Gratificadas

4.479.447,02

505.332,00

143.924,24

320.211,85

5.448.915,11

2015
2014
2013

Exercícios

Empregados Cedidos com Ônus ou em Licença

*Fonte: Sistema Contábil Patrimonial e Financeiro – Implanta e Sistema de Folha de Pagamento GPCETIL

Tabela 27: Despesas com pessoal em 2015

O aumento percebido nos custos de pessoal desde 2013 deve-se exclusivamente aos
aumentos repassados em função do Acordo Coletivo anual. Desde meados de 2013 o Conselho
adotou a política de não reposição de funcionários que se desligam de forma voluntária, o que tem
trazido a redução gradativa do custo de pessoal em relação às receitas.
Este item de controle referente ao comprometimento da receita com despesas de pessoal
é um indicador que é monitorado mensalmente pela alta administração através do InfoCrea , pois,
embora não subordinado às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, conforme Acórdão
do TCU 341/2004, o Crea-PR envida esforços para limitar as despesas com pessoal ao máximo de
60% de comprometimento das receitas, objetivando observar as normas gerais e princípios que
norteiam a gestão pública responsável.
A tabela abaixo representa o comprometimento da receita com despesas de pessoal em
2015, mês a mês. Observamos que a data base de negociação do Conselho é o mês de abril, motivo
pelo qual nos meses seguintes ocorre a elevação natural do percentual em função dos reajustes
salariais concedidos nos Acordos Coletivos.
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Mês

Receita
(Acum 12 meses)

Despesa
(Acum 12 meses)

Percentual de
comprometimento

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

56.854.321
59.898.657
59.836.836
59.814.733
59.780.983
60.920.989
60.948.263
61.288.094
60.861.531
60.708.484
61.503.081
61.620.023

34.181.269
34.378.590
34.515.149
34.590.861
34.265.520
35.378.116
35.510.510
35.622.175
35.732.475
36.211.457
36.251.659
36.654.567

60,12%
57,39%
57,68%
57,83%
57,32%
58,07%
58,26%
58,12%
58,71%
59,65%
58,94%
59,48%

Tabela 28: Comprometimento das receitas com despesa de pessoal em 2015

6.1.3 Contratação de mão de obra temporária
A seguir apresentamos as informações acerca das contratações de serviços com mão de
obra terceirizada.
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Nature
za

2015

L

O

2015

V

O

Nº do
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas

Início
Fim
01.048.117/0001
93/C/2014
01/04/14 31/03/17
-08
15.247.008/0001
79/C/2015
01/01/15 31/12/15
-24

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P C P C

Sit.

-

-

39 39

-

-

P

-

-

02 02

-

-

E

LEGENDA:
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Tabela 29: Informações sobre contratos de limpeza, higiene e vigilância ostensiva
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CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade
Período Contratual
Exigido dos
de Execução das
Empresa
Trabalhadores
Ano do
Nature
Nº do
Atividades
Área
Contratada
Contratados
Contrato
za
Contrato
Contratadas
(CNPJ)
F
M
S
Início
Fim
P C P C P C
01.048.117/0001
2015
5
O
93/C/2014
01/04/14 31/03/17 - 01 01 -08
01.048.117/0001
2015
12
O
93/C/2014
01/04/14 31/03/17 - 03 03 -08
LEGENDA:
Área:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sit.

P
P

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móveis;
Manutenção de bens imóveis;
Brigadistas;
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
Outras.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino
Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C)
Efetivamente contratada.

Tabela 30: Informações sobre contratos com locação de mão de obra

A área indicada como “outras” se refere a 02 (duas) telefonistas e 01 (um) motorista.
6.2 Gestão da tecnologia da informação
O DTI - Departamento de Tecnologia da Informação é composto por 2 setores,
conforme abaixo:
- Setor de Desenvolvimento de Sistemas: que tem como missão “Fornecer soluções tecnológicas
para o desenvolvimento e otimização das atividades do Crea-PR, atendendo as necessidades dos
usuários internos, profissionais, empresas, órgãos parceiros e a sociedade.” O setor é composto por
uma facilitadora e por 7 analistas de sistemas, todos com nível superior e funcionários de carreira
do Conselho.
- Setor de Tecnologia e Geoprocessamento: que tem como missão “Disponibilizar ambiente
confiável, seguro e estável de infraestrutura de tecnologia da informação para Crea-PR e a
Sociedade.” O setor é composto por um facilitador, por 2 analistas de suporte e por 1 engenheiro
cartógrafo, todos com nível superior e funcionários de carreira do Conselho. Não temos
terceirização de recursos humanos na área de TI.
Assim como os demais departamentos o DTI tem padrões para o gerenciamento dos
serviços e monitoramento de indicadores e resultados. Para os serviços de infraestrutura, utilizamos
diversos padrões e verificações para controle do banco de dados, firewall, link internet, rede MPLS,
backup, antivírus, Windows, além do monitoramento online de todos os servidores, links e de várias
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aplicações, através de um software gerenciador. Por segurança, os servidores físicos estão alocados
em datacenter externo (Copel Telecomunicações). Para ambos os setores existe todo um
procedimento de solicitações de serviços, execução e avaliação.
Sempre que constatada a necessidade é feita a capacitação externa da equipe. No ano de
2015 ocorreu a capacitação para dois analistas no ambiente de desenvolvimento denominado
Xamarin, utilizado no desenvolvimento de aplicativos para equipamentos móveis, tendo em vista as
necessidades surgidas em função de novas metas e projetos recebidos da alta administração.
Também ocorreu treinamento para a nova solução de firewall e biblioteca de fitas.
Os principais projetos de TI no ano de 2015 foram :
 Link IP Internet dedicado nas 8 sedes das regionais para acesso wifi ao público, no valor de
R$ 400,00 mês por regional.
 Biblioteca de fitas LTO 6 para backup, no valor de R$ 113.000,00.
 Datacenter / Colocation: Alocação dos servidores do Crea-PR em datacenter externo, no
valor de R$ 9.000,00 mês.
 Nova solução de segurança Firewall no valor de R$ 190.000,00.
 Software (framework) de Certificação Digital no valor de R$ 297.000,00.
Todos os itens estavam previstos no PDTI 2013-2015 e foram concluídos no ano de
2015. Os resultados esperados podem ser resumidos por maior segurança, inovação e
disponibilidade das soluções de TI do CREA-PR.
O PDTI 2013-2015 foi o primeiro do Crea-PR, onde constatamos realmente ser um
excelente documento de planejamento e gestão na condução das atividades de TI do Conselho. O
PDTI está fortemente alinhado com o Mapa Estratégico do triênio 2015/2017, em especial nas
perspectivas
“Clientes”,
“Processos
e
Procedimentos/Fiscalização”,
“Processos
e
Procedimentos/Áreas Meio”.
O PDTI 2013-2015 não previa formalmente o “Comitê Gestor de TI”. Por similaridade,
neste triênio a própria diretoria do Crea-PR atuou como se houvesse um Comitê Gestor de TI, pois
a diretoria aprovou a criação do PDTI, assim como anualmente recebeu informações através de
reunião e relatório de atividades executadas. Na próxima versão do PDTI está prevista a criação do
Comitê Gestor de TI.
6.2.1 Principais sistemas de informação
Para a realização das atividades diárias de trabalho o Crea-PR se utiliza de uma série de
sistema s de informação:
- Sistema Corporativo: Sistema que tem como objetivo todo o gerenciamento e controle das
atividades executadas internamente no Conselho. É um sistema utilizado pelos funcionários
composto por vários módulos, totalmente integrados e utilizando o banco de dados corporativo
Oracle. É composto por módulo de profissionais, empresas, fiscalização, ART, Câmaras
Especializadas, protocolo, ofícios, anuidades, dívida ativa, secretaria geral, jurídico, compras,
patrimônio, recursos humanos, gestão da qualidade, convênios, cursos EAD, solicitações de
serviços internos, entidades de classe, instituições de ensino, Ouvidoria, CREAJr-PR, controle de
frota, processos administrativos, entre outros, atendendo desta forma todas as necessidades de
controles internos do Crea-PR. A manutenção deste sistema é de responsabilidade do DTI através
do setor de desenvolvimento de sistemas e é altamente crítico para a realização de todas as
atividades do Conselho.
- Serviços online / área restrita (mediante senha): Sistema via internet (site do Crea-PR) que tem
como objetivo a disponibilização de serviços/consultas mediante senha para diversos públicos. É
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utilizado por profissionais, empresas, conselheiros, inspetores, prefeituras, membros do CREAJrPR, Fóruns (Justiça), entidades de classe, instituições de ensino e órgãos governamentais. A
manutenção deste sistema é de responsabilidade do DTI, através do setor de desenvolvimento de
sistemas e é altamente crítico para a realização das solicitações automatizadas pelos públicos
atendidos.
- Formulários Online: Sistema via internet (site do Crea-PR) que tem como objetivo a solicitação
eletrônica de serviços ao Conselho, totalmente integrado aos serviços online, estando disponível
para os profissionais, empresas e leigos. A manutenção deste sistema é de responsabilidade do DTI,
através do setor de desenvolvimento de sistemas e é altamente crítico para a realização das
solicitações automatizadas pelos públicos atendidos.
- Serviços online / consulta pública: Sistema via internet (site do Crea-PR) que tem como objetivo a
consulta de informações com livre acesso, possibilitando a consulta de protocolos, profissionais,
empresas, ARTs e obras fiscalizadas pelo Conselho, autenticidade de documentos, instituições de
ensino, entidades de classe, Fale Conosco, entre outros, estando disponível a toda a sociedade. A
manutenção deste sistema é de responsabilidade do DTI, através do setor de desenvolvimento de
sistemas e o sistema também é altamente crítico para a realização das solicitações automatizadas
pelos públicos atendidos.
- InfoCREA: Sistema de Business Intelligence (BI) que tem como objetivo disponibilizar um
ambiente eficiente e ágil para o planejamento, gerenciamento e controle das atividades, estoques,
prazos e custos do Crea-PR de forma consolidada, proporcionando a geração de produtos e serviços
de qualidade e no prazo estimado aos profissionais, empresas e sociedade. A manutenção deste
sistema é de responsabilidade do DTI, através do setor de desenvolvimento de sistemas e é
razoavelmente crítico para a realização das solicitações automatizadas pelos públicos atendidos.
- SIG- Sistema de Informações Geográficas: Sistema que tem como objetivo integrar o banco de
dados corporativo do Crea-PR à informação espacial (cartografia), permitindo-se efetuar diversas
análises através da relação lógica entre camadas de informação. Utilizado como um sistema de
suporte à tomada de decisão corporativa com aplicação da inteligência geográfica. A manutenção
deste sistema é de responsabilidade do DTI, através do setor de desenvolvimento de sistemas e não
é crítico para a realização das solicitações automatizadas pelos públicos atendidos.
- Tabfisc: Aplicativo móvel (APP) que tem como objetivo disponibilizar aos fiscais do Crea-PR
uma solução eficiente para a realização de fiscalizações, diligências e atendimento a denúncias em
equipamentos (tablets ou smartphones). A manutenção deste sistema é de responsabilidade do DTI,
através do setor de desenvolvimento de sistemas. O DEFIS – Departamento de Fiscalização é a área
de negócio responsável e o sistema é crítico para a realização das atividades pelos fiscais.
O Crea-PR atualmente tem alguns contratos de suporte e upgrade com grandes
fabricantes/empresas multinacionais, com a Oracle, HP, Fortinet e TrendMicro, visando o suporte
técnico e garantia da evolução dos produtos. A mitigação de riscos de eventual dependência
tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI ocorre através de
acompanhamento dos analistas em qualquer atividade efetuada por empresas terceirizadas, assim
como a documentação e padronização de procedimentos, com a finalidade de internalização dos
conhecimentos.
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7

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

7.1 Plano Plurianual – PPA 2016/2018
Como foi citado no item de apresentação deste relatório o Crea-PR, numa atitude
pioneira, desenvolveu em 2015 o seu primeiro Plano Plurianual (PPA), que é o principal
instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública brasileira, obrigatório para a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo Autarquias Federais, previsto no artigo
165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. Em
função da característica do Conselho o mesmo teve que ser adaptado em alguns aspectos,
principalmente na questão dos Programas, pois tem uma atuação bastante distinta e não atua
baseado em Programas, mas sim em Objetivos, Iniciativas e Metas, conforme já apresentado
anteriormente, e também em relação ao período de vigência, uma vez o prazo de duração do
mandato do Presidente eleito, no caso do Conselho, é de 3 anos.
O PPA foi formalmente instituído através de uma Instrução Normativa interna e sua
aprovação final feita pelo Plenário, após ser submetido à aprovação da Diretoria e apreciação da
Comissão de Orçamento e Compras. Com a adoção deste plano, tornou-se obrigatório ao Crea-PR
planejar todas as suas ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele
contidas, somente devendo efetuar investimentos previstos na redação do PPA para o período
vigente.
7.2 Certificação ISO
O Crea-PR é certificado ISO 9001:2008 desde o ano de 2010, com o objetivo dar maior
visibilidade a todo o trabalho de melhoria que é constantemente mantido ao longo dos anos. Foi o
pioneiro a certificar todos os processos na norma ISO entre os Creas do Brasil e já está na sua
segunda certificação. Como resultado da certificação, os funcionários passaram a entender melhor
os processos internos onde trabalham, e a compreender que fazem parte do processo, sendo
inclusive, uma das peças fundamentais para o sucesso ou fracasso do mesmo.
7.3 Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão - PPrQG
Com o objetivo de demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão e por ser um
item considerado relevante citamos a participação do Crea-PR no PPrQG - Prêmio Paranaense de
Qualidade em Gestão que consiste em um ciclo de premiação que visa reconhecer organizações
públicas e privadas adeptas das práticas de gestão estabelecidas pelo Modelo de Excelência da
Gestão® - MEG da FNQ, estimulando a inovação, a produtividade e a qualidade dentro do
ambiente de trabalho.
Nos três anos de sua participação o Crea-PR recebeu os prêmios: Placa Bronze, Placa
Prata e Placa Ouro, respectivamente, o que retrata em resultado a grande preocupação que a alta
administração tem com a qualidade da gestão, dos produtos e serviços ofertados à sociedade.
7.4 Riscos institucionais-econômicos decorrentes de questionamentos judiciais

Ponto de incerteza legal e que pode gerar repercussões econômicas negativas nas
finanças do Crea-PR, é a discussão acerca da constitucionalidade e legalidade dos valores cobrados
a título de anuidades profissionais e anotações de responsabilidade técnica – principais fontes de
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arrecadação do Conselho. Isso porque, diversas demandas judiciais foram ajuizadas no Estado do
Paraná questionando os valores fixados pelo Conselho Federal via Resoluções.
Discute-se nestas ações, a impossibilidade de o Confea por meio de Resolução
estabelecer os valores de referidos tributos em violação ao princípio da legalidade estrita (artigo 150
da CF/88). Muito embora essas cobranças sejam tiradas diretamente da Constituição Federal (artigo
149/CF/88) e das Leis Federais 6.994/1982 e 12.514/2011, vários profissionais e empresas
questionam na Justiça que os valores cobrados não poderiam decorrer de atos infralegais do Confea,
o que se aceito pelo Poder Judiciário implicará na devolução dos valores já recolhidos aos cofres da
instituição, bem como na repetição de indébitos referente aos valores mensalmente repassados ao
Confea e a Mútua, nos termos das Leis 5.194/1966 e 6.496/1977.
Portanto, essa incerteza jurídica representa um risco institucional–econômico ao
Conselho e para o Sistema Confea/Creas como um todo, pois acaso aceitos os argumentos dos
profissionais e das empresas, as receitas públicas derivadas terão que ser devolvidas, o que,
sobremodo, comprometerá as finanças da instituição, afetando assim, direta e indiretamente a base
de sustentação do poder fiscalizatório do Crea/PR.
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ANEXOS

8.1 PTG GSG 07 – PLANO DE DESDOBRAMANDO DE METAS
POLÍTICA DA
QUALIDADE

A presença e a
efetiva
participação de
profissionais no
planejamento,
execução e
manutenção de
obras e serviços
Os preceitos
éticos no
exercício das
profissões
A busca da
excelência de
nossos produtos
e serviços e a
melhoria
contínua dos
processos e
procedimentos

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DA
PRESIDÊNCIA

Profissionais
informados e
conscientes do
papel,
competências e
resultados do
Conselho

METAS/OBJETIVOS DESDOBRADOS
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA
SUPERINTENDÊNCIA

META/PROJETO/PLANO DE AÇÃO

ÁREA

Implantar programa de comunicação
segmentado pelos públicos-alvo focado na
divulgação do papel, das competências e dos
resultados do Conselho

Organizar e disponibilizar as informações de interesse dos
profissionais em “Manual Eletrônico do Profissional” até
dez/2015
Reformular o processo de envio de Boletins Eletrônicos
até dez/2015

SEC

Melhorar o desempenho do CREA na
identificação e punição dos desvios de conduta e
descumprimento dos dispositivos legais

Melhorar o aproveitamento dos dados disponíveis no
sistema para a identificação de desvios de conduta até
dez/2015

DEFIS

Identificar as expectativas dos profissionais em
relação a produtos e serviços do Conselho

Identificar as expectativas dos profissionais em relação a
produtos e serviços do Conselho até dez/2015

SEC

Propugnar pela manutenção da unidade do
Sistema CONFEA/CREA e defesa das suas
atribuições profissionais

Estruturar propostas para o Colégio de Presidentes,
objetivando a defesa das atribuições profissionais e
manutenção da unidade do sistema CONFEA/CREA, até
dez/2015
Utilizar técnicas de mediação para o efetivo
funcionamento dos Grupos de Trabalho dos Técnicos e
Sombreamento até dez/2015

DAT

Intensificar ações de reconhecimento do valor
das profissões junto a Sociedade

Desenvolver novos produtos através do programa de
Agenda Parlamentar do CREA-PR até dez/2015
Disponibilizar, via CDER, um fluxo administrativo para a
internalização e análise de solicitações de apoio
institucional a iniciativas de valorização profissional, até
dez/2015

DRI
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Desenvolver campanha em conjunto com as Entidades de
Classe para a divulgação dos direitos profissionais até
dez/2015

REGIONAIS

Implantar Colégios Empresariais Regionais com vistas a
ampliar e regionalizar a interação entre o Conselho e o
meio empresarial, até dez/2015

RMGA

Implantar fluxo de internalização e tratamento das
proposições dos Colégios Empresariais Regionais até
dez/2015

GOAP

Facilitar para as empresa o acesso às
informações de seu interesse junto ao Conselho

Organizar e disponibilizar a s informações de interesse das
empresas em “Manual Eletrônico de Empresas” até
dez/2015

SEC

Harmonizar posicionamentos divergentes entre
as Câmaras Especializadas

Utilizar técnicas de mediação para reduzir os conflitos
entre decisões de Câmaras Especializadas, até dez/2015

DAT

Melhorar a troca de informações entre o Conselho e
Sebrae, Junta Comercial, Associações Comerciais e
Prefeituras Municipais, até dez/2015

DEFIS

Viabilizar junto ao Sebrae a disponibilização de curso
EAD para futuros empresários nas áreas jurisdicionadas ao
Conselho até dez/2015

GQP

Identificar as expectativas das empresas em relação a
produtos e serviços do Conselho até dez/2015

SEC

Propugnar pela defesa dos direitos profissionais
A cordialidade,
confiabilidade e
agilidade em
nossos
atendimentos

Os princípios do
desenvolvimento
sustentável

Os princípios de
agilidade,
legalidade e
impessoalidade
nas análises e
julgamentos das
instâncias
executiva e
deliberativa

Elevar a participação das empresas no processo
decisório do Conselho

Soluções voltadas
ao atendimento
das necessidades
das empresas

Ampliar junto a demais órgãos públicos ou
privados os canais de identificação de empresas
jurisdicionadas não registradas no Sistema

Identificar as expectativas das empresas em
relação a produtos e serviços do Conselho
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O fortalecimento
das Entidades de
Classe

A cordialidade,
confiabilidade e
agilidade em
nossos
atendimentos

A busca da
excelência de
nossos produtos
e serviços e a
melhoria
contínua dos
processos e
procedimentos

A presença e

Implantar Programa de Incentivo ao
associativismo e cooperativismo junto aos
profissionais

Cooperação para a
sustentabilidade
institucional e
autonomia
financeira das
Entidades de
Classe

Apoiar as Entidades de Classe para a conquista
de sua eficácia administrativa e financeira

Contribuir para o fortalecimento do papel
político das Entidades de Classe no sistema
CONFEA/CREA e na sociedade

Elevar o conhecimento dos profissionais jurisdicionados
ao CREA acerca do papel e importância das Entidades de
Classe, Mútua e CREA na defesa corporativa, até
dez/2015

ACS

Aprimorar o assessoramento e a interação entre as
Entidades de Classe para melhorar a captação, aplicação de
recursos e prestação de contas, até dez/2015

DRI

Desenvolver junto ao CDER o rol de conhecimentos,
habilidades e atitudes que definem o perfil ideal para
dirigentes de Entidades de Classe até dez/2015

RLDA

Fortalecer o papel do Conselheiro melhorando o acesso
das Entidades de Classe às informações e resultados das
áreas deliberativas do Conselho através do CDER, até
dez/2015

RPBO

Envolver o CDER na indicação e na gestão de resultados
das representações externas do Conselho até dez/2015
Ampliar a participação das Instituições de
Ensino no debate e implantação de soluções
para a definição das atribuições profissionais
Interação e
cooperação com
as Instituições de
Ensino

Melhorar a contribuição do Conselho na
elaboração de projetos politico-pedagógicos nas
Instituições de Ensino

Elevar o conhecimento das Instituições de Ensino acerca
do papel e competências dos seus representantes até
dez/2015

DRI

Implantar processo de análise curricular para o lançamento
de novos cursos jurisdicionados ao CREA até dez/2015

DRI

Melhorar o sistema de gestão de dados e informações das
Instituições de Ensino até dez/2015

DRI

Disponibilizar as informações de interesse das Instituições
de Ensino em “Manual Eletrônico de Instituições de
Ensino” (produtos, serviços, procedimentos, dados e
representação), até dez/2015

SEC
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efetiva
participação de
profissionais no
planejamento,
execução e
manutenção de
obras e serviços

Elevar o uso de novas tecnologias no processo
de fiscalização
Processo de
fiscalização
dinâmico e
participativo

Os princípios de
agilidade,
legalidade e
impessoalidade
nas análises e
julgamentos das
instâncias
executiva e
deliberativa
A busca da
excelência de
nossos produtos
e serviços e a
melhoria
contínua dos
processos e
procedimentos

Elevar a participação das Câmaras
Especializadas, Assessores de Câmaras, Gerentes
Regionais, Inspetores e CDER no planejamento,
execução e controle da fiscalização

Utilizar a interpretação de imagens no processo de
fiscalização até dez/2015
Integrar as Câmaras Especializadas, Assessores de
Câmaras, Gerentes Regionais e CDER Estadual no
processo de planejamento e controle da fiscalização, até
dez/2015

DEFIS

Implantar processo de planejamento local, de execução e
controle da fiscalização integrando os Gerentes Regionais,
corpo de fiscalização, Inspetores e o CDER Regional, até
dez/2015

Aperfeiçoar as Operações de Fiscalização
Especializada

Realizar Operações de Fiscalização Especializadas em
todas as modalidades profissionais, até dez/2015

Melhorar o tratamento dos processos de
fiscalização

Elevar a participação dos fiscais no tratamento do
processo de fiscalização, até dez/2015

Melhorar o desempenho do modelo de
fiscalização adotado

Implantar o modelo de “Núcleos de Fiscalização
Especializada” nas oito regionais do Conselho, até
dez/2015

Melhorar o sistema de medição qualitativa e
quantitativa de resultados da fiscalização

Reestruturar o sistema de indicadores qualitativos e
quantitativos individuais de desempenho dos agentes de
fiscalização até dez/2015

DEFIS

Processo de
fiscalização eficaz,
qualificado e
controlado

Fortalecer o combate ao exercício leigo da
profissão

SUPER

DEFIS

Intensificar as ações de combate ao exercício leigo da
profissão priorizando as atividades de campo, até
dez/2015
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Os princípios do
desenvolvimento
sustentável

Os princípios de
agilidade,
legalidade e
impessoalidade
nas análises e
julgamentos das
instâncias
executiva e
deliberativa

Acesso aos
produtos e
serviços de forma
ágil e simplificada

Melhoria continua
nos processos e
procedimentos do
Conselho

Estruturar os processos administrativos e a área de
tecnologia de informação do CREA para a implantação da
certificação digital, até dez/2015

DTI

Melhorar o atendimento e a execução de
serviços e produtos na região metropolitana de
Curitiba

Implantar a estrutura descentralizada de atendimento e
execução de produtos e serviços no Posto de Atendimento
do Carmo, Inspetorias da Região Metropolitana e na nova
Sede da Mútua-PR, até dez/2015

RCTB

Simplificar os processos e procedimentos
internos

Aperfeiçoar os dispositivos de segurança e
confiabilidade nos produtos e serviços do
Conselho

Os preceitos
éticos no
exercício das
profissões

O fortalecimento
das Entidades de
Classe

Implantar Certificação Digital nos produtos e
serviços do Conselho

Reduzir intervalos entre as atividades decisórias
das Câmaras Especializadas
Responsabilidade,
legalidade e
moralidade na
aplicação dos
recursos

Reduzir as despesas operacionais do Conselho

Revisar os fluxos dos processos administrativos
simplificando os procedimentos documentados do Sistema
de Gestão, até dez/2015
Reduzir tramitações intermediárias entre os setores do
Conselho, até dez/2015

GQ
TODOS

Elaborar Manual Eletrônico dos Setores do Conselho
disponibilizando-o através de treinamentos no Pro CREA,
até dez/2015

SEC

Aperfeiçoar o processo de emissão de acervos técnicos, até
dez/2015

RCTB

Oportunizar mecanismos que viabilizem a tomada de
decisões nos intervalos das reuniões da área deliberativa,
até dez/2015
Reduzir despesas com locações de bens móveis e imóveis
até dez/2015
Ampliar a participação da área deliberativa na
orçamentação e execução orçamentária de suas despesas,
até dez/2015
Reduzir em, no mínimo, 10% o consumo de energia
elétrica e água e as despesas com telefonia, eventos e
deslocamentos e outras atividades acessórias ao papel
institucional do Conselho, até dez/2015

DAT
DESUS
DECOP

TODOS
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Melhorar o planejamento de investimentos de
médio e de longo prazos do Conselho
A busca da
excelência de
nossos produtos
e serviços e a
melhoria
contínua dos
processos e
procedimentos

Arrecadação justa
e adequada à
manutenção das
atividades do
Conselho

Reduzir as incorreções no registro de ARTs
eliminando vulnerabilidades no processo
administrativo e no sistema de registro on line

Reduzir a inadimplência no recolhimento das
anuidades

Elevar a arrecadação da Dívida Ativa
O fortalecimento
das Entidades de
Classe

O
aprimoramento

Elaborar o PPA 2016-2018 do Conselho, até set/2015

GQ

Aperfeiçoar o sistema de filtros de atividades e atribuições
no sistema de registro de ARTs, até dez/2015

RPGO

Aperfeiçoar o processo de identificação e correção de
irregularidades em ARTs, até dez/2015

RCTB

Implantar rotina de atualização das fichas cadastrais de
empresas até dez/2015

RAPN

Realizar, no mínimo, 100% da previsão orçamentária de
anuidades Pessoa Jurídica e Pessoa Física, até dez/2015

DECOP

Elevar em, no mínimo, 15% a arrecadação da Dívida
Ativa, até dez/2015

DEJUR

Reavaliar o Plano de Cargos e Salários adequando os seus
dispositivos aos valores e práticas de órgãos similares ao
Conselho, até dez/2015
Corpo funcional
motivado e
comprometido

Consolidar uma política de pessoal motivadora e
alinhada às práticas de órgãos similares e às
condições do Conselho

Implantar programa de incentivo à formação e qualificação
continuadas, alinhadas às necessidades do Conselho, até
dez/2015

DECOP

Definir regras para a implantação de processos de desafios
e méritos em todas as áreas do Conselho, até dez/2015
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de nossos
colaboradores e
a adoção da
meritocracia na
gestão do
Conselho

Conselheiros e
Inspetores
integrados ao
funcionamento do
Conselho

Ampliar a participação dos Conselheiros e Inspetores no
programa de Governança Cooperativa até dez/2015

RCSC

Reestruturar o processo de recepção de novos
Conselheiros, até dez/2015

GQP

Ampliar o acesso de Conselheiros e Inspetores às
informações do Conselho, até dez/2015

RGUA

Estender aos Inspetores o prêmio de reconhecimento de
desempenho, até dez/2015

DRI

META ESTADUAL

META DE ÁREA

ÁREA

Limitar em 10% o índice de insatisfação do Fale
da Gente pra Gente em relação aos prazos dos
produtos e serviços até dez/2015

Limitar em 10% o índice de insatisfação do Fale da Gente
pra Gente em relação aos prazos dos produtos e serviços
até dez/2015

REGIONAIS

Limitar em 5% o percentual de telewebs e chat
atendimentos tratados fora do prazo de 2 dias
úteis, até dez/2015

Limitar em 5% o percentual de telewebs e chat
atendimentos tratados fora do prazo de 2 dias úteis, até
dez/2015

TODOS

Reduzir em, no mínimo, 10% o estoque de processos de
fiscalização em tratamento até dez/2015

REGIONAIS
E DAT

Reduzir para 5% o número de processos em estoque com
idade superior a 5 meses, até dez/2015

REGIONAIS
E DEFIS

Reduzir para 90 dias o prazo médio de tratamento de
processos Pós Câmara e Plenário, até dez/2015

REGIONAIS
E DEFIS

Ampliar as ações de informação e qualificação
continuadas e de integração entre Conselheiros e
Inspetores e destes com o Sistema

METAS DE ROTINA
POLÍTICA DA QUALIDADE
Os princípios de agilidade, legalidade
e impessoalidade nas análises e
julgamentos das instâncias executiva
e deliberativa
A cordialidade, confiabilidade e
agilidade em nossos atendimentos

Limitar em 100 dias o prazo médio de tratamento
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A presença e a efetiva participação
de profissionais no planejamento,
execução e manutenção de obras e
serviços
A busca da excelência de nossos
produtos e serviços e a melhoria
contínua dos processos e
procedimentos
Os princípios do desenvolvimento
sustentável
Os preceitos éticos no exercício das
profissões

ELABORADO: Juliane Marafon
Gestora da Qualidade

dos processos de fiscalização no Estado, até
dez/2015

Limitar em 5% o percentual de protocolos
tratados fora do prazo, até dez/2015

Limitar em 25 o número de não conformidades de
auditoria interna em cada ciclo em 2015

Limitar as despesas operacionais acumuladas a
100% do valor orçado acumulado, até dez/2015

Limitar em 5% a quantidade de processos julgados além
do prazo de 120 dias, até dez/2015

CÂMARAS E
PLENÁRIO

Limitar em 5% o percentual de protocolos tratados fora
do prazo, até dez/2015

REGIONAIS

Limitar em 5% a quantidade de protocolos julgados além
do prazo de 120 dias, até dez/2015

CÂMARAS E
PLENÁRIO

Não há

Limitar as despesas operacionais acumuladas a 100% do
valor orçado acumulado, até dez/2015

TODOS

Limitar as despesas de pessoal (Estado) acumuladas a
100% do valor orçado acumulado, até dez/2015

DECOP

APROVADO: Celso Roberto Ritter
Representante da Direção
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8.2 PRINCIPAIS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO 2015
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO
Descrição da Meta/Indicador

Meta prevista

Meta realizada

Periodicidade de medição

Fórmula de cálculo

Limitar em 10% o índice de insatisfação do Fale da Gente pra
Gente em relação aos prazos dos produtos e serviços até
dez/2015

< ou = 10%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Média ponderada das respostas das pesquisas
de satisfação

Limitar em 5% o percentual de telewebs e chat atendimentos
tratados fora do prazo de 2 dias úteis, até dez/2015

< ou = 5%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Limitar em 5% o percentual de protocolos tratados fora do
prazo, até dez/2015

< ou = 5%

Apenas um mês fora
da meta

Mensal

Limitar em 25 o número de não conformidades de auditoria
interna em cada ciclo em 2015

< ou = 25

Dentro da meta nos
dois ciclos

Semestral

Limitar em 5% a quantidade de processos julgados nas
Câmaras, além do prazo de 120 dias, até dez/2015

< ou = 5%

Apenas dois meses
fora da meta

Mensal

Limitar em 5% a quantidade de protocolos julgados nas
Câmaras, além do prazo de 120 dias, até dez/2015

< ou = 5%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Limitar em 5% a quantidade de processos julgados no Plenário
além do prazo de 120 dias, até dez/2015

< ou = 5%

Fora da meta quase
todos os meses

Mensal

Limitar em 5% a quantidade de protocolos julgados no
Plenário além do prazo de 120 dias, até dez/2015

< ou = 5%

Fora da meta quase
todos os meses

Mensal

Elevar em, no mínimo, 15% a arrecadação da Dívida Ativa, até
dez/2015

> ou = 15%

17% em dezembro

Mensal

Realizar, no mínimo, 100% da previsão orçamentária de
anuidades Pessoa Jurídica e Pessoa Física, até Dez/2015

> ou = 100%

96,55% em
dezembro

Mensal

Limitar o prazo de fechamento mensal do controle de
frequência até o dia 18 de cada mês, até dez/2015
Limitar em 3% a quantidade de solicitações de serviços do
setor pessoal atendidas fora do prazo, até dez/2015
Limitar em 3% a quantidade de pagamentos efetuados com
inconsistência, até dez/2015

< o u = 18
< ou = 3%
< ou = 3%

Apenas três meses
fora da meta
Apenas três meses
fora da meta
Dentro da meta
todos os meses

Mensal
Mensal
Mensal

Número de protocolos tratados fora do
prazo/número total de protocolos tratados X
100
Número de protocolos tratados fora do
prazo/número total de protocolos tratados X
100
Número de não conformidades total em cada
ciclo
Número de processos julgados fora do
prazo/número total de processos julgados X
100
Número de protocolos julgados fora do
prazo/número total de protocolos julgados X
100
Número de processos julgados fora do
prazo/número total de processos julgados X
100
Número de protocolos julgados fora do
prazo/número total de protocolos julgados X
100
% de aumento de arrecadação em relação a
2014
Valor acumulado da receita realizada - Pessoa
Física e Pessoa/ Valor total da receita projetada
- Pessoa Física e Pessoa Jurídica X 100
Dia do fechamento do controle de frequência
do período
Qtde de SSP atendidas fora do prazo/ Qtde de
SSP atendidas no período X 100
Nº de pagamentos com inconsistência/ Nº de
pagamentos no período X 100
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Limitar em, no máximo 20 dias o prazo médio de atendimento
às denúncias, até dez/2015
Limitar em 3% a insatisfação dos clientes em relação ao
atendimento às SSJs, até dez/2015
Limitar em 10% o índice de SSJs atendidas com atraso, até
dez/2015
Limitar em, no máximo, 5% o percentual de atendimento
parcial e não atendimento das solicitações feitas pelos clientes
do DESUS, até dez/2015

< ou = 20
< ou = 3%
< ou = 10%

Dentro da meta
todos os meses
Dentro da meta
todos os meses
Dentro da meta
todos os meses

Mensal
Mensal
Mensal

< ou = 5%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Limitar, em no máximo, 5% o percentual de conclusão fora do
prazo das SSAs feitas pelos clientes do DESUS, até dez/2015

< ou = 5%

Apenas um mês fora
da meta

Mensal

Limitar em, no máximo, 10% a quantidade de veículos com
manutenção preventiva em atraso, até dez/2015

< ou = 10%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Limitar em no máximo 4% o número de backups para fita não
realizados, até dez/2015

< ou = 4%

Cinco resultados
fora da meta

Mensal

Limitar em no máximo 1% o número de SSIs avaliadas como
"não atendeu" ou "atendeu parcialmente", até dez/2015

< ou = 1%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Limitar em no máximo 5% o número de SSIs executadas fora
do prazo, até dez/2015
Limitar em no máximo 1% do tempo de inatividade do banco
de dados, até dez/2015
Limitar em no máximo 10% o número de computadores com
sistema operacional não atualizado automaticamente, até
dez/2015
Limitar em 5% o índice de insatisfação ao atendimento às
SSCs, até dez/2015

< ou = 5%
< ou = 1%

Apenas dois meses
fora da meta
Dentro da meta
todos os meses

Mensal
Mensal

< ou = 10%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

< ou = 5%

Apenas um mês fora
da meta

Mensal

Limitar em, no máximo, 2% a quantidade de processos e
protocolos encaminhados incorretamente, até dez/2015

< ou = 2%

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Limitar em 1 o número de falhas na elaboração de Decisão de
Plenário, por reunião realizada até dez/2015

< ou = 1

Dentro da meta
todos os meses

Mensal

Total de dias de atendimento de denúncias/total
de denúncias atendidas
Quantidade de SSJs avaliadas como “não
atendeu” / Quantidade de SSJs avaliadas X 100
Quantidade de SSJs atendidas com
atraso/Quantidade de SSJs atendidas X 100
Quantidade de SSAs atendidas parcialmente +
não atendidas/Quantidade de avaliadas X 100
Quantidade de SSAs concluídas fora do
prazo/Quantidade de SSAs concluídas e
avaliadas X 100
Quantidade de veículos com manutenções
preventivas não realizadas/Quantidade de
veículos com manutenções preventivas
programadas X 100
Qtde de backups para fitas não
realizados/quantidade total de backups
programados X 100
Qtde de SSIs avaliadas como "não atendeu" ou
"atendeu parcialmente"/Qtde total de SSIs
avaliadas X 100
Qtde de SSIs executadas fora do prazo/Qtde
total de SSIs executadas X 100
Qtde de horas inativas do banco do dados/Qtde
de horas no mês X 100
Qtde de computadores com sistema operacional
não atualizado/Qtde total de computadores X
100
Nº total de SSCs avaliadas como "não
atendeu"/Nº total de SSCs avaliadas x 100
Nº de processos e protocolos tratados ou
encaminhados incorretamente/Nº total de
processos e protocolos tratados x 100
Nº de falhas na elaboração de decisão de
plenário por reunião
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8.3 TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2015
Número do
processo /
instrumento
2014/6000710-7

Nome do Beneficiário
101- Instituto de Engenharia do Paraná

Identificação
76.654.607/000157

Total da Entidade 01
2014/6201 - Sindicato dos Eng. no Est. do Paraná
000725-7

76.684.828/000178

Total da Entidade 02
2014/6304 - Ass. Profissional dos Geólogos do Paraná
000763-0

77.971.489/000173

Total da Entidade 03
2014/6305 - Associação dos Eng. e Arq. de Cascavel
000751-6
2015/6000073-9

305 - Associação dos Eng. e Arq. de Cascavel

Contrap
artida

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

76.678.059/000120

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

78.678.059/000120

Res. 1052/2014

R$ 2.000,00

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Total da Entidade 05
2014/6309 - Assoc. Reg. de Engenharia Arquitetura de
000739-0 Ibaiti

84.788.132/000110

Total da Entidade 08

Recursos
Conveniados (R$)

R$ 0,00

Valores Repassados
No
Exercício

Acumulado até
o Exercício*

Vigência
Início

Sit.
Fim

R$
R$ 2.116.270,51 01/01/2015 31/12/2017
249.740,77
R$ 2.116.270,51
R$
R$ 1.062.875,25 01/01/2015 31/12/2017
152.509,75

5

5

R$ 0,00 R$ 34.460,93

R$ 152.938,18 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 152.938,18

77.484.871/000152

Total da Entidade 07
2014/6311 - Assoc. Reg. Eng. e Arq. de Campo Mourão
000733-4

Valores Pactuados

R$ 1.062.875,25

Total da Entidade 04
2014/6306 - Ass. Eng. e Arquitetos de Ponta Grossa
000744-7

Total da Entidade 06
2014/6310 - Assoc. dos Arq, Agr Eng. Foz do Iguaçu
000708-3

Linha de
investimento

R$ 0,00 R$ 85.186,76

R$ 720.653,44 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 0,00

R$ 722.653,44 29/05/2015 30/06/2015

3

R$ 2.000,00

R$ 722.653,44
R$ 0,00 R$ 73.111,65

R$ 660.683,60 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 660.683,60
R$ 0,00 R$ 25.179,79

R$ 127.913,44 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 127.913,44
75.423.806/000191

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 34.854,48

R$ 314.263,93 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 314.263,93
78.200.953/000190

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 43.162,01

R$ 382.488,53 01/01/2015 31/12/2017
R$ 382.488,53
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5

2014/6000711-8

312 - Associação dos Eng. e Arq. de Apucarana

78.956.679/000184

Total da Entidade 09
2014/6313 - Assoc. dos Eng. Arq. Agr. de Arapongas
000713-0

78.014.644/000126

Total da Entidade 10
2014/6315 - Assoc. dos Eng. e Arq. de Guarapuava
000720-9

77.146.587/000176

Total da Entidade 11
2014/6316 - Associação. Eng. e Arq. de Maringá
000734-5
Total da Entidade 12
2014/6317 - Assoc. Eng. e Arq. Noroeste PR
000735-6

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 465.213,86 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 0,00 R$ 37.216,56

R$ 310.337,88 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 0,00 R$ 37.577,20

R$ 364.711,70 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 364.711,70
76.246.024/000197

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00

R$
R$ 1.657.332,62 01/01/2015 31/12/2017
185.351,94

5

R$ 1.657.332,62
76.717.529/000192

Total da Entidade 14
2014/6321 - Assoc. Prof. dos Eng. Reg. de C. Procópio
000732-3

78.304.714/000180

Total da Entidade 15
2014/6322 - Assoc. Eng. Arq.e Agrônomos do Norte
000740-3 Pioneiro

00.162.340/000119

Total da Entidade 18

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 56.358,78

R$ 310.337,88

78.677.606/000153

Total da Entidade 17
2014/6324 - Assoc. Engs. Arquitetos do Vale Iguaçu
000724-3

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 465.213,86

Total da Entidade 13
2014/6318 - Assoc. dos Eng. e Arquitetos Sudoeste do
000742-5 PR

Total da Entidade 16
2014/6323 - Associação Paranaense de Eng. Eletricistas
000717-4

Res. 1053/2014

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 51.285,11

R$ 426.146,75 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 426.146,75
Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 36.198,68

R$ 315.203,81 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 315.203,81
R$ 0,00 R$ 18.199,34

R$ 139.701,83 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 139.701,83
R$ 0,00 R$ 19.588,12

R$ 147.915,82 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 147.915,82
00.566.666/000101

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 34.298,67

R$ 215.536,26 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 215.536,26
78.602.778/000168

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 22.401,39

R$ 166.869,58 01/01/2015 31/12/2017
R$ 166.869,58
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2014/6000748-1

325 - Assoc. Prof. Eng. e Arq. de Paranavaí

76.715.408/000101

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

2015/6000005-7

325 - Assoc. Prof. Eng. e Arq. de Paranavaí

76.715.408/000101

Res. 1052/2014

R$ 4.000,00

Total da Entidade 19
2014/6326 - Assoc. de Engs e Arq. de Rolândia
000712-9

78.298.221/000185
78.744.109/000120

Total da Entidade 21
2014/6332 - Assoc. Platinense de Eng. e Arq e
000731-2 Agronomia

81.394.017/000172

Total da Entidade 22
2014/6333 - Assoc. Regional Eng. Arq. Pato Branco
000749-2

80.872.518/000154

Total da Entidade 23
2014/6342 - Assoc. dos Eng. do Vale do Piquiriguaçu
000721-0

78.119.385/000106

Total da Entidade 25
2014/6349 - Assoc. Reg. Eng. Arq. Mal. C. Rondon
000714-1

R$ 414.202,15 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 0,00

R$ 418.202,15 1/01/2015

15/10/2015

3

R$ 87.058,80 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 4.000,00

R$ 418.202,15

Total da Entidade 20
2014/6329 - Assoc. Paranaense dos Eng. de Segurança
000728-7

Total da Entidade 24
2014/6347- Assoc.Regional dos Engenheiros Civis de
000723-2 Irati

R$ 0,00 R$ 52.657,76

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 19.235,68

R$ 87.058,80
Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 28.019,29

R$ 142.303,63 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 142.303,63
R$ 0,00 R$ 22.911,23

R$ 168.154,02 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 168.154,02
R$ 0,00 R$ 35.591,74

R$ 308.844,89 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 308.844,89
R$ 0,00 R$ 26.114,11

R$ 192.385,06 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 192.385,06
79.320.065/0001.
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Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 26.520,27

R$ 146.696,81 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 146.696,81
77.804.979/000185

Total da Entidade 26
2014/6354 - Assoc. Reg. Eng, Arq. e Agr. Cianorte
000747-0

80.887.862/000117

Total da Entidade 27
2014/6369 - Assoc. Eng. Agr. de São Miguel do Iguaçu
000716-3

02.822.076/000128

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 30.651,89

R$ 292.648,86 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 292.648,86
Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 32.308,10

R$ 291.645,10 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 291.645,10
R$ 0,00 R$ 19.202,92

R$ 93.496,08 01/01/2015 31/12/2017
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Total da Entidade 28
2014/6370 - Associação dos Engenheiros Agrônomos de
000729-8 Londrina
2015/6000173-2

370 - Associação dos Engenheiros Agrônomos de
Londrina

R$ 93.496,08
73.253.601/000180

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

73.253.601/000180

Res. 1052/2014

R$ 4.000,00

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Total da Entidade 29
2014/6373 - Assoc. Eng. Agrônomos da Região de Irati
000722-1

00.103.543/000134

Total da Entidade 30
2014/6375 - Assoc. dos Eng. Agrônomos do Vale do
000709-4 Piquiri

00.730.040.000199

Total da Entidade 31
2014/6376 - Assoc. Eng. Agrônomos do Paraná
000726-5

5

R$ 0,00

R$ 352.962,79 13/08/2015 13/10/2015

3

R$ 4.000,00

R$ 0,00 R$ 30.727,81

R$ 167.369,87 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 167.369,87
R$ 0,00 R$ 12.892,92

R$ 66.435,67 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 66.435,67
00.110.266/000197
72.325.673/000122

Total da Entidade 33
2014/6381-Assoc. Engs. Arq. Agron. Reg. Bandeirantes
000730-1

04.255.405/000121

Total da Entidade 34
2014/6382 - Assoc. Eng. Agr. de Campo Mourão
000736-7

72.180.631/000140

Total da Entidade 35
2014/6384 - Associação Eng. Agr Cornélio Procópio
000758-3

00.671.720/000189

Total da Entidade 37

R$ 348.962,79 01/01/2015 31/12/2017

R$ 352.962,79

Total da Entidade 32
2014/6378 - Associação Reg. dos Eng. Agr. de Cascavel
000706-1

Total da Entidade 36
2014/6385 - Associação Eng. Agr. Francisco Beltrão
000743-6

R$ 0,00 R$ 49.946,61

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 26.384,91

R$ 214.345,00 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 214.345,00
Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 20.476,45

R$ 201.391,92 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 201.391,92
R$ 0,00 R$ 16.018,75

R$ 43.326,37 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 43.326,37
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 248.099,93 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 248.099,93
R$ 0,00 R$ 24.248,55

R$ 140.159,26 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 140.159,26
00.088.563/000183

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 26.193,41

R$ 148.686,88 01/01/2015 31/12/2017
R$ 148.686,88
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2014/6000719-6

386 - Assoc. dos Eng. Agrônomos de Guarapuava

02.640.783/000101

Total da Entidade 38
2014/6388 - Assoc. dos Eng. e Arquitetos de Toledo
000707-2

78.115.904/000150

Total da Entidade 39
2014/6390 - Assoc. Maringaense dos Engenheiros
000737-8 Agrônomos

00.129.434/000196

Total da Entidade 40
2014/6395 - Assoc. Engenheiros Agr. de Pato Branco
000750-5
Total da Entidade 41
2014/6396 - Assoc. dos Eng. Agr. dos Campos Gerais
000745-8

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 141.947,44 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 0,00 R$ 44.988,14

R$ 380.293,67 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 0,00 R$ 39.757,46

R$ 220.372,25 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 220.372,25
00.072.081/000135

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 32.885,79

R$ 211.173,16 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 211.173,16
73.464.810/000172

Total da Entidade 43
2014/6401 - Clube Engenharia e Arq. de Londrina
000738-9

78.305.224/000107

Total da Entidade 44
2014/6402 - Assoc. de Eng. da Fronteira. do Iguaçu
000741-4

73.380.453/000164

Total da Entidade 47

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 16.363,23

R$ 380.293,67

02.430.720/000112

Total da Entidade 46
2014/6419 – Ass. Paranaense dos Eng. Ambientais
000727-6

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 141.947,44

Total da Entidade 42
2014/6397 - Assoc. dos Eng. Agronomos de Toledo
000715-2

Total da Entidade 45
2014/6405 - Instituto Brasil. Aval. e Perícias de Eng. do
000718-5 PR

Res. 1053/2014

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 38.812,18

R$ 226.558,02 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 226.558,02
Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 33.444,47

R$ 0,00

R$ 154.669,69 01/01/2015 31/12/2017

R$ 154.669,69
R$
R$ 1.017.048,41 01/01/2015 31/12/2017
149.823,61

5

5

R$ 1.017.048,41
R$ 0,00 R$ 35.717,75

R$ 257.786,88 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 257.786,88
00.854.137/000103

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 21.014,45

R$ 160.038,89 01/01/2015 31/12/2017

5

R$ 160.038,89
09.255.901/000107

Res. 1053/2014

16 % de arrecadação
das ARTs

R$ 0,00 R$ 25.835,06

R$ 41.305,82 01/01/2015 31/12/2017
R$ 41.305,82
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2015/6000092-2

334 - Associação Paranaense dos Engenheiros
Agrícolas

Total da Entidade 48
2015/6779 - Universidade Tecnológica do Paraná
000116-3
Total da Entidade 49
2015/6771 - Universidade Estadual de Ponta Grossa
000168-5
Total da Entidade 50
*Período: 2002 a 2014
LEGENDA:
Situação da Transferência:
1 - Instrumento em execução - transferência concluída
2 - Instrumento em execução - transferência pendente
3 - Instrumento concluído - transferência concluída
4 - Instrumento concluído - transferência pendente
5 - Instrumento rescindido

78.673.449/000108

Res. 1052/2014

R$ 4.000,00

R$ 0,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00 14/05/2015 20/07/2015

3

R$ 4.000,00
75.101.873/000-1Res. 1052/2014
90

R$ 3.060,00

R$ 0,00

R$ 3.060,00

R$ 3.060,00 11/08/2015 22/11/2015

4

R$ 3.060,00
80.257.355/00008

Res. 1052/2014

R$ 2.240,00

R$ 0,00

R$ 2.240,00

R$ 2.240,00 27/07/2015 14/11/2015
R$ 2.240,00
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8.4 COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO EM 2015
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiro(a)
Maurício Balensiefer
Vitor Afonso Hoeflich
Carlos Marcelo Pedroso
Thelma Solange Piazza Fernandes
Walter Candioto
Eurípedes Bomfim Rodrigues
Cristhiane Michiko Passos Okawa
Leandro Vanalli
Leandro Vanalli
José Luiz Miotto
Ednaldo Michellon
Alessandro Lucca Braccini
Gabriela Mazureki Campos
Patrícia Krüger
Emílio Trevisan
Luiz Cláudio Garcia
José Roberto Pinto de Souza
Débora Cristina Santiago
Hemerson Donizete Pinheiro
Gilberto Carbonari
Ligia Eleodora Francovig Rachid
Débora Felten
Laércio Boschini
Ana Paula Morais Mourão Simonetti
Cristina Maria Zanette
José Raniere Mazile Vidal Bezerra
Edson Perez Guerra

Título
Eng. Ftal.
Eng. Agr.
Eng. Eletr.
Eng. Eletr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Ftal.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Alim.
Eng. Alim.
Eng. Agr.

Mandato
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
06/03/2013 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 03/03/2015
01/01/2014 a 03/03/2015
04/03/2015 a 31/12/2015
06/08/2015 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
09/02/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2016
28/01/2015 a 31/12/2017
04/03/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
23/02/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017

Representação
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Paraná
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Universidade Estadual do Norte do Paraná
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual de Londrina
Faculdade Assis Gurgacz
Faculdade Assis Gurgacz
Faculdade Assis Gurgacz
Faculdade Assis Gurgacz
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná

Titular/
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
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Eduardo da Silva Lopes
Marlene de Lurdes Ferronato
Paulo Sérgio Walenia
Marco Antonio Ferreira Finocchio
Ney César de Oliveira King
Ricardo Cassiano Nabhen
Pyramon Accioly
João Edson Kaefer
José Barbosa Duarte Júnior
Carlos Henrique Zanelato Pantaleão
Waldimir Batista Machado
Claudia Cristina Leite Fiori
Leonardo Pim Petean
Leonardo Pim Petean
Luciano Carstens
Ana Cristina Fermino Deschamps
Ana Cristina Fermino Deschamps
Emerson Luis Alberti
Marcos Antonio Canalli
Cícero Barbosa dos Santos
Daniella Cristina Magossi
Vitor Cezar Miessa Coelho
João Carlos Motti
Fernando Ebert
Celso Fabrício de Melo Júnior
André da Silva Gomes
Tibiriçá Kruger Moreira
Edie Roberto Taniguchi
Cássio José Ribas Macedo
José Rodolfo de Lacerda
Waldemiro de Toledo Piza
Hélio Haruo Maeda
Luiz Capraro

Eng. Ftal.
Eng. Agr.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Ftal.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Ftal.
Eng. Agr.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletron.
Eng. Eletric.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
07/02/2014 a 31/12/2016
07/02/2014 a 31/12/2016
05/03/2015 a 31/12/2017
27/02/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 22/07/2015
01/01/2013 a 22/07/2015
23/07/2015 a 31/12/2015
31/01/2014 a 13/04/2015
31/01/2014 a 13/04/2015
14/04/2015 a 31/12/2016
24/04/2015 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017

Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Centro Integrado de Ensino Superior - Campo Mourão
Centro Integrado de Ensino Superior - Campo Mourão
Centro Integrado de Ensino Superior - Campo Mourão
Universidade Positivo
Universidade Positivo
Universidade Positivo
Universidade Positivo
Universidade Tuiuti do Paraná
Universidade Tuiuti do Paraná
Faculdade Jaguariaíva
Faculdade Jaguariaíva
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná

Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
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Iury Luiz da Silva
Wiliam Alves Barbosa
Fernando Tadeu Bóçon
Fernando Tadeu Bóçon
Sergio Yassuo Yamawaki
Adler Machado
Ivo Brand
Paulo Moisés Sezerino
Luís Roberto Dantas Bruél
Ricardo Vidinich
Luiz Eduardo Caron
Renato João Sossela de Freitas
Altair Ferri
Nivaldo Barbosa de Lima
Carlos Alberto Bueno Rego
Alcione Mário Costa Cordeiro
Marcelus Vinicius Klinguelfus Borges
Gilson Bongiolo
Paulo Roberto Domingues
Sérgio Augusto Wosgrau

Eng. Civ.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Quim.
Eng. Quim.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Quim.
Eng. Quim.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Geólogo
Geólogo
Eng. Civ.
Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 10/12/2015
01/01/2015 a 10/12/2015
11/12/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2013 a 31/12/2015
15/07/2014 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
03/07/2014 a 31/12/2015
16/07/2014 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015

Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

01/01/2014 a 31/12/2015
13/02/2014 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015

Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Instituto de Engenharia do Paraná
Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná
Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá
Associação Profissional dos Geólogos do Paraná
Associação Profissional dos Geólogos do Paraná
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa
Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do
Iguaçu
Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do
Iguaçu
Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas
Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas
Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas
Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas

Célia Neto Pereira da Rosa

Eng. Civ.

01/01/2014 a 31/12/2016

Laurindo Reno Costa

Eng. Civ.

01/01/2014 a 31/12/2016

Alberto Luis Krawczyk
Reinaldo Fix
Marco Antonio Biscaia
Rubens Alexandre de Faria
Maria Felomena Alves de Oliveira
Sandri
Frank Kiyoshi Hasse
Herivelto Moreno
Sérgio Barbosa de Souza
Itamir Montemezzo

Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Civ.

01/01/2013 a 31/12/2015

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná

Titular

Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.

01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

Suplente
Titular
Suplente
Titular

Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
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Samir Jorge
Marcelo Zan
Marco Antonio Vittori
Sérgio Inácio Gomes
William Cézar Pollonio Machado
Angelo Libério Robertina
Eduardo Martins Portelinha
Fernando Nunes Patrício
Clodomiro Onésimo da Silva
Leandro José Grassmann
Erasmo Félix Benvenutti Filho
Gilson Branco Garcia
Edílson Bertholdo
Wilson Sachetin Marçal
Gilberto Dias de Melo
Gilson Nakagaki
Harry Fockink
Silmar Brunatto Van Der Broocke
Adriano Araújo de Lima
Márcio da Silva
Orlando Lisboa de Almeida
João Alberto Verçosa Silva
Roberto Luís Fonseca de Freitas
Roberto Luís Fonseca de Freitas
Telesforo Liz de Oliveira
Adriano Divino Lima Afonso
Osvaldo Kuczman
José Carlos de Jesus
Edmir César Della Costa
Maria Clarice de Oliveira Rabelo
Moreno
Olavo Roberto de Arruda Campos
Jorge Henrique Borges da Silva

Eng. Civ.
Eng. Mec.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Quim.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Mec.
Eng. Mec.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Agríc.
Eng. Agríc.
Eng. Civ.
Eng. Civ.

01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
03/10/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
17/06/2014 a 31/12/2015
27/08/2014 a 31/12/2015
01/01/2015 a 02/04/2015
01/01/2015 a 02/04/2015
03/04/2015 a 31/12/2017
03/04/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
Associação Paranaense dos Engenheiros Agrícolas
Associação Paranaense dos Engenheiros Agrícolas
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo

Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2017

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina

Titular

Eng. Civ.
Eng. Mec.

01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina

Suplente
Titular
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Lessandro Fornari
Edson Nishioka
Fabiana Yuka Sasaki Endo
Leoni Lucia Dal-Prá
Iberê Luca Vargas Matiotti
Ronaldo Moyle Baeta
Cesar Henrique Ferreira
Amarildo Piovesan
Gerson Luiz Boldrini
Luiz Hélio Friedrich
Guilherme Cavalcante Bezerra
Douglas Moeller Diener
Osni Pereira
Antonio Cezar Carvalho Benoliel
Roberto Serta
André Luís Gonçalves
Suzely Schmitk Soares
Daniel Roberto Galafassi
Milton Locatelli
Edson Battilani
Lucas Gouvea Vilela Esperandino
Renato Teruo Ikeda
Silvana da Silva
Marcondes Luiz da Silva
João Ataliba de Resende Neto
Fernando Simão Cardoso
Robson Leandro Mafioletti
Carlos Wilson Pizzaia Júnior

Eng. Mec.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Min.
Eng. Min.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Seg. Trab.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.

01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
03/07/2014 a 31/12/2016
10/10/2014 a 31/12/2016
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
09/07/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015

Fábio Mazzaron Magron

Eng. Civ.

01/01/2013 a 31/12/2015

Celso Massaoka

Eng. Civ.

01/01/2013 a 31/12/2015

Leonardo da Silva Rocha

Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2017

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí
Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí
Associação dos Engenheiros de Minas do Paraná
Associação dos Engenheiros de Minas do Paraná
Associação dos Engenheiros do Vale do Piquiriguaçu
Associação dos Engenheiros do Vale do Piquiriguaçu
Associação Brasileira dos Engenheiros Civis – DEPTO/PR
Associação Brasileira dos Engenheiros Civis – DEPTO/PR
Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança
Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança
Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança
Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cornélio Procópio
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cornélio Procópio
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Curitiba
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Curitiba
Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Cianorte
Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Cianorte
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava

Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
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Solange Beatriz Vier Müller
Edivan José Possamai
Clodomir Luiz Ascari
Luís Carlos Braun
Anorosval Pedro Leirias da Silva Júnior

Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017

Márcio Mendonça

Eng. Eletric.

01/01/2015 a 31/12/2016

Orley Jayr Lopes
Ricardo Martyn Kaspreski
Carlos Ivaldo Feltrin
Alexandre Roberto Sabadin
Nilson Cardoso
Otávio Perin Filho
Irineu Zambaldi
Dionísio Luiz Pisa Gazziero
João Augusto Barão Michelotto
Luciano Ventura

Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.

01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016

Sérgio Luiz Drozda

Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2017

Saulo Marcel dos Santos

Eng. Civ.

24/02/2015 a 31/12/2017

Vitor Hugo Zanella

Eng. Agr.

31/01/2014 a 01/09/2015

Lucia Renata Felippe Arcoverde

Eng. Agr.

31/01/2014 a 01/09/2015

Lucia Renata Felippe Arcoverde

Eng. Agr.

02/09/2015 a 31/12/2016

Rodolfo Penteado Garbelini
Roberto Chueire Vieira
Saulo Cesar de Morais Bernardi
Rafael Franck
Heitor Rodrigues Fiuza Júnior
Rodrigo Luz Martins

Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.

01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/03/2013 a 31/12/2015
01/03/2013 a 31/12/2015
20/05/2014 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2017

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco
Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco
Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de
Bandeirantes
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão
Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná
Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná
Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos
Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos
Associação de Engenheiros Agrônomos de Londrina
Associação de Engenheiros Agrônomos de Londrina
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Paraná
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Paraná
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do
Iguaçu
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do
Iguaçu
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de São Miguel do
Iguaçu
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de São Miguel do
Iguaçu
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de São Miguel do
Iguaçu
Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati
Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Negro
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Negro
Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava

Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
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José Roberto Papi
Sérgio Luiz Cequinel Filho
Helmut Neubauer
Pepe Roberto Salvatierra Maldonado
Marcus Juliano Cherato Ferreira
Pedro Luís Faggion
Luiz Octávio Oliani
Harlon Luna Ferreira
Silvana Aparecida de Oliveira
Márcia Rodrigues da Silva
Renato Muzzolon Júnior
Helder Rafael Nocko
Fauzi Geraix Filho

Eng. Agr.
Eng. Eletric.
Eng. Eletric.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Cart.
Eng. Cart.
Eng. Mec.
Eng. Agr.
Eng. Agr.
Eng. Amb.
Eng. Amb.
Eng. Eletr.

01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2013 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2014 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2015
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2014 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2015
01/01/2014 a 31/12/2016

Julio Cesar Vercesi Russi

Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2016

Charlles Urbano Hostins Junior

Eng. Civ.

01/01/2015 a 31/12/2016

Nelson Luiz
Moacir Ferreira Dal Bianco
Moacir Ferreira Dal Bianco
Márcia Helena Laino
José Eduardo Dutra Hatum

Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Civ.
Eng. Agr.
Eng. Agr.

23/02/2015 a 28/07/2015
26/02/2015 a 28/07/2015
29/07/2015 a 31/12/2016
01/01/2015 a 31/12/2017
01/01/2015 a 31/12/2017

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Largo
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Largo
Associação Regional dos Engenheiros Civis de Irati
Associação Regional dos Engenheiros Civis de Irati
Assoc. Bras. dos Engenheiros Cartógrafos – Regional Paraná
Assoc. Bras. dos Engenheiros Cartógrafos – Regional Paraná
Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro
Associação Regional de Engenharia e Arquitetura Ibaiti
Associação Regional de Engenharia e Arquitetura Ibaiti
Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais
Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas
Associação dos Engenheiros do Departamento de Estradas e Rodagem
do Paraná
Associação dos Engenheiros do Departamento de Estradas e Rodagem
do Paraná
Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Umuarama
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Umuarama

Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente

Fonte: Rede\\10.78.1.10\\sg\\Plenário 2015 /Conselheiros 2015 / Composição do Plenário 2015 (arquivo eletrônico)
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8.5 CUSTO DOS MEMBROS DO COLEGIADO 2014 e 2015
Informações sobre o Custo de Participação do Membro nas Reuniões
Valor Total (R$)
Nº de Reuniões de
que o membro
Diárias/Ajuda de
Participou no
Nome do membro
Custo/Deslocamento
Exercício
Terrestre/Passagens Aéreas
2014
Adriano Divino Lima Afonso
Adroaldo Antonio Zamuner
Alberto Luis Krawczyk
Alcione Mário Costa Cordeiro
Alexandre Roberto Sabadin
Altair Ferri
Amarildo Piovesan
Ana Cristina Fermino Deschamps
André da Silva Gomes
André Luis Gonçalves
Angelo Libério Robertina
Antonio Cezar Carvalho Benoliel
Carlos Alberto Bueno Rego
Carlos Henrique Zanelato Pantaleão
Carlos Ivaldo Feltrin
Carlos José Marques da Costa Branco
Carlos Marcelo Pedroso
Carlos Wilson Pizzaia Junior
Cássio José Ribas Macedo
Célia Neto Pereira da Rosa
Celso Fabrício de Melo Júnior
Celso Massaoka
Charlles Urbano Hostins Junior
Claudia Cristina Leite Fiori
Clodomir Luiz Ascari
Clodomiro Onésimo da Silva
Cristhiane Michiko Passos Okawa
Cristina Maria Zanette
Daniel Roberto Galafassi
Daniella Cristina Magossi
Débora Cristina Santiago
Dionísio Luiz Pisa Gazziero
Douglas Moeller Diener

13
26
1
1
22
11
10
21
24
24
23
24
20
20
26

28
18
4
13
1
18
32
18
2
1
19

2015
14
19
3
23
20
17
8
21
19
16
19
18
16
17
5
20
21
15
8
6
2
5
4
2
15
17
8
2
2
19

2.014
9.944,82
3.749,78
1.232,32
2.881,42
25.685,40
2.151,42
3.091,32
87.113,74
23.661,16
62.775,65
22.118,58
9.284,23
19.144,78
6.250,75
2.189,32

36.932,90
896,00
5.411,44
5.587,14
1.226,60
11.081,57
31.973,91
7.641,00
700,00
1.573,38
6.018,76

2.015
11.152,17
1.755,04
1.088,60
20.010,03
22.712,53
2.953,64
3.668,64
102.337,27
27.409,74
10.647,57
21.953,40
12.279,80
16.519,43
897,68
2.159,38
2.459,48
43.340,93
3.986,65
11.091,26
7.289,89
904,56
3.986,31
120,00
782,60
3.210,53
20.464,41
3.924,91
1.297,78
1.118,20
10.695,50
90

Edivan José Possamai
Edmir César Della Costa
Ednaldo Michellon
Edson Battilani
Edson Nishioka
Edson Perez Guerra
Eduardo da Silva Lopes
Eduardo Martins Portelinha
Elmar Pessoa Silva
Emílio Trevisan
Eurípedes Bomfim Rodrigues
Fabiana Yuka Sasaki Endo
Fábio Mazzaron Magron
Fauzi Geraix Filho
Fernando Nunes Patrício
Fernando Simão Cardoso
Gabriela Mazureki Campos Bahniuk
Gerson Luiz Boldrini
Gilberto Carbonari
Gilberto Dias de Melo
Gilson Bongiolo
Gilson Branco Garcia
Gilson Nakagaki
Guilherme Cavalcante Bezerra
Harlon Luna Ferreira
Heitor Rodrigues Fiuza Júnior
Helder Rafael Nocko
Hélio Haruo Maeda
Helmut Neubauer
Hemerson Donizete Pinheiro
Herivelto Moreno
Ilário João Caglioni
Irineu Zambaldi
Itamir Montemezzo
Iury Luiz da Silva
Ivo Brand
Janaína de Fátima Chudzik
Janilce dos Santos Negrão Messias
João Alberto Verçosa Silva
João Ataliba de Resende Neto
João Augusto Barão Michelotto
João Carlos Motti
João Miguel Toledo Tosato
Joel Krüger

29
10

22
3
31
22
1
12
32
7
1
16

3
27
38
12
11
3
16
20
22
29
2
15
17
18
30
25
26
10
8

11
1
18
14
16
20
1
1
4
13
5
14
19
18
15
2
7
7
3
17
20
4
13
19
6
6
4
8
17
4
17
22
19

6
18
13
20
2
10

19.205,52
8.060,72

10.758,98
1.259,57
21.396,70
7.628,09
1.915,30
12.716,80
24.358,68
280,00
3.203,60
5.772,64

1.523,42
25.347,08
59.526,91
5.812,14
1.295,41
86,00
12.514,39
10.717,87
16.863,90
70.064,81
2.560,32
5.636,38
8.808,08
12.637,49
16.312,63
1.190,00
9.066,82
2.960,32
54.905,02

7.637,90
2.298,42
18.940,77
11.941,87
13.685,06
15.634,59
30,00
30,00
120,00
2.032,94
2.251,49
9.433,70
32.693,25
6.995,65
6.144,74
13.552,04
4.681,83
6.897,90
56,00
9.480,30
27.121,47
30,00
29.333,52
11.980,52
2.042,51
3.109,67
232,00
3.679,24
7.781,78
705,60
17.334,67
52.002,55
3.668,52

2.875,56
15.604,97
1.134,52
10.455,64
523,00
67.219,74
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Jorge Henrique Borges da Silva
Jorge Irineu Demétrio
José Barbosa Duarte Júnior
José Carlos de Jesus
José Luiz Miotto
José Roberto Pinto de Souza
José Rodolfo de Lacerda
Julio Cesar Vercesi Russi
Laércio Boschini
Laurindo Reno Costa
Leandro José Grassmann
Leandro Vanalli
Leonardo da Silva Rocha
Leonardo Pim Petean
Leoni Lúcia Dal-Prá
Lígia Eleodora Francovig Rachid
Lucas Gouvea Vilela Esperandino
Luciano Carstens
Luciano Ventura
Luís Carlos Braun
Luís Roberto Dantas Bruél
Luiz Carlos de Castro
Luiz Capraro
Luiz Eduardo Caron
Luiz Eduardo de Gaia Campos
Luiz Hélio Friedrich
Luiz Octávio Oliani
Makihiro Matsubara
Marcelo Meloni
Marcelo Zan
Marcelus Vinicius Klinguelfus Borges
Márcia Helena Laino
Márcio da Silva
Márcio Mendonça
Marco Antonio Biscaia
Marco Antonio Ferreira Finocchio
Marcondes Luiz da Silva
Marcos Antonio Canalli
Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno
Maria Felomena Alves de Oliveira Sandri
Marlene de Lurdes Ferronato
Massanori Hara
Maurício Balensiefer
Maurício Rigo

20
21

30
17
25
4
4

24
22
1
6
3
25
12
9
28
30
11
31
29
6
31
5
4
19
1
1
26
23
32
30
28
24

21
4
16
24
2
17
2
14
15
21
7
18
2
23
19
4
7
4
22
17
22
15
17
4
1
19
14
20
9
21
12
1
17
16
21
20
3
15

4.761,32
21.172,13

12.568,70
2.667,32
13.774,73
4.290,83
6.600,25

25.147,40
11.935,78
1.163,40
1.369,32
336,00
19.014,10
840,00
4.048,64
25.814,44
11.697,72
784,00
4.336,73
25.428,83
3.132,03
969,50
1.150,32
1.832,00
1.853,32
2.178,70
1.951,78
4.472,64
27.196,82
16.922,10
21.075,90
16.731,59
12.945,84

22.403,52
1.046,54
21.295,25
23.761,58
1.130,06
11.280,99
206,00
2.884,28
10.459,05
10.600,80
4.414,44
14.632,13
1.158,78
22.984,47
7.980,04
3.158,99
224,00
1.241,55
23.684,68
3.112,30
25.186,88
12.610,80
4.248,99
1.868,61
839,20
2.486,52
3.156,52
21.262,67
2.114,61
24.959,13
904,00
2.550,16
2.685,09
14.433,40
25.558,80
21.243,50
2.091,20
19.501,04
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Moacir Ferreira Dal Bianco
Nelson Hidemi Okano
Nelson Luiz
Ney César de Oliveira King
Nilo Sérgio Barnetche Schneider
Nilson Cardoso
Nilton de Oliveira Capucho
Nivaldo Barbosa de Lima
Olavo Roberto de Arruda Campos
Orlando Lisboa de Almeida
Orley Jayr Lopes
Osni Pereira
Osvaldo Kuczman
Otávio Perin Filho
Pablo Georgio de Souza
Paulo Guerino Basso
Paulo Roberto Domingues
Paulo Sérgio Walenia
Pedro Luís Faggion
Pedro Nelson Costa Franco
Pepe Roberto Salvatierra Maldonado
Pyramon Accioly
Reinaldo Fix
Renato João Sossela de Freitas
Renato Muzzolon Júnior
Renato Teruo Ikeda
Ricardo Martyn Kaspreski
Ricardo Vidinich
Roberto Chueire Vieira
Roberto Luís Fonseca de Freitas
Robson Leandro Mafioletti
Rodolfo Penteado Garbelini
Rodrigo Luz Martins
Ronaldo Moyle Baeta
Rubens Alexandre de Faria
Samir Jorge
Saulo Cesar de Morais Bernardi
Sérgio Augusto Wosgrau
Sérgio Barbosa de Souza
Sérgio Inácio Gomes
Sérgio Leite
Sérgio Luiz Cequinel Filho
Sérgio Luiz Drozda
Sergio Yassuo Yamawaki

23
15
18
25
19

2
20

1
13
2
37
19
17
23
18

10
17
18
4
6
4
30
26
24
24
5
20
4
3
19
27
18
31

6
3
8
11
16
1
1
7
9
19
1
5
2

23
19
15
14
10
2
6
14
9
1
1
1
14
16
19
14
20
4
2
20
1
2
2
18
21
17

17.191,88
4.335,32
8.843,58
22.848,86
11.711,67

900,00
70.054,64

2.658,56
3.102,22
280,00
16.363,84
1.120,00
6.328,69
5.311,73
11.591,58

1.702,50
3.400,89
15.235,08
2.386,73
448,00
7.296,16
7.674,90
3.915,96
9.452,38
22.827,39
280,00
7.355,68
6.442,24
1.860,80
11.783,92
13.637,50
13.124,93
22.608,23

6.450,65
1.175,38
11.096,98
2.573,68
18.971,39
1.365,38
3.151,43
6.732,51
1.813,77
42.670,21
653,86
4.187,82
1.493,48

19.232,98
1.137,68
6.908,87
12.744,50
1.840,18
1.166,01
1.459,45
10.298,13
8.834,18
11.123,94
3.638,20
1.255,68
4.026,92
3.226,18
12.794,20
10.416,94
8.001,68
1.728,00
11.107,14
12.748,72
1.800,05
1.515,14
2.585,65
13.496,98
16.952,49
12.653,17
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Silmar Brunatto Van Der Broocke
Silvana Aparecida de Oliveira
Silvana da Silva
Solange Beatriz Vier Müller
Suely Terezinha Vivan Taniguchi
Suzely Schmitk Soares
Telmo Antonio Tonin
Tibiriçá Kruger Moreira
Valéria Maria da Motta Vianna Nassu
Valmor Pietsch
Vitor Afonso Hoeflich
Waldemiro de Toledo Piza
Waldimir Batista Machado
Waldir Fabrício dos Santos
Walter Candioto
Wiliam Alves Barbosa
William Cézar Pollonio Machado
Wilson Sachetin Marçal
TOTAL GERAL

31
5

17
19
9
2

18.974,74
6.144,93

3.394,36
18.285,46
9.453,16
550,13

21
4
2
20
4
29

3
1
20
1

4.900,50
3.094,36
3.778,56
5.757,52
3.356,18
38.569,98

7.474,93
1.110,76
8.379,62
1.034,25

10

4
19
3

952,00

56,00
1.470,52
1.927,27

8
31
6
20

17
15
19
11

11.403,00
15.084,38
5.635,98
13.044,99
1.599.640,14

16.533,21
3.678,35
21.577,01
10.386,82
1.569.293,88

Observações:
1- Há Conselheiros que concluíram o mandato em 2014 e outros que iniciaram em 2015,
motivo pelo qual existem valores pagos somente em um dos anos.
2- O valor pago a cada Conselheiro varia de acordo com a cidade de origem, em função dos
custos com deslocamento.
3- No ano de 2015 estão somadas somente as reuniões de Câmaras e Plenário (ordinárias e
extraordinárias), considerando que as reuniões de Comissões e Grupos de Trabalho
geralmente ocorrem nos mesmos dias daquelas reuniões.
4- É possível que alguma reunião não tenha sido computada no quantitativo de reuniões,
porém, os valores pagos estão informados de acordo com os dados contábeis, ou seja, na
coluna de valores todas as reuniões estão sendo consideradas.
5- Os valores pagos ao Presidente Joel Krüger e ao Diretor Tesoureiro Andre Luis Gonçalves
são bastante superiores em relação aos demais tendo em vista as peculiaridades das funções
que exerceram no período.
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8.6 BALANÇO FINANCEIRO
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8.8 BALANÇO PATRIMONIAL
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8.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
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8.10 NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 4.320/64,
princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas adotadas no Brasil. A prestação de
contas anual é elaborada em cumprimento às formalidades previstas nas Instruções Normativas n.ºs
63/2010 e 72/2013, ambas do TCU.
PRÁTICAS CONTÁBEIS
A pratica contábil adotada é pelo regime de regime de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento e
estão alinhadas com as normas internacionais de contabilidade, adequadas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
O Crea-PR, adotou os procedimentos recomendados nas NBC T 16.9 e 16.10, quanto aos ajustes a
valor presente dos Bens Patrimoniais e Depreciação do Imobilizado e, também, a NBC T 19.7 para
Provisões, Passivos, Contingências Passivas, ambas do Conselho Federal de Contabilidade.

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO FINANCEIRO
- Caixa e Equivalentes de Caixa incluem as contas correntes mantidas em bancos oficiais para a
movimentação financeira, referente à arrecadação do Conselho, através das fontes de receita:
anuidades, taxas, multas e Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, bem como, as aplicações
em caderneta de poupança no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Saldo em 31.12.2014 – R$ 31.172.340,38
Saldo em 31.12.2015 – R$ 40.695.291,14
Em 2015 foi obtido o Superávit financeiro de R$ 10.476.822,00 e foram pagos o montante de R$
1.032,116,66 de restos a pagar de 2014.
- Créditos a Curto Prazo - R$ 770.949,18 e correspondem aos seguintes fatos:
R$ 460.393,55 - Adiantamento de Férias de Jan/16, uma vez que a legislação determina que o
pagamento deve ser feito até dois antes do início do período de férias do funcionário;
R$ 146.606,85 - Crédito a Receber CEF, corresponde a arrecadação do dia 30.12.15 a qual foi
contabilizada pelo regime de competência, cujo crédito ocorrerá no primeiro dia útil de janeiro de
2016;
R$ 37.350,00 – Valores a Receber pela Venda de Sala Comercial de Castro ao Sr. Orlei Amilton
de Carvalho, que se refere as 5 parcelas restantes.
R$ 126.598,78 - Depósitos Judiciais decorrentes de depósitos feitos em juízo referente a ações
trabalhistas movidas contra o Crea-PR.
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- Estoques estão registrados pelo custo de aquisição, o qual se destina ao consumo imediato. O
método de custeio das saídas é o custo médio ponderado.
Saldo em 31.12.14 - R$ 315.839,71
Saldo em 31.12.15 - R$ 250.073,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE
- Créditos a Longo Prazo correspondem a inscrição em Dívida Ativa de processos de auto de
infração e anuidades em atraso, com provisão de créditos de liquidação duvidosa, constituída em
montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na
realização desses créditos e encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores
jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos
anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que
tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos.
O valor estimado da provisão para perdas pode ser modificado em função das expectativas da
administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos.
Saldo em 31.12.14 em Dívida Ativa R$ 43.927.404,83 e provisão de perdas de R$ 4.392.740,48
totalizando o valor liquido de R$ 39.534.664,35.
Saldo em 31.12.15 em Dívida Ativa R$ 52.912.190,90 e provisão de perdas de R$ 5.291.219,09
totalizando o valor liquido de R$ 47.620.971,81.
Nota: Houve um acréscimo em 2015 da Dívida Ativa, em função de novas inscrições realizadas no
exercício e baixa pelo recebimento no exercício de 2015 dos valores pagos em Dívida Ativa,
registrados em Receita Orçamentária.
IMOBILIZADO
Os bens do imobilizado, representados pelos móveis e utensílios, veículos, equipamentos de
informática, edifícios, terrenos, salas comerciais, e outros, já foram ajustados a valor presente em
2013, adotando-se desde então, o registro das depreciações mensais, exceto dos terrenos, em
atendimento a NBC T 16.9, com cálculo pelo método linear, levando em consideração a vida útil
econômica dos bens, utilizando-se os percentuais e parâmetros definidos pela Resolução 1036/11,
pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – Confea, cujo montante de R$ 1.251.804,11,
foram levados ao resultado do exercício, como variações patrimoniais diminutivas.
Saldo em 31.12.2014– R$ 33.861.520,24
Saldo em 31.12.2015 – R$ 33.711.093,87
Incorporação Bens em 2015 ..R$ 1.688.105,27 (+)
Baixa de veículos alienados ...R$ 403.816,83 (-)
Baixa de bens doados ............ R$

0,00 (-)

Ajuste pela Desincorporação de Bens Móveis .................... R$ 101.210,69 (-)
Depreciação no exercício ...... R$ 1.251.804,11 (-)
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PASSIVO CIRCULANTE
Encontram-se registrados os compromissos com terceiros a serem saldados em 2016, que totalizam
R$ 1.735.010,40 e se referem a:
-

Obrigações Trabalhistas, Previdências a pagar a curto prazo, saldo zero, pagamento
realizado em 2015;
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, que refere-se a despesas liquidadas e não pagas
em 2015. Saldo em 31.12.15 – R$ 739.568,15;
Provisões de Férias – Para pagamento de férias. Saldo em 31.12.15 – R$ 376.075,73;
Demais Obrigações a Curto Prazo, que refere-se a Consignações de folha de pagamento de
dez/15 e outros retidos de pessoa jurídica (ISS, Tributos Federais), honorários advocatícios a
serem repassados aos advogados terceirizados, quota Confea de dez/15 e outros de menor
expressão. Saldo em 31.12.15 – R$ 619.366,52.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Encontram-se registrados as provisões de possíveis atos e fatos que poderão afetar o patrimônio do
Crea-PR, em atendimento a NBC T 19.7 – Provisões, Passivos, Contingências Passivas do CFC,
que recomenda que a provisão deve ser reconhecida quando:
a) a entidade tem uma obrigação legal ou não-formalizada presente como conseqüência de um
evento passado;
b) é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e
c) o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança.
As provisões registradas atualizadas em 2015, totalizam R$ 8.779.638,75 que refere-se a:
Provisão para Depósitos Judiciais...........................R$ 126.598,78
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo... R$ 1.285.229,07
Provisão Ações Judiciais Ajuizadas......................... R$ 7.367.810,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
Representa o patrimônio líquido, constituído de bens e direitos do Crea-PR.
Saldo em 31.12.2014 – R$ 96.498.260,77
Saldo em 31.12.2015 – R$ 112.615.430,79
Justifica-se esse acréscimo do patrimônio do Conselho, em função de novas inscrições em Dívida
Ativa em 2015, além do superávit financeiro, incorporações de bens do exercício, levando-se em
conta também, as baixas de bens patrimoniais alienados, depreciação dos bens patrimoniais,
reconhecimento de provisões para ações judiciais e variação do estoque.
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