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LISTA DE SIGLAS E 
ABREVIAÇÕES

Confea: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Crea: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DPLAN: Departamento de Planejamento e Controle Interno
Dejur: Departamento Jurídico
DRI: Departamento de Relações Institucionais
Defis: Departamento de Fiscalização
DAT: Departamento de Assessoria Técnica
TCU: Tribunal de Contas da União
DN: Decisão Normativa
PL: Decisão Plenária
Prodesu: Programa de Desenvolvimento Sustentável do sistema Confea/Crea
GPD: Gerenciamento pelas Diretrizes
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica
EC: Entidade de Classe
IE: Instituição de Ensino
EAD: Ensino a distância
PPA: Plano Plurianual 
PTG: Plano de trabalho da Gestão
PPO: Padrão de Processo Operacional
GSG: Gerenciamento do Sistema de Gestão
PSG: Padrão do sistema de Gestão
ACG: Análise Critica do Sistema de Gestão
SRC: Satisfação e reclamação de clientes
ACS: Assessoria de Comunicação Social
ACT: Acordo Coletivo de Trabalho
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 Mensagem do Presidente

O sentimento ao final do primeiro ano da minha 
gestão é de realização!

Colocamos em prática exatamente o que nos 
propusemos para esta primeira etapa, de for-
ma sincronizada e planejada. Aliás, nosso pla-
nejamento estratégico foi cuidadosamente 
elaborado e formulado de maneira mais de-
mocrática possível. Ouvimos todos os públicos 
que formam o Sistema Confea/Crea/Mútua, 
redefinimos nossa Missão, Visão e  redigimos 
um plano, com base na metodologia BSC (Ba-
lanced ScoreCard), que trabalhou com foco em 

quatro perspectivas: Clientes (Profissionais e Empresas jurisdicionadas, 
Entidades de Classe, Instituições de Ensino e também a sociedade como 
um todo, cujos interesses são tutelados pelo Crea-PR); Financeira, com 
dois objetivos estratégicos voltados à área de investimentos de longo pra-
zo e equilíbrio financeiro; Processos e Aprendizado e Crescimento.

 Com o plano em mãos, o trabalho de 2018 fluiu de forma objetiva 
e sempre direcionada para as metas propostas. Os resultados que estão 
apresentados neste relatório em forma de números demonstram um 
grande envolvimento e dedicação do time de 357 colaboradores que for-
mam hoje o Crea-PR e de nossos parceiros e clientes.

 A inovação de processos e a ampliação da comunicação para a so-
ciedade - das ações que realizamos e da valorização das Engenharias, 
Agronomia e Geociências -  foram grandes marcos deste primeiro ano da 
minha gestão.

 Agora, em 2019, com o Planejamento Estratégico revisto e comple-
mentado com sugestões trazidas pelos novos Conselheiros, Entidades de 
Classe e Instituições de Ensino que estiveram reunidos conosco no início 
do ano, daremos sequência às propostas para continuarmos cumprindo 
nossa Missão e Visão de “valorizar as profissões e seu exercício ético e ser 
reconhecida como organização referência em inovação, agilidade e mo-
dernidade”.

Fonte: Arquivos ACS 
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CAPÍTULO 1

Visão Geral
da Organização e
Ambiente Externo
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 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea é uma autarquia federal 
com jurisdição no estado do Paraná, subordinado às regulamentações do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia – Confea, e se constitui numa pessoa jurídica de direito público 
integrante da Administração Pública Indireta.

 O Crea-PR é, por definição legal, um órgão de defesa das profissões, o que se dá atra-
vés da fiscalização. Entretanto, o simples ato de fiscalizar não gera o resultado positivo que 
espera entregar, nesse sentido, o Crea-PR entende que sua missão é considerada cumprida 
se a profissão estiver valorizada e sendo exercida com ética.

 Uma profissão valorizada pressupõe profissionais valorizados, respeitados e requeri-
dos pela sociedade. A fiscalização, por sua vez, é o principal meio pelo qual se chega a esse 
resultado, por disseminar a importância da participação profissional e promover a inserção 
profissional em obras e serviços realizados sem acompanhamento técnico. Porém, a profis-
são somente será valorizada, respeitada e requerida pela sociedade se for exercida seguindo 
os princípios éticos, respeitados os direitos e deveres das partes envolvidas. Nesse sentido, 
também, está o papel indispensável da fiscalização, com foco na averiguação do cumpri-
mento da conduta propugnada pelo Código de Ética Profissional.

 Justifica-se, assim, que a missão declarada pelo Conselho esteja além do que sua 
obrigação legal de fiscalizar, pois almeja resultados qualitativos que atinjam as profissões do 
Sistema, os profissionais, a sociedade e todos os demais entes envolvidos.

Missão, Visão e Valores.
Missão, Visão e Valores

CAPÍTULO 1

Visão Geral
da Organização e
Ambiente Externo
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 
 A estrutura organizacional do Crea-PR está disposta de maneira a agilizar ao máximo 
os serviços disponibilizados a profissionais e empresas em todo o Estado. O normativo que 
estabelecia o organograma em 2018 é a Portaria n.º 293/2018.

 A prestação de serviços ocorre de forma descentralizada e padronizada nas Regionais 
e Inspetorias, localizadas em 35 pontos do Estado, de modo a facilitar o acesso aos usuários 
no tocante à solicitação de produtos e serviços ou informações. Na Sede estão localizadas 
as áreas meio e também as instâncias deliberativas que são responsáveis pelo julgamento  e 
serviços são executadas diretamente nas Regionais e Inspetorias, agilizando sobremaneira a 
entrega ao usuário.

 A seguir elencamos as áreas identificadas no organograma que são consideradas 
estratégicas para o desenvolvimento das atribuições finalísticas do Conselho:

PLENÁRIO

PRESIDÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA

Comissão de Assessoriamento

Inspetores Diretoria

Assessoria de Apoio a Inserção Profissional

Assessoria de Comunicação Social

Ouvidoria

Assessoria de Planejamento

Gestão Operacional P/
Assuntos da Previdência

Assessoria de Relações 
Parlamentares e Empresarais

DPLAN - Departamento de 
Planejamento e Controle Interno

DESUS - Departamento de 
Suprimentos e Serviços

DTI - Departamento de 
Tecnologia da Informação

DRI - Departamento de 
Relações Institucionais

DEFIS - Departamento de 
Fiscalização RCSC - Regional de Cascavel

RMGA - Regional de Maringá

RAPN - Regional de Apucarana

RPGO - Regional de Ponta Grossa

RLDA - Regional de Londrina

RPBO - Regional de Pato Branco

RGUA - Regional de Guarapuava

RCTB - Regional de Curitiba

DECOP - Departamento
Financeiro e Pessoal

DAT - Departamento de
Assessorias TécnicasDEJUR - Departamento Jurídico

Controladoria

Secretaria Geral - SG

Departamentos Regionais

Secretaria de Eventos - SE

Câmaras Especializadas

Organograma Crea-PR
Fonte: Portaria 293/2018



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

8 9

V
isão G

eral d
a O

rg
an

ização e A
m

b
ien

te Extern
o

�
�

�
�

�
�

�
�

V
isão G

eral d
a O

rg
an

ização e A
m

b
ien

te Extern
o

Presidência

Diretoria

Plenário

Câmaras

Superintendência

Departamento de
Planejamento e
Controle Interno

- DPLAN

Cabe a ela dirigir o Crea e cumprir e fazer cumprir as De-
cisões do Plenário. Presidente Ricardo Rocha de Oliveira 
eleito para o mandato 2018 a 2020.

Auxilia a Presidência na sua função de decidir sobre 
questões administrativas. É composta por 8 membros, 
todos Conselheiros, cujos nomes estão relacionados no 
rol de responsáveis.

Decidir, em grau de recurso, as questões enviadas pelas 
seis Câmaras Especializadas e baixar Atos Normativos 
para fiscalização do exercício profissional. É composta de 
todos os Conselheiros em exercício, cujos nomes estão 
relacionados no rol de responsáveis.

Julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização perti-
nentes às respectivas especializações profissionais e in-
frações do Código de Ética. É composta de Conselheiros 
em exercício, agrupados por modalidades, cujos nomes 
estão relacionados no rol de responsáveis.

Cabe a ela planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar 
as atividades técnicas, operacionais e administrativas do 
Conselho. 

É responsável pelo planejamento e controle da fiscaliza-
ção, pela realização de fiscalizações e também pelo trata-
mento dos processos oriundos das diversas modalidades 
de fiscalização.

Responsável por todas as atividades relacionadas ao 
Sistema de Gestão da Qualidade conforme preceitos da 
Norma ISO 9001; pelas atividades relacionadas aos pro-
cessos de controle interno, assistindo ao Presidente e Di-
retoria e orientando as demais áreas de forma preventiva 
e corretiva, na busca do integral cumprimento das leis e 
regulamentos; pelas atividades relacionadas ao Planeja-
mento Estratégico e Gerenciamento da Rotina, apoiando 
as demais áreas com a disponibilização de ferramentas 
de gestão e orientação metodológica e também pelas ati-
vidades de comunicação interna e de comunicação com 
os usuários acerca de produtos e serviços.
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Regionais

Departamento de
Assessorias Técnicas

- DAT

Responsável pela elaboração de análises técnicas, orien-
tações e soluções em processos de fiscalização e proto-
colos, sendo o departamento de apoio e preparação das 
atividades das Câmaras Especializadas. Suas atividades 
estão diretamente ligadas à fiscalização.

São extensões espaciais da administração do Crea-PR 
pelo território do Estado. São responsáveis pelos serviços 
básicos do Conselho tais como: atendimento pessoal, re-
cebimento e execução das solicitações protocoladas em 
geral e tratamento e controle de processos de fiscaliza-
ção de suas áreas de abrangência. Na figura a seguir são 
apresentados os gerentes das 8 Regionais.
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RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

Presidente

Ricardo Rocha de Oliveira

Diogo Artur 
Tocacelli Colella

Gerente

Juliane Marafon

Gerente

Renato Straube 
Siqueira

Gerente

Celso Roberto Ritter

Superintendente

Gerente

Jeferson Antônio 
Ubiali

Regional Apucarana

Gerente

Edgar Matsuo Tsuzuki
Regional Londrina

Gerente

Helio Xavier da Silva 
Filho

Regional Maringá

Gerente

Gilmar Pernoncini 
Ritter

Regional Pato Branco

Gerente

Vander Della Coletta 
Moreno

Regional Ponta Grossa

Gerente

Mauricio Luiz 
Bassani

Regional Curitiba

Gerente

Thyago Giroldo Nalim
Regional Guarapuava

Gerente

Geraldo Canci
Regional Cascavel

Fonte: Portarias de Designação



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

12

V
isão G

eral d
a O

rg
an

ização e A
m

b
ien

te Extern
o

�
�

�
�

�
�

�
�

V
isão G

eral d
a O

rg
an

ização e A
m

b
ien

te Extern
o

AMBIENTE EXTERNO
 Na definição do seu direcionamento estratégico o Crea-Pr leva em consideração as 
questões externas e internas pertinentes. Esse processo de avaliação se dá de forma continu-
ada, uma vez que pela sua característica o Crea-PR deve observar as questões provenientes 
dos ambientes legais, que sofrem constantes alterações. Leva em consideração também as 
questões vindas das partes interessadas, em eventos pontuais, como é o caso das reuniões 
anuais de reflexão de gestão, ou a qualquer tempo pelos canais de comunicação disponíveis, 
tanto para as questões externas quanto internas.

 Essas informações são analisadas criticamente nas reuniões específicas e pela equi-
pe de planejamento como forma de subsidiar o processo de planejamento estratégico para 
o exercício seguinte ou corrigir eventuais direcionamentos do planejamento em curso, se for 
necessário.

 Um aspecto externo muito importante que deve sempre ser observado pelo Conselho 
é a situação econômica do país, com reflexos em vários setores industriais e especialmen-
te na construção civil. Isso porque, o Conselho se mantém com recursos próprios, advin-
dos principalmente do pagamento da anuidade dos profissionais e empresas registrados e 
também das Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs registradas por eles. Portanto, a 
retração da construção civil sempre poderá gerar impacto financeiro significativo e compro-
meter os indicadores estabelecidos. Porém, embora os índices da construção civil em 2018 
ainda tenham se apresentado negativos não houve impacto na arrecadação do Crea-PR, 
superando o número de ARTs registradas no exercício anterior. Esse aumento no número de 
ARTs registradas foi observado nas modalidades civil, elétrica e mecânica e metalúrgica.

 Um evento que trouxe impacto nos indicadores econômicos do Conselho no exercí-
cio de 2018, ainda que não tenha reproduzido impactos na gestão, foi a desvinculação dos 
Técnicos Industriais de nível médio do Sistema Confea/Crea. Esses profissionais migraram 
para o novo conselho criado, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, por força de 
uma nova Lei Federal, a Lei n.º 13.639/2018. Essa migração trouxe, como consequência, uma 
queda na receita de anuidades, já no exercício de 2018, da ordem de 8%. Como o Crea-PR 
estava monitorando essa ameaça e já havia tomado ações para diminuir os impactos dessa 
saída, não houve nenhum contratempo na gestão em função dessa diminuição de receita.

 Pontuamos que o Crea-PR está sempre atento ao ambiente externo, buscando iden-
tificar ameaças e oportunidades que tenham impacto não só financeiro, mas também do 
ponto de vista operacional e de melhoria de seus processos, cujo impacto possa também ser 
sentido pelo usuário dos produtos e serviços. No processo de planejamento estratégico atual 
foram identificadas e estão sendo tratadas as seguintes oportunidades e ameaças:
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Processos, dados, informações e boas práticas disponíveis em órgãos similares, 
empresas e cooperativas registradas e suas entidades representativas; 
• Retomada do crescimento econômico; 
• Forte demanda por ações de comunicação descentralizadas nas Regionais; 
• Disponibilidade de eventos externos de formação e aperfeiçoamento nas áreas de 
interesse e atuação do Conselho ; 
• Demanda das empresas por profissionais habilitados, constatada em pesquisa externa; 
• Elevada quantidade de cursos e estudantes com potencial de alcance pelo Programa 
CreaJr; 
• Potencial de cooperação e parceria não explorado entre Entidades de Classes, 
Instituições de Ensino e empresas (exemplo: residência técnica, rodadas de negócios, 
compartilhamento de conhecimento, etc.); 
• Tecnologias disponíveis para virtualização de processos, como o Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI); 
• Publicação de determinações legais nacionais visando à desburocratização do serviço 
público; 
• Momento político favorável à recepção de propostas para planos de governo. 

• Conduta adversarial de alguns conselhos profissionais em áreas de atuação 
compartilhada; 
• Tendência de segmentação da formação profissional em áreas específicas do saber; 
• Informações segmentadas entre os Creas; 
• Inexistência de sistema centralizador de informações entre os Creas (ART, registro, 
responsabilidade técnica, etc.); 
• Acirramento da competição no mercado de trabalho, decorrente da fragmentação do 
sistema, com reflexo na relação do Crea com seus profissionais; 
• Forte expansão dos cursos realizados totalmente por EAD, afetos ao Sistema Confea/
Crea 
• Insegurança jurídica e incertezas quanto para aplicação de alguns procedimentos 
nacionais do Sistema Confea/Crea (Livro de Ordem, Resolução 1.073/2016, etc.).

CADEIA DE VALOR
 
 O Crea-PR tem determinada sua cadeia de valor com os processos de negócio, de 
apoio e de gestão e suas interações, conforme a figura a seguir:
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 No desenvolvimento de suas atividades o Crea-PR conta com uma série de partes 
interessadas, que de alguma forma são contempladas nos processos da figura acima. Na sua 
rotina o Crea busca identificar e suprir as necessidades e expectativas das partes interessa-
das e monitora o desempenho desse atendimento através de indicadores de qualidade.

 Na figura a seguir apresentamos um esquema com as principais partes interessadas 
do  Crea-PR:

Cadeia de valor

TITLE GOES HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

TITLE GOES HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

Crea-PR

Confea

Alta Direção

Acadêmicos

Fornecedores

Funcionários

Sociedade

Instituições de
Ensino

Entidades de
Classe

Profissionais e
empresas

registrados

Órgãos públicos
e privados

Conselheiros e 
Inspetores

Partes interessadas do Crea-PR
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CAPÍTULO 2

Planejamento 
Estratégico e 
Governança
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 A definição dos objetivos estratégicos da gestão levou em pauta os quatro elementos 
principais:

Diagnóstico 
traduzido e 

registrado na 
Matriz SWOT

O Plano de 
Gestão

A identidade 
Organizacional 
Missão, Visão e 

Valores;

A Proposta de 
Valor declarada 
para o cliente.

 A análise desses quatro elementos foi realizada pela diretoria do Crea-PR, assessores, 
superintendência e equipes gerenciais, resultando em 16 objetivos estratégicos, organizados 
nas quatro perspectivas do BSC. 

 A descrição completa dos objetivos estratégicos e as estratégias estabelecidas para 
alcança-los estão relatadas no capítulo Resultados da Gestão.

Mapa Estratégico
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ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
 As estruturas de governança do Crea-PR estão legalmente definidas em seu Regi-
mento Interno, em vigor desde 22 de abril de 2016, que versa sobre a organização, atribui-
ções 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.

 A Diretoria é o órgão executivo da estrutura básica do Crea-PR que tem por finalidade 
auxiliar a Presidência no desempenho de suas funções e decidir sobre questões adminis-
trativas. Seus membros são Conselheiros das modalidades vinculadas ao Sistema Confea/
Crea 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.

 Entre as competências da Diretoria estão: propor alteração do Regimento do Crea, 
aprovar o calendário de reuniões e os planos de trabalho das estruturas básica e auxiliar, 
analisar o orçamento a ser encaminhado ao Plenário para apreciação, propor diretrizes ad-
ministrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros do 
Crea, o plano de cargos e salários e o regulamento de pessoal, conforme estabelece o Art. 
104 do Regimento Interno.

 A Diretoria do Crea-PR em 2018 esteve composta pelos seguintes membros:

  Presidente – Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira
  1º Vice-Presidente – Eng. Agr. Otávio Perin Filho
  2º Vice-Presidente – Eng. Eletric. José Fernando Garla
  1º Secretária – Eng. Agr. Marcia Helena Laino
  2º Secretária – Eng. Civ. Gabriela Mazureki Campos Banihuk
  3º Secretário – Eng. Mec. Edson Luiz Belido
  1º Dir. Financeiro – Eng. Civ. Gerson Luiz Boldrini
  2º Dir. Financeiro – Eng. Seg. Trab. Benedito Alves dos Santos Junior
  Dir. Adjunto – Eng. Eletric. Gilson Nakagaki

 O Plenário do Crea-PR é a instância máxima do 
Conselho. É composto por Conselheiros regionais, 
que são profissionais das modalidades vinculadas 
ao Sistema Confea/Creas representantes das es-
colas e faculdades que ministram cursos superiores 
afetos ao Sistema Confea/Crea, indicados por suas 

congregações, e pelos representantes das entidades de classe formadas por profissionais 
afetos ao sistema, e são eleitos pelas entidades na forma de seus estatutos. 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 n.º 5.194/1966.

Em 2018 foram realizadas 9 
reuniões ordinárias, 3 

extraordinárias e emitidas  
201 Decisões pela Diretoria.
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 A composição do Plenário para o exercício de 2018 foi homologada pelo Confea por 
meio da Decisão PL-1781/2017. Em 2018 foram indicados 113 Conselheiros titulares e 88 su-
plentes. A composição do Plenário do Crea-PR em 2018 está apresentada no Anexo 01.

 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.

 Os números do Plenário em 2018 foram os seguintes:

 A Lei n° 5.194/1966 institui em seu art. 42 que “Os Conselhos Regionais funcionarão 
em pleno e, para os assuntos específicos, organizados em Câmaras Especializadas...”. As Câ-
maras Especializadas são os órgãos decisórios da estrutura básica do Crea-PR, instituídas 
pelos Art. 45 e 46 da Lei já citada, tendo por finalidade julgar os casos de infração da Lei n.º 
5.194/1966 e da Lei n.º 6.496/1977, julgar infrações do Código de Ética Profissional – Resolu-
ção n.º. 1.002/2002 do Confea, aplicar as penalidades e multas previstas, apreciar e julgar os 
pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das entida-
des de classe e das escolas ou faculdades na região, elaborar normas para a fiscalização das 
respectivas especializações profissionais e opinar sobre os assuntos de interesse comum 
das especializações profissionais. Constituem-se na primeira instância de julgamento no 
âmbito do Sistema Confea/Crea. Também são as Câmaras incumbidas de sugerir medidas 
para o aperfeiçoamento das atividades finalísticas dos Conselhos Regionais. 

 As Câmaras Especializadas são formadas pelos Conselheiros que compõem o Plená-
rio do Crea-PR, divididos de acordo com seus títulos profissionais, agrupados por categorias 
e modalidades. Os títulos, categorias e modalidades que definem as Câmaras Especializadas 
estão dispostos no anexo da Resolução n.º. 473/2002 (Tabela de Títulos). 

 As Câmaras Especializadas são conduzidas por um Coordenador e um Coordenador-
-Adjunto, eleitos dentre seus membros, na primeira reunião do exercício. O Coordenador e 
o Coordenador-Adjunto possuem mandato de um ano, podendo ser reconduzidos por mais 
um período. A forma de eleição dos Coordenadores é definida pelo Regimento Interno do 
Crea-PR. 

Quantidade de
reuniões

Quantidades de 
Decisões emitidas

Quantidade de documentos julgados
Processos Protocolos

599 1.5804.153

Fonte: Secretaria Geral – Atas de reunião /InfoCrea
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 No exercício 2018 o Crea-PR atuou com seis Câmaras Especializadas que represen-
tam as grandes áreas da Engenharia e Agronomia: 

 As Câmaras Especializadas reúnem-se regularmente, conforme calendário aprovado 
pelo Plenário do Conselho, em reuniões que duram de 4 a 6 horas. Podem, também, comple-
mentar o calendário com reuniões adicionais, dependendo das demandas de cada Câmara.
 
 Em 2018 os números das Câmaras Especializadas foram os seguintes:

 Ainda, de acordo com o seu Regimento Interno, o Crea-PR possui uma estrutura de 
suporte, a qual é responsável pelo apoio aos órgãos da estrutura básica nos limites de sua 
competência específica, sendo composta por órgãos de caráter permanente, especial ou 
temporário, compreendendo: comissão permanente, comissão especial e grupos de traba-
lho.

CEA

CEEC

CEEE

CEEMM

CEEQGEM

CEAEST

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 Agrimensura
e Engenharia de Segurança do Trabalho 

Câmara Quantidade 
de reuniões

Quantidade 
Deliberações

emitidas

Quantidade 
de Decisões

emitidas

Agronomia

Civil

Elétrica

Mecânica

Química e 
Geologia e 

Minas
Agrimensura
e Segurança
do Trabalho

Quantidade de documentos
julgados

Processos Protocolos

12

14

13

10

10

10

36

95

56

56

46

38

5.042

18.137

7.190

4.143

1.691

765

693

6.031

2.263

1.293

379

322

4.254

12.046

4.669

2.588

1.282

481

Fonte: DAT - Atas de reunião / InfoCrea



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

20

P
lan

ejam
en

to E
stratég

ico e G
overn

an
ça

�
�

�
�

�
�

�
�

P
lan

ejam
en

to E
stratég

ico e G
overn

an
ça

 A comissão permanente é o órgão deliberativo da estrutura de suporte que tem por 
finalidade auxiliar o Plenário do Crea-PR no desenvolvimento de atividades contínuas rela-
cionadas a um tema específico de caráter legal, técnico ou administrativo, sendo composta 
por, no mínimo, três Conselheiros regionais, eleitos pelo Plenário do Crea e igual número 
de suplentes eleitos entre os Conselheiros regionais titulares, sendo permitida uma única 
reeleição. A comissão especial é o órgão que tem por finalidade auxiliar os órgãos da es-
trutura básica no desenvolvimento de atividades de caráter temporário relacionadas a um 
tema específico de caráter legal, técnico ou administrativo. Podem ser instituídas conforme a 
necessidade e em 2018 foram instituídos as seguintes comissões:

Comissões permanentes
 Comissão de Ética Profissional (CEP);
 Comissão de Orçamento e Tomada de Contas (CTC);
 Comissão de Compras (CCP);
 Comissão de Renovação do Terço (CRT);
 Comissão de Acervo Técnico (CAT);
 Comissão de Valorização Profissional, Cargos e Salários (CVP);
 Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP);
 Comissão de Avaliação e Perícia (CAP);
 Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas (CCC);
 Comissão de Mediação e Arbitragem (CMA);
 Comissão de Acessibilidade (CAS);
 Comissão de Meio Ambiente (CMAM);
 Comissão de Analise de Taxas (CATX);
 Comissão Prevenção de Sinistros, Controle de Pânico e Acidentes Industriais (CSPA).

Comissões especiais
 Comissão do Mérito (CME);
 Comissão de Regimento Interno (CRI);
 Comissão Eleitoral Regional (CER);
 Comissão de Sindicância e de Inquérito.

 Não foram constituídos grupos de trabalho no exercício de 2018.

 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 administra-
ção 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.

 Conta também com os Colegiados Regionais (Entidades de Classe, Inspetores, Insti-
tuições de Ensino e de Empresas) que se reúnem para debater assuntos pertinentes ao siste-
ma profissional, como formação, exercício ético das profissões, planejamento da fiscalização, 
valorização das profissões e entraves burocráticos no exercício das profissões e na atuação 
empresarial.

 As propostas decorrentes destas reuniões são documentadas e monitoradas até a 
sua conclusão e possuem uma ampla variedade de temas, desde alterações de procedimen-
tos internos do Crea-PR até grandes mudanças que envolvem a legislação e regulamentação 
das profissões.
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 Em 2018 foram recebidas e analisadas 58 propostas dos vários colegiados, conforme 
a tabela a seguir:

INSTÂNCIAS DE APOIO À 
GOVERNANÇA
 Em apoio ao processo de governança estão instituídos três processos distintos de 
auditorias internas no Conselho. Anualmente o Confea realiza auditoria de forma a exercer o 
papel de controle interno dos Creas, sendo verificada pela equipe de auditores a regularida-

de de todos os processos no exercício de referência, incluindo 
os aspectos institucional, contábil, financeiro, patrimonial e de 
gestão. A auditoria do exercício de 2018 ainda não foi agendada 
pelo Confea.

 O Crea-PR possui também o processo de auditoria interna 
e externa de ISO, certificando na totalidade suas áreas e proces-

sos na ISO 9001:2015 e, por conta disso, tem todos os seus principais processos mapeados 
e padronizados, obtendo uma previsibilidade de resultados. Esses processos passam por 
auditorias externas e internas a cada 6 meses, certificando a adequação dos mesmos. Para 
esse processo conta com uma equipe treinada e capacitada de auditores internos, formada 
por funcionários de diversas áreas, que estão vinculados, para essa atividade, ao Setor da 
Qualidade. O processo de realização de auditorias acontece de acordo com um procedimen-
to documentado e padronizado (PSG AIS 01), conforme definido na própria Norma ISO.

O Crea-PR possui 
certificação 

ISO 9001:2015

DEPARTAMENTO DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

REGIONAL DE CASCAVEL

REGIONAL DE GUARAPUAVA

REGIONAL DE LONDRINA

REGIONAL DE MARINGÁ

REGIONAL DE PATO BRANCO

REGIONAL DE PONTA GROSSA

TOTAL

TOTALDEFERIDO EM ANÁLISE EM TRÂMITE INDEFERIDODepto/Regional de origem

9

16 2 2 3 23

5

3

5

112

2

58522

9

5

3

5

9

2

49

Fonte: Sistema Corporativo
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 Em 2018 foram realizados dois ciclos de auditorias internas de ISO e uma auditoria ex-
terna. Em cada uma das auditorias é elaborado um relatório específico contendo os aponta-
mentos 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 das ações 
realizadas. O Crea-PR não possui uma unidade de auditoria interna constituída e formalizada 
na sua estrutura organizacional.

 Além disso, anualmente são contratados serviços de auditoria externa independente 
para acompanhar e verificar os controles internos e o cumprimento da legislação aplicável 
na parte contábil, patrimonial e financeira, atendimento às normas reguladoras da área tra-
balhistas, bem como, as normas acessórias de procedimentos administrativos que resultam 
em registros contábeis. Essa auditoria tem o objetivo de fornecer ao gestor, a opinião, de 
que os registros contábeis foram efetuados de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil ou internacionalmente (IFRS) e que as demonstrações financeiras deles originadas 
refletem, adequadamente, a situação econômico-financeira do patrimônio, bem como, o re-
sultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa.

 Em 2018 não foi possível a realização do serviço de auditoria independente, conside-
rando que o processo licitatório teve como vencedora uma empresa com sua documentação 
aparentemente correta, pois continha a certidão do CRC de São Paulo que indicava as atri-
buições em conformidade com a Lei n.º 9295/46 - artigos 25 e 26, não mencionando exceção 
à alínea “c”, que coíbe o Técnico em Contabilidade de prestar serviços de auditoria.  Essa em-
presa tem um único profissional com formação de “nível técnico em contabilidade”, portanto, 
que está impedido de exercer a atividade de auditoria, que é exclusiva de contadores. Após 
o Conselho tomar conhecimento da situação foi aberto um processo administrativo para 
apurar os fatos e determinar as responsabilidades, sendo que em função dos trâmites legais 
ficamos impossibilitados de contratar nova empresa.

 Ainda como apoio à governança o Crea-PR conta com as atividades de correição e 
de apuração de ilícitos, através de uma Comissão Permanente para averiguação, investiga-
ção e apuração das responsabilidades, com base nos fatos levantados oriundos da conduta 
funcional, instituída pela Portaria n.º 34/2015. Já para apurar as responsabilidades relativas a 
acidentes com veículos, o Crea-PR conta ainda com uma Comissão especifica que apura a 
responsabilidade por danos causados na utilização dos mesmos, instituída pela Portaria n.º 
175/2014.

Tipo de auditoria
Auditoria interna – 1º ciclo 10

11

3 (mantidas do ciclo anterior)

Auditoria interna – 2º ciclo

Auditoria externa

Número de não conformidades

Fonte: Relatórios de auditoria
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 Durante o exercício de 2018, considerando os trabalhos realizados pelas duas co-
missões e ainda por necessidades identificadas pelos responsáveis das áreas do Conselho, 
foram concluídas as seguintes apurações:

PRINCIPAIS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO
 O Crea-PR busca sempre melhorar a comunicação com a sociedade e partes interes-
sadas, oferecendo contatos via correspondência, pessoalmente no atendimento nas inspe-
torias e postos, pela Central de Informações através do telefone 0800 041 0067 (tele atendi-
mento), através da ouvidoria, através do Fale da Gente Pra Gente (pesquisa de satisfação) 
e também pelo Fale Conosco no site http://www.crea-pr.org.br (web atendimento e chat 
atendimento). Além disso, são monitoradas pelo Conselho as redes sociais disponíveis (Fa-
cebook, Twitter e YouTube) visando identificar possíveis demandas e responder aos interes-
sados. 

 Os principais temas tratados durante o atendimento são: informações/orientações 
sobre os produtos/serviços, denúncias de obras/serviços e/ou profissionais, sugestões para 
melhorar procedimentos, produtos e/ou serviços, bem como, reclamações dos produtos ou 
serviços prestados.

 Como forma de monitorar o cumprimento do prazo de atendimento dos contatos fei-
tos através do tele, web ou chat atendimento, cujo prazo de resposta é de 2 (dois) dias úteis, 
o Crea-PR adota indicador de atendimento ao prazo, cujo resultado é apresentado a seguir.

TIPO
(PROVIDÊNCIA

ADOTADA)

QTDE
VR DEVOLVIDO

QTDE DE
PROCESSOS EVENTOS APURADOS

NOTIFICAÇÃO 07

02 01
R$ 1.000,00

01
R$ 1.230,76

01

02

01

12

0

NOTIFICAÇÃO – 
CARTA DE ALERTA

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM 
SINISTRO COM VEÍCULOS DO CREA-PR

CONDUTA FUNCIONAL (IS 03/2009). 
ART. 482 DA CLT, ALÍNEA “B”

CONDUTA FUNCIONAL (IS 03/2009). 
ART. 482 DA CLT, ALÍNEAS “B” e “H”

ADVERTÊNCIA

SUSPENSÃO

TOTAL GERAL

CONDUTA FUNCIONAL

Fonte: Decop - Setor pessoal
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 Além das solicitações virtuais citadas na tabela a seguir 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 2018 
recebemos um total aproximado de 175.000 solicitações de serviços para execução nas 
diversas áreas do Conselho. O tempo de execução de cada um dos serviços é monitorado 
através de indicadores e também através do software de BI.

 Em relação às sugestões e reclamações elas são registradas por algumas fontes e os 
números de 2018 são:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

2.448

2.213

2.622

3.032

2.515

2.429

2.407

2.606

2.345

2.463

2.157

1.758

28.995

17

36

33

52

55

51

48

27

23

49

25

26

442

0,69%

1,63%

1,26%

1,72%

2,19%

2,10%

1,99%

1,04%

0,98%

1,99%

1,16%

1,48%

1,52%

0,77

0,90

0,85

1,01

1,05

0,94

0,83

0,93

0,83

0,91

0,88

0,90

0,90

Mês Tempo Médio
Número de 
Protocolos 
Tratados

Número de 
Protocolos 

Acima da Meta

% de Protocolos 
Tratados 

Acima de Meta

Fonte: Sistema InfoCrea

Tipo de manifestação

Reclamação - Fale da Gente pra Gente 403

10

88

30

282

Reclamação (verbal/telefone)

Sugestão Entidade - Fale Direto

Sugestão Instituição de Ensino

Sugestão profissionais/empresas
Fonte: Sistema Corporativo
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 Todos os protocolos de reclamação ou sugestão acima receberam um número de ras-
treamento e o encaminhamento e as respostas ficam disponíveis para consulta diretamente 
no Sistema Corporativo no histórico do protocolo.

 Em relação às denúncias recebidas, na sua maioria, dizem 
respeito às solicitações registradas pela sociedade com o intui-
to de que a fiscalização do Crea-PR verifique se os serviços que 
estão em execução tem acompanhamento de um profissional 
capacitado e registrado no Conselho. Porém, é possível ao ci-
dadão realizar denúncias contra os profissionais, quanto à pos-
sível infração ao Código de Ética Profissional. As denúncias são 
recebidas de forma on line através do site do Conselho e tam-
bém fisicamente em qualquer área de atendimento.  No exer-
cício de 2018 foram recebidas: 5.074 denúncias de obras/ser-

viços e 159 denúncias de infração ao código de ética, todas devidamente tratadas conforme 
procedimentos padronizados e legislação vigente.

 Outro importante canal de comunicação é a Ouvidoria, que é responsável por receber, 
em 2ª instância, manifestações quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo Conse-
lho. No ano de 2018 foram registradas 157 manifestações, assim estratificadas: 

4 1 6

142

4
0

20
40
60
80

100
120
140
160

Denúncia Elogio Informação Reclamação Sugestão
Fonte: Ouvidoria / Sistema infoCrea

26
10

121

0

20

40

60

80

100

120

140

Empresa Leigo Profissional
Fonte: Ouvidoria / Sistema infoCrea

No exercício de 2018 
foram recebidas: 5.074  

denúncias de 
obras/serviços e 159 

denúncias de infração ao 
código de ética
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 Todas as manifestações apresentadas na Ouvidoria foram respondidas ou tratadas. 
No tratamento de algumas manifestações pudemos identificar falhas, que foram devidamen-
te corrigidas e promoveram alterações em procedimentos internos, melhorando a qualidade 
dos serviços prestados pelo Crea-PR.

 Como forma de aferir o grau de satisfação dos cidadãos usuários do sistema Crea-PR 
é realizada a pesquisa Fale da Gente pra Gente, cujos resultados são atualizados diariamente 
com base nos questionários respondidos pelos usuários.

 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 ou disponibilizadas antes de solicitar o produto/ser-
viço, qualidade do produto/serviço entregue ou executado e prazo de entrega ou execução 
do produto/serviço. 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.

 Abaixo o resultado da pesquisa de satisfação em 2018:

Média 
Geral

Percentual 
de Notas 
Abaixo de 5

Percentual 
de Notas 

Entre 5 e 7

Percentual 
de Notas 

Acima de 7

Número de Questionários Respondidos:

Percentual de Confiabilidade:

Identifique o grau de satisfação em relação a(o):

2) Prazo de entrega/execução do produto/serviço:

3) Qualidade do produto/serviço entregue/executado:

Média das Respostas:

Índice de Satisfação (Avaliação / Expectativa x 100):

4) Informações prestadas ou disponibilizadas
 antes de solicitar o produto/serviço:

5) Avalie de 0 a 10, a qualidade geral 
do produto/serviço RECEBIDO.
1) De 0 a 10, qual era sua 
EXPECTATIVA antes de solicitar o  
serviço ao CREA, quanto a qualidade  
geral dos nossos produtos/serviços:

Número de Questionários Enviados: 28.681

100,00%

Todos

01/01/2018 a 31/12/2018

Todas
Tipo do Solicitante:

Período:

Satisfeito

94,50% 3,60%

1,80%

3,40%

2,93%

1,90%

1,00%

1,50%

1,47%

5,10% 93,40%

97,20%

95,60%

1,50%9,3

20,40%

109,40%

76,80%2,80%8,5

95,10%

Parcialmente
Satisfeito

Insatisfeito

Inspetoria/Regional:5.335
(18,6%)

Crea-PR Relatório de Pesquisa Fale da Gente pra Gente

Fonte: Sistema Corporativo
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 Também é aplicada uma pesquisa de satisfação específica em relação ao atendimen-
to da Ouvidoria, que é enviada quando da conclusão do atendimento da manifestação.  A 
pesquisa 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 usuário justificar o conceito escolhido para aquele item.

 Abaixo o resultado da pesquisa de satisfação no atendimento da Ouvidoria Crea-
PR em 2018:

 O Crea-PR atende às regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Infor-
mação”, Lei Federal n.º 12.527/2011 e seu decreto regulamentador n.º 7724/2012, que parte do 
princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exce-
ções expressas na legislação. No site do Crea-PR podem ser encontradas de forma transpa-
rente as informações relevantes sobre a atuação da unidade. A organização das informações 
presentes seguem as orientações do “Manual de Aplicações da LAI do Sistema Confea/
Crea”, aprovado conforme Decisão PL-0848/2017 do Plenário do Confea.

 Em 2018 foram recebidos 14 protocolos em atendimento a LAI, todos devidamente 
tratados pela ouvidoria com tempo médio de atendimento de 2 dias, sendo destes 9 protoco-
los deferidos e 5 protocolos indeferidos por não se tratar de assuntos referentes a LAI.

Média 
Geral

Percentual 
de Notas 

Abaixo de 5

Percentual 
de Notas 

Entre 5 e 7

Percentual 
de Notas 

Acima de 7

Número de Questionários Respondidos:

Percentual de Confiabilidade:

Identifique o grau de satisfação em relação a(o):

1) A manifestação apresentada na Ouvidoria 
foi tratada com agilidade?

Média das Respostas:

Índice de Satisfação (Avaliação / Expectativa x 100):

2) A resposta final encaminhada pela área 
responsável do CREA-PR, foi satisfatória?

Atribua uma nota de 0 a 10 para a 
qualidade do Atendimento prestado  
pela Ouvidoria:

Atribua uma nota de 0 a 10 para avaliar 
a sua expectativa com a Ouvidoria 
antes de procurá-la:

Número de Questionários Enviados: 191

98,86%

Todos

01/01/2018 a 31/12/2018

Todas
Tipo do Solicitante:

Período:

SIM NÃO

72,70% 27,30%

25,00%

26,15%

25,00% 56,80%

73,85%

18,20%6,9

18,20%

105,80%

61,40%20,50%7,3

75,00%

Inspetoria/Regional:44
(23%)

Crea-PR Relatório da Pesquisa Fale da Gente pra Gente - OUVIDORIA

Fonte: Sistema Corporativo
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 Buscando garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações a todos os 
usuários o Crea-PR vem adotando um programa continuado de verificação dos seus imó-
veis com vistas a adequá-los aos itens de acessibilidade, conforme prevê a Lei Federal n.º 
10.098/2000. 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.

 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 prio-
rizados os atendimentos para pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestan-
tes, lactantes e pessoas com criança de colo, conforme previsto no Decreto n.º 5296/2004.
 
 Atendimento para surdos - interpretação e comunicação com surdos e clientes com 
capacidade de audição reduzida, por intermédio de equipamentos de videoconferência e 
intérpretes em Libras.

 Site acessível - na internet a acessibilidade refere-se principalmente às recomenda-
ções do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro 
ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado às 
recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para 
sites governamentais. O site do Crea-PR observa essas recomendações e dispõe de um site 
acessível. 
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CAPÍTULO 3

Gestão de Riscos 
e Controle Interno
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 A Política de Gestão de Riscos teve sua implantação concluída no Crea-PR em 2018, 
seguindo as diretrizes e os objetivos previstos na Instrução Normativa MP/CGU 01/2016. 
Essa Política define os níveis adequados de exposição a riscos para o Conselho, quais os 
controles que devem ser adotados e mantidos, apoiando a tomada de decisão e a elaboração 
do planejamento estratégico da administração pública. Além disso, serve como apoio para a 
melhoria contínua dos processos.

 Além da exigência trazida pela IN MP/CGU 01/2016, o processo de gestão de riscos 
é abordado também na nova versão da Norma ISO 9001 (versão 2015), na qual o Crea-PR 
é certificado. Assim, as instruções trazidas por essa Norma Regulamentadora, em conjunto 
com a NR ISO 31000, fortalecem o entendimento e o posicionamento da Política de Gestão 
de Riscos do Conselho. O processo implantado no Crea-PR segue a metodologia COSO, 
com interpretação específica dada pelos manuais do Ministério do Planejamento e pelo Guia 
de Orientação para Gerenciamento de Riscos do Instituto Brasileiro de Governança Corpo-
rativa.

 Nesse processo, são avaliados não apenas os efeitos negativos, mas também os efei-
tos positivos, aqui chamados de oportunidades. Enquanto os eventos negativos podem im-
pedir execuções ou destruir valores já existentes, os eventos positivos podem gerar influên-
cia favorável, apoiando a criação de novos valores. Por esse motivo, também precisam ser 
constantemente avaliados.

 O processo de gestão de riscos no Crea-PR envolve três diferentes níveis, abordando 
não apenas as questões estratégicas, como também os riscos identificados na rotina opera-
cional. 

 A coleta de informações e análise de oportunidades, ameaças, 
forças e fraquezas é realizada em nível estratégico, reunindo a Alta 

Direção do Conselho, a cada triênio, para definição do planeja-
mento estratégico da gestão. As informações coletadas para 
composição dessa matriz vêm de diversas fontes, incluindo a 
manifestação de todas as partes interessadas. Assim, essa de-
finição dos objetivos estratégicos e das metas que serão bus-
cadas por meio de ações estratégicas é considerada o primeiro 
resultado dessa análise de riscos. Uma vez estabelecido o pla-
nejamento, a gestão de riscos passa a observar principalmente 

os eventos que possam vir a prejudicar ou impedir o atingimento 
dos resultados esperados.

 A análise de riscos no contexto estratégico da organização acontece no mínimo se-
mestralmente, nas reuniões de análise crítica de gestão, realizadas pela Diretoria do Conse-
lho. Já em nível tático, acontece nas reuniões de análise crítica do planejamento estratégico, 
que acontecem a cada três meses, envolvendo todas as gerências e assessorias.

Enquanto os 
eventos 

negativos podem impedir 
execuções ou destruir 

valores já existentes, os 
eventos positivos podem 
gerar influência favorável, 

apoiando a criação de 
novos valores.
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Análise e 
julgamento de 

processos

Arrecadação

Fiscalização e 
Tratamento de 

Processos

Segurança da 
Informação e 

Desenvolvimento 
de Sistemas

Análise de 
Anotação de 

Responsabilidade 
Técnica (ART) e 
Acervo Técnico

 Ao identificar um evento de risco, o processo estabelecido orienta as etapas para 
avaliação qualitativa e quantitativa, com identificação do índice de risco inerente. Ainda, com 
a aplicação de métodos de análise de riscos com o “bow-tie”, são analisadas as causas e 
efeitos desse evento, assim como os controles já implantados e que reduzem ou eliminam 
a probabilidade de ocorrência ou o impacto desse evento, caso venha a ocorrer. Por fim, é 
realizada nova análise, considerando os controles identificados, para verificar o risco residual 
e a necessidade ou não de tomada de novas ações.

 Todos os eventos de risco identificados e que são avaliados como relevantes são re-
gistrados no Mapa de Riscos, e alimentam a matriz de riscos do Crea-PR.

ELEMENTO

Análise de 
riscos 

obrigatória 

Saída 
(produto 

da análise)

Objetivos 
Estratégicos e 

eventos externos 

Metas e Projetos 
Estratégicos

Processos 
operacionais

• Análise do Planejamento 
Estratégico (anual) 

• Análise Crítica da Alta 
Direção (semestral)

• Priorização de processos 
para análise de riscos

• Reuniões de Análise Crítica 
de área (bimestral)

• Tratamento de não 
conformidades

• Revisão de Objetivos 
Estratégicos ou de metas 
estratégicas

• Revisão do apetite a risco

• Eventos de risco para 
avaliação de inclusão na 
Matriz de Riscos

• Reuniões de Análise 
Crítica do Planejamento 
Estratégico (trimestral)

• Eventos de risco para 
avaliação e inclusão na 

Matriz de Riscos

• Eventos de risco para 
avaliação e inclusão na 

Matriz de Riscos

Fonte: Procedimento gestão de risco

 Por fim, em nível de rotina, os processos operacionais são reavaliados anualmente e 
priorizados para entrarem no ciclo de gestão de riscos. Em 2018, uma primeira avaliação foi 
realizada, relacionando os processos essenciais do Crea-PR e aplicando método de prioriza-
ção para definir quais processos seriam enquadrados para análise de riscos. Nesse momen-
to, os processos enquadrados como prioridade “Alta” e “Máxima” foram trabalhados com as 
equipes para identificação, avaliação e controle de riscos. São eles:
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 No exercício de 2018, os riscos relevantes identificados em nível estratégico foram de-
terminados para tratamento como Objetivos Estratégicos. Por outro lado, não foram identifi-
cados riscos relevantes, até o momento, que possam afetar o atingimento desses objetivos. 
O Mapa atual está alimentado com os riscos identificados e tratados principalmente em nível 
operacional, com alguns controles existentes e outros em implantação.

 São exemplos de riscos operacionais em tratamento com controles em implantação:

Fonte: Registros gestão de risco

Decisões emitidas com 
falhas na análise de 
julgamento de processos 
e protocolos

Atestado técnico selado 
indevidamente (processo de 
certificação do exercício 
profissional para licitações)

Ações para elevação da efetividade do processo de fiscalização – em 
andamento como iniciativa do Planejamento Estratégico, vinculada a 
indicador específico

Ações para elevação do conhecimento institucional dos Conselheiros, 
também como iniciativa do Planejamento Estratégico, vinculada a 
indicador específico

Ações voltadas à elevação da segurança do processo de certificação 
e registro de ART, em andamento como iniciativa do Planejamento 
Estratégico

Ações para redução de falhas processuais envolvendo a análise 
técnica, em andamento no contexto de rotina (operacional)

Risco Controles em implantação

Fonte: Registros gestão de risco
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  Todas as ações necessárias ao tratamento de riscos, assim como aquelas que 
já estão estabelecidas em iniciativas do Planejamento Estratégico, seguem a metodologia 
PDCA para análise, planejamento e controle, com análise periódica de efetividade e procedi-
mento estabelecido para os casos em que há necessidade de intervenções.

 Semestralmente são realizadas as auditorias de riscos, momento em que os controles 
existentes são verificados quanto à sua eficácia e, quando aplicável, os riscos são reavalia-
dos para serem reposicionados na Matriz de Riscos e verificados quanto à necessidade de 
novos controles.

Fonte: Registros gestão de risco

Fonte: Registros gestão de risco
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 Especificamente em relação aos riscos trabalhistas o Crea-PR adota políticas internas 
de recursos humanos que visam a gestão, prevenção e redução de novas ações trabalhistas 
geradas por empregados do Conselho. Destacam como principais políticas internas:

1  
   A constante análise das rotinas do Conselho, dos serviços desempenhados, e 

pontos críticos que geram ou tem o potencial de gerar demandas trabalhistas ou admi-
nistrativas e/ou multas. Este trabalho é realizado pelas Assessorias de Pessoal e Ges-
tão de Pessoas com o apoio da Gerência do Departamento Financeiro e Pessoal.

 
    A Gerência do Departamento Financeiro e Pessoal frequentemente inclui na pauta 

de reunião com as demais gerências, assuntos de destaque de recursos humanos que 
merecem atenção e/ou ações de prevenção por parte dos responsáveis pelas áreas.

 
   O comprometimento, participação e colaboração efetiva da alta administração do 

Crea-PR, ao longo do processo de estudo e adoção de medidas preventivas.

 
    A constante atualização da área de recursos humanos em normas trabalhistas e sua 

“humanização”.

 
      Utilização de ferramentas de gestão: procedimentos padrões, indicadores, metas 

de área, instruções de serviço, que garantem e monitoram aplicação da legislação vigente.

2

3

4

5

 Os indicadores da área de recursos humanos garantem a identificação de pontos 
críticos, permitindo ao Conselho a adoção de medidas para readequar o ambiente de traba-
lho como, por  exemplo, os indicadores de controle frequência que apontam situações que 
merecem atenção, com o encaminhamento às áreas de relatórios de inconsistência de fre-
quência, para tratamento e ações pelos responsáveis. O indicador de absenteísmo também 
é mensalmente medido, buscando as suas causas, tanto na redução da força de trabalho, 
como na motivação desta ausência, do adoecimento em áreas especificas e da possibilidade 
de relacionamento da doença com o ambiente de trabalho.

 O Crea-PR conta ainda com o Código de Conduta e Postura a ser adotado pelo qua-
dro funcional, o qual orienta a conduta desejada aos empregados do Conselho, auxiliando  
as partes envolvidas para que ajam de forma ética, respeitosa e responsável no dia a dia de 
suas atividades.
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CAPÍTULO 4

Resultados da 
Gestão
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DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
 Conforme já apresentado no capítulo 2 o Crea-PR possui 16 Objetivos Estratégico a 
serem alcançados no período de 2018-2020, que se desdobram em uma série de ações e 
indicadores, conforme Anexo 2. É possível observar que algumas ações foram priorizadas 
para início em 2018, sendo utilizado como critério de priorização questões de disponibilidade 
financeira e também de recursos de tecnologia. 

 Abaixo um breve resumo dos desafios a serem tratados pelos Objetivos Estratégicos:

Objetivos da Perspectiva “Cliente”

 • Elevar a satisfação dos clientes usuários de produtos e serviços do Crea-PR

 O monitoramento da satisfação dos usuários  de  produtos  e  serviços  do  Crea-PR  é  
realizado  por  meio  da  pesquisa  “Fale  da  Gente  pra  Gente”.  O método e a  ferramenta  de  
pesquisa  permitem  avaliar  as  manifestações  recebidas  e  atuar  em  pontos  de  melhoria  
específicos.  Além disso, questões como redução de prazos e simplificação de processos 
também estão em foco para melhorar a satisfação dos clientes do Crea-PR.

 • Ampliar a atuação do Conselho em temas de interesse das profissões e da sociedade

A ampliação do debate e da participação dos Colegiados Estaduais, que envolvem Entidades 
de Classe, Instituições de Ensino e Inspetores, visando ampliar a abrangência de discussões 
e propostas relevantes às profissões, é ação estratégica de alta relevância para a consecu-
ção desse objetivo.

 • Melhorar a recepção e inserção do jovem profissional no Sistema Profissional

O recém-formado que está ingressando no Sistema Profissional necessita de apoio, infor-
mação e orientação no início de sua carreira profissional. Além da modernização e fortale-
cimento do Programa CreaJr-PR, que é questão prioritária nessa gestão, serão implantadas 
ações para melhoria da recepção e orientação a esses profissionais, facilitando e apoiando 
sua inserção no Sistema Confea/Crea e o início da sua vida profissional.

 • Ampliar o relacionamento com os clientes não usuários de produtos e serviços do 
Crea-PR

 O exercício da profissão está condicionado ao registro profissional no Conselho e, por 
esse motivo, diversos profissionais obtém seu registro por obrigação legal, mesmo nos casos 
em que não utilizam diretamente produtos e serviços. Agora, o Crea-PR atuará buscando 
identificar interesses e disponibilizar produtos direcionados a esses profissionais.

 • Apoiar as Entidades de Classe na conquista da sustentabilidade

 Entidades de Classe são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que 
representam profissionais das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. As Entidades 
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de Classe estão legalmente vinculadas ao Conselho profissional, pois, conforme estabelece 
a Lei Federal 5.194/66, as entidades são representadas no Plenário do Conselho pelos seus 
Conselheiros. O Crea-PR está dedicado a ampliar esforços para que as Entidades de Classe 
estejam fortalecidas, sejam referência em gestão e sejam agentes de valorização profissio-
nal, participando nas questões de interesse da sociedade com visão humana e social. Am-
pliar e consolidar o Programa de Apoio e Fortalecimento das Entidades de Classe – ProEC é 
compromisso firmado com nossas organizações profissionais e prioridade da gestão.

Objetivos da Perspectiva “Financeiro”

 • Estabelecer e consolidar políticas e diretrizes de investimento para longo prazo

 Nossa Visão é sermos reconhecidos como referência em inovação, agilidade e mo-
dernidade. Assim, devemos ter um processo adequado de gestão de infraestrutura, impon-
do-se como indispensável o planejamento de longo prazo de investimentos. Pensando nisso, 
desenvolveremos ações vinculadas a esse objetivo estratégico para estabelecer diretrizes de 
investimento que ultrapassem o período de sucessividade das gestões a frente do Conselho 
como, por exemplo, o Planejamento Plurianual – PPA.

 • Assegurar o equilíbrio financeiro

 Atuar de forma proativa e estar preparado para as turbulências econômicas e politi-
cas que se mostram constantes em nosso país é condição indispensável para a manutenção 
da saúde financeira do Conselho. Monitorar as tendências e a gestão financeira, atuando e 
intervindo preventivamente no processo de realização das receitas e despesas, e observar 
os princípios fundamentais da gestão pública, a exemplo da moralidade, publicidade e lega-
lidade, é o foco desse objetivo estratégico.

Objetivos da Perspectiva “Processos” – Fiscalização

 • Elevar a eficácia da fiscalização e combater o exercício ilegal e não ético da profissão

 Realizar a fiscalização com eficácia, combatendo o exercício ilegal da profissão e os 
desvios éticos dos profissionais é cumprir a missão do Conselho. A atuação das Câmaras 
Especializadas na elaboração dos planos e diretrizes estratégicas da fiscalização, aliado a 
atuação eficaz e oportuna dos inspetores nas suas respectivas modalidades, mais a atuação 
profissional e isenta do corpo de agentes ficais, propiciam as bases necessárias para uma 
fiscalização atuante e presente em todos os locais do estado. Vinculadas a esse objetivo 
serão desenvolvidas ações para potencializar o uso de tecnologia na fiscalização, priorizar a 
fiscalização orientativa e elevar a atuação e eficácia da intervenção do Crea no tratamento 
de questões relevantes à sociedade. A atuação mais ostensiva no combate ao exercício leigo 
da profissão é outro foco, identificando situações em que atividades técnicas relacionadas 
ao Sistema Confea/Crea estejam sendo exercidas por pessoas e empresas não habilitadas. 
Todas essas ações devem ser realizadas assegurando o equilíbrio da fiscalização entre as 
diferentes modalidades e respeitadas as particularidades de cada região do Estado.

Objetivos da Perspectiva “Processos” – Geral
 • Implantar programa de comunicação e marketing regionalizado e integrado
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 Em pesquisa recentemente contratada pelo Crea-PR, junto a profissionais e empresas 
registrados, identificou-se relevante necessidade de melhoria na comunicação. Com esse 
objetivo estratégico serão realizados investimentos e desenvolvidas ações voltadas à am-
pliação e melhoria das ações de comunicação gerais, como a divulgação das profissões, de-
fesa das atribuições profissionais e presença nos canais de comunicação locais. Além disso, 
está prevista a melhoria da comunicação com os clientes, com investimentos na melhoria 
dos atendimentos e do processo de comunicação acerca de produtos e serviços que trami-
tam no Conselho.

 •Elevar a segurança do processo de registro e certificação do exercício profissional

 O processo de registro do exercício profissional acontece por meio das Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) que podem ser, a pedido dos profissionais, certificadas por 
meio das Certidões de Acervo Técnico (CATs). Entende-se indispensável ampliar esforços 
para que as ARTs sejam efetivadas de modo a registrar de forma consistente, plena e verda-
deira as atividades técnicas desenvolvidas pelos profissionais. Assim também, é necessário 
aumentar a segurança do processo de emissão de CATs, que são utilizadas principalmente 
em processos licitatórios, por exigência da Lei Federal n.º 8.666/1993. Com ações focadas 
nesses pontos estratégicos estaremos atuando não apenas no cumprimento de nossa mis-
são, mas também na promoção da ética e no combate à corrupção.

 •Simplificar e otimizar os processos e procedimentos e disponibilizar produtos e ser-
viços inovadores

 Os produtos e serviços disponibilizados pelos órgãos públicos estão, em geral, sujei-
tos a uma série de burocracias, resultado de exigências legais que visam à segurança do pro-
cesso. É necessário investir em tecnologia, identificar e eliminar burocracias desnecessárias, 
prospectar pontos em que os processos possam ser simplificados, reduzindo prazos e facili-
tando o acesso a produtos e serviços. Além da revisão do fluxo operacional, uma das ações 
estabelecidas nesse sentido é o incentivo à captação de inovações, o que alinha os olhares 
de toda a organização para a constante identificação de oportunidades para a melhoria dos 
processos e elevação da satisfação dos nossos usuários.

Objetivos da Perspectiva “Aprendizado e Crescimento”

 •Promover um clima organizacional positivo e fomentar o desenvolvimento e multipli-
cação de conhecimentos, habilidades e atitudes do corpo funcional

Processos eficientes não podem ser desenvolvidos sem equipes motivadas. Por isso, em 
complemento ao foco em resultados e compromisso com a excelência, um dos valores es-
tabelecidos para o Crea-PR é o respeito, desenvolvimento e valorização das pessoas. Diag-
nosticando o clima organizacional e atuando nos pontos necessários, buscamos nos tornar 
um ente da Administração Pública alinhado aos princípios das empresas identificadas como 
melhores empresas para se trabalhar.

 •Melhorar o conhecimento institucional dos Inspetores e Conselheiros e melhorar a 
integração com as Câmaras Especializadas

 Os Conselheiros desempenham papel fundamental no Conselho, por meio da análise 
e julgamento de questões nas Câmaras Especializadas, já os Inspetores, por meio da atua-
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ção nas Inspetorias do Conselho, têm também fundamental importância na identificação e 
condução de ações relacionadas à fiscalização. Ambos os papéis se complementam e, acima 
de tudo, requerem amplo conhecimento acerca da legislação e dos normativos que regem a 
atuação dos Conselhos, por isso o foco nesse objetivo estratégico é também uma das priori-
dades da gestão.

RESULTADOS ALCANÇADOS 
FRENTE AOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
 Os resultados de cada Objetivo Estratégico são acompanhados através de planos 
de ação ou de gráficos de resultados, monitorados através de um software de BI – Business 
Intelligence e também plotados em gráficos de gestão à vista. Trimestralmente esses resulta-
dos são apresentados pelos seus responsáveis nas reuniões de análise crítica de resultados, 
coordenadas pela Superintendência, com a participação da equipe gerencial e assessores 
da Presidência. Semestralmente esses resultados são apresentados também para a Alta Di-
reção (Presidência e Diretoria).

 As reuniões de análise crítica do planejamento estratégico abordam, no mínimo: a) 
Situação de eventuais pendências de análises anteriores; b) Análise do resultado dos indica-
dores relacionados às metas estratégicas; c) Análise de eficácia das ações planejadas e da 
situação dos planos de ação; d) Situação de riscos identificados anteriormente, relacionados 
ao Planejamento Estratégico, e que estejam em monitoramento na Matriz de Riscos do Con-
selho; e) Riscos e oportunidades identificados no período, que não estejam contemplados 
nas ações planejadas e devam ser reportados para avaliação e monitoramento.

Fonte: Sistema infoCrea



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

40

�
�

�
�

�
�

�
�

R
esu

ltad
os d

a G
estão

 No Anexo 3 apresentamos os resultados dos Objetivos Estratégicos alcançados no 
exercício de 2018 e também as ações para os próximos exercícios.

 Ao se constatar alguma meta não alcançada ou ações atrasadas é obrigatório o regis-
tro da análise crítica pelo coordenador do plano de ações e a abertura de novas ações para 
retomar os resultados aos níveis inicialmente planejados. Na figura a seguir apresentamos 
um exemplo de meta não atingida em 2018, cuja meta era ter 8 manifestações públicas de 
opinião acerca de temas de interesse das profissões e tivemos apenas 4 manifestações.

 
 Na figura a seguir é apresentado o registro da análise crítica realizado para o caso da 
meta não atingida, procedimento adotado como padrão pela equipe.

 
 Até o presente momento não foram observadas incertezas em relação à execução 
dos Objetivos do Planejamento Estratégico na íntegra, sendo que as metas não atingidas em 
2018 serão recuperadas nos exercícios 2019 e 2020.

Fonte: Sistema infoCrea

Fonte: Sistema infoCrea



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

40 41

�
�

�
�

�
�

�
�

R
esu

ltad
os d

a G
estão

CAPÍTULO 5

Alocação de 
Recursos e Áreas 

Especiais da 
Gestão 
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 Como forma de garantir a disponibilidade de recursos para a consecução de seus 
objetivos estratégicos e para as atividades para as quais está constituído, o Crea-PR adotou 
em 2016 o PPA – Plano Plurianual. O PPA foi instituído através da Instrução Normativa n.º 
01/2015 com vigência de 3 anos (2016-2018), período correspondente à vigência do mandato 
do Presidente do Conselho. Complementarmente também é editada anualmente a Instrução 
Normativa referente às diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do exercício fi-
nanceiro, sendo que é previsto no seu texto que as ações de custeio e investimentos do Con-
selho, bem como as metas, objetivos e projetos específicos para o exercício, desdobrados 
do Mapa Estratégico, terão precedência de alocação de recursos no orçamento do exercício, 
bem como na sua execução. Referente ao exercício 2018 foi editada a Instrução Normativa 
n.º 01/2017 estabelecendo esse regramento. O PPA 2016-2018 está disponível para consulta 
no link: http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento.

 Sendo assim o Crea-PR possui política definida para alocação antecipada de recursos 
para garantir a implementação da estratégia de médio prazo, através do PPA, e anualmente 
elabora seu orçamento para o exercício seguinte, também através de uma Instrução Nor-
mativa, levando em consideração os principais desafios e ações previstos, sem deixar de 
realizar as ações necessárias ao pleno funcionamento das atividades finalísticas e de suporte 
para atender aos seus usuários.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
 A proposta orçamentária para o exercício de 2018 foi elaborada de acordo com as 
diretrizes do PPA, no valor de R$ 84.600.000,00, seguindo os parâmetros das Resoluções 
do Confea n.º 1036 e n.º 1037/2011, quanto à forma e plano de contas estabelecido ao Setor 
Público. 

 Os valores estimados para a receita do exercício de 2018 levaram em consideração as 
diretrizes definidas no anexo da Decisão PL 1758/2017, do Confea, que disciplina a cobrança 
de anuidades, taxas e ARTs para 2018, bom como as tendências de execução de recebimen-
tos, além dos valores a serem obtidos pela aplicação em caderneta de poupança e receitas 
de capital.

 Observa-se na tabela a seguir que a execução da receita ficou 2,84% abaixo da pro-
jeção orçada. As principais influências para esse resultado foram: a dedução de valores re-
ferentes a receita com anuidades, cerca de 700 mil reais que foram repassados ao Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais, criado em 2018; consequente redução do recolhimento de 
ARTs pelos técnicos industriais; a não realização das receitas oriundas das aplicações fi-
nanceiras, por consequência da redução na taxa de juros; e o não repasse de recursos pelo 
Confea dentro desse exercício, cerca de 700 mil reais, referentes ao convênio denominado 
Prodesu, para aquisição de veículos para a fiscalização, que haviam sido considerados na 
projeção da receita.

 Observa-se, porém, um bom desempenho na fonte de receitas de ARTs, superando 
em 2,58% a projeção, fruto de ações de melhoria na fiscalização, cada vez mais focadas no 
combate à informalidade e irregularidades em obras e serviços, resultando num maior nú-
mero de ARTs registradas. Destaca-se também o ótimo resultado obtido com a arrecadação 
de valores em Dívida Ativa, na ordem de 5,30% acima da projeção, consequência de um 
processo muito bem estruturado de cobrança dos créditos, principalmente de valores de 
anuidades, e ações estratégicas de facilitação do pagamento aos devedores.
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O gráfico a seguir demonstra o % de participação de cada uma das fontes de receitas reali-
zadas:

FONTE/RECURSOS %
RECEITA 

PROJETADA
RECEITA 

REALIZADA
2018

83.500.000,00Receitas Correntes

Receita Tributária - ARTs

Rec. Contribuições Anuidades

Receita Patrimonial

Receitas Serviços

Receita Financeira

Transferências Correntes

Divida Ativa

Multas de Infração

Outras

Receitas de Capital

Alienação de Bens e  Prodesu

SUB TOTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

29.959.823,71

32.949.500,96

102.000,00

2.539.289,41

6.500.528,00

370.000,00

84.600.000,00

8.967.818,00

1.652.981,40

458.058,52

1.100.000,00

1.100.000,00

84.600.000,00

82.020.919,36

30.731.585,16

31.703.537,43

6.842,92

2.536.578,23

5.493.957,72

195.364,52

82.195.363,85

9.442.942,66

1.486.716,57

423.394,15

174.444,49

174.444,49

82.195.363,85

-1,77

2,58

-3,78

-93,29

-0,11

-15,48

-47,20

-2,84

5,30

-10,06

-7,57

-84,14

-84,14

-2,84

2018 Variação

Fonte: Demonstrações contábeis

COMPORTAMENTO DA RECEITA EM 2018
Receita 

Patrimonial; 
0,01% Receita de 

Serviços; 3,09%

Receita de 
Contribuições 

Anuidades; 
38,57%

Receita de 
ARTs; 

37,39%

Receita de 
Capital; 0,21%

Outras Rec. 
Diversas; 

13,81%

Transf. 
Correntes; 

0,24%

Rec. 
Financeiras; 

6,68%

Fonte: Demonstrações contábeis
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 As fontes de recebimentos mais representativas foram de anuidades e ARTs, que jun-
tas representaram 75,96% da receita obtida no exercício. Observamos que, apesar do Crea 
ser um Conselho de fiscalização do exercício profissional, o valor arrecadado com multas 
de infração é pouco representativo no total do orçamento, não chegando a 2%, fato esse 
resultante de ações de fiscalização com caráter mais educativo e menos punitivo. Esse va-
lor compõe o total de receitas arrecadadas e é destinado a cobrir as despesas correntes da 
mesma forma que as demais fontes de receitas, não havendo destinação específica para 
essa rubrica.

 Em relação às despesas as mesmas foram igualmente fixadas no mesmo valor das 
receitas, ou seja, R$ 84.600.000,00 e tinham como finalidade atender o custeio das atividades 
normais e também os investimentos necessários.

 Podemos observar na tabela a seguir que as despesas realizadas ficaram 20,44% 
abaixo do previsto, resultado que decorre de um processo já estabelecido de acompanha-
mento dos gastos, buscando atender aos princípios da economicidade e da eficiência.

 As principais influências para esse resultado foram percebidas nas despesas opera-
cionais. Os grupos de despesas de pessoal, encargos e benefícios apresentaram um resul-
tado significativo abaixo do estimado em valores, considerando a cessão de funcionários 
ao Confea, a não reposição das demissões voluntárias e também a política enxuta de rea-
juste salarial no exercício. As despesas com contratação de serviços de terceiros também 
apresentaram um valor significativo abaixo do estimado, tendo em vista a observância do 
Conselho pela contratação sempre pelo menor preço, bem como a não execução de alguns 
serviços por conta de trâmites internos de processos que não foram concluídos no exercício 
em função dos prazos necessários à sua regular tramitação (contratação de agência de pu-
blicidade e manutenção de imóveis). Houve realização inferior ao estipulado também no pa-
gamento de sentenças judiciais e indenizações, situação essa de difícil previsibilidade quan-
do da orçamentação, bem como, no tocante à realização das transferências correntes, cujo 
montante destinado à essa finalidade não foi integralmente repassado, já que esse repasse 
está condicionado a existência de convênio via Termo de Fomento e o valor conveniado ficou 
bem abaixo do valor total disponibilizado.

 As despesas de capital também foram realizadas num valor bem menor que o orçado 
tendo em vista o adiamento das reformas das Regionais de Cascavel e Pato Branco, assim 
como, o início da construção da nova Sede do Crea-PR na capital, valores estes que estavam 
previstos no orçamento. Ainda em relação aos investimentos a aquisição de equipamentos 
de processamento de dados e veículos por um valor menor do que o previsto, em função do 
resultado do processo licitatório, representou um valor significativo no total do orçamento de 
despesas realizado.

 A não utilização do valor destinado à reserva de contingência também influenciou no 
resultado positivo da execução das despesas orçadas para o exercício de 2018.



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

44 45

�
�

�
�

�
�

�
�

A
locação d

e R
ecu

rsos e Á
reas E

sp
eciais d

a G
estão

O gráfico a seguir demonstra, em percentual, a participação dos elementos de despesas no 
total das despesas realizadas em 2018:

COMPORTAMENTO DA DESPESA FIXADA COM A EXECUTADA

Destinação/Despesa Destinação Estimada
2018

Destinação Realizada
2018

%
Variação

Pessoal e Encargos Sociais

Despesas Operacionais 72.313.600,00

39.240.647,00

8.120.429,00

1.271.850,00

5.527.500,00

12.177.974,00

521.700,00

4.503.000,00

950.500,00

4.291.000,00

76.604.600,00

2.400.000,00

2.595.400,00

-

4.995.400,00

3.000.000,00

84.600.000,00

63.153.915,34 -12,67

-5,94

-7,79

-28,20

-7,87

-26,70

-23,58

-39,62

-25,58

-42,57

-14,34

-100,00

-35,00

-

-66,23

-

-20,44

36.909.687,27

7.487.551,56

913.231,64

5.092.621,11

8.926.044,21

398.691,11

2.718.700,33

707.388,11

2.464.163,64

65.618.078,98

0,00

1.687.026,76

-

1.687.026,76

0,00

67.305.105,74

Benefícios e Assist. Pessoal

Uso de Bens e Serviços

Diárias/Passagens/Locomoções

Serv. Terceiros - Pes Jurídica

Tributárias e Contributivas

Demais Despesas Correntes

Serviços Bancários

Transferências Correntes

Soma Despesas Correntes

Obras/Instalações/Outras

Invest./Equipamentos

Aquisição de Imóveis/Software

Soma Despesas Capital

Reserva de Contingência

Total Orçamentário
Fonte: Demonstrações contábeis

COMPORTAMENTO DESPESA EM 2018
Demais 

Despesas 
Correntes; 

5,68%

Transf. 
Correntes; 

3,66%

Investimentos; 
2,51%

Pessoal, 
Encargos e 
Benefícios; 

65,96%

Uso de Bens e 
Serviços; 

1,36%

Diárias/Passa
gens/Locom.; 

7,57%

Serv. Terceiros 
Pes. Jurídica; 

13,26%

Fonte: Demonstrações contábeis
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 Em relação aos percentuais apresentados cabe destacar que embora as despesas 
com pessoal, encargos e benefícios tenham atingido 65,96% em relação à despesa realizada 
no exercício, o comprometimento de pessoal nos doze últimos meses, em relação à receita, 
fechou no mês de dezembro/2018 em 55,25%, portanto dentro dos limites estabelecidos na 
Lei Complementar 101/2000 e também previsto na IN 01/2017 do Crea-PR. 

 Na tabela a seguir apresentamos o comparativo da execução da despesa empenhada, 
liquidada, paga e inscrições em restos a pagar dos exercícios 2017 e 2018:

 
 Verifica-se que a despesa se manteve equilibrada, com variação de 2,10%  na  despesa 
empenhada de 2018 em relação a 2017. Se levarmos em conta os índices de reajustes de mui-
tos serviços e produtos consumidos no exercício o resultado foi bastante positivo,  demons-
trando a eficiência da gestão na aplicação dos recursos. Esse resultado é fruto de  práticas já 
adotadas em exercícios anteriores na busca pelo equilíbrio financeiro, com a otimização dos 
recursos e utilização do que é estritamente necessário à manutenção das  atividades opera-
cionais com qualidade, além da política atual da não reposição de funcionários do Conselho, 
entre outras ações.

 A contratação de bens e serviços é efetivada através de processos administrativos, em 
cumprimento à legislação e observância à Lei 8.666/1993, bem como aos princípios consti-
tucionais quanto à legalidade, impessoalidade, economicidade, efetividade e publicidade. Os 
pagamentos só ocorrem após o atestado de conformidade da área responsável pela solici-
tação no respectivo documento fiscal acompanhado das certidões negativas do fornecedor, 
em conformidade com as normas aplicáveis.

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DESPESAS CORRENTES                               em milhões

DESPESAS  DE CAPITAL

GRUPOS DE 
DESPESAS

EMPENHADA

2018 2017 2018 2017 2018 2017

LIQUIDADA Valores Pagos %
Variação

RP não 
processados

GRUPOS DE 
DESPESAS

EMPENHADA

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

LIQUIDADA Valores Pagos %
Variação

RP não 
processados

 Despesas Correntes 
Pessoal e Encargos Sociais
Benefícios e Assist. Pessoal

Uso de Bens e Serviços
Diárias

Passagens
Hospedagens e Alimentação
Despesas com Locomoção

Serv. Terceiros - Pes. Jurídica
Tributárias e Contributivas

Demais Despesas Correntes
Serviços Bancários

Transferências Correntes

Despesas de Capital
Obras/Instalações/Outras

Invest./Equipamentos
Aquisição de Imóveis/Software

Totais

65.618.079 64.306.428 64.429.568 63.649.852 1.188.511 656.577 64.178.697 62.749.313 2,04
36.909.687 36.768.169 36.909.687 36.768.169 0 0 36.909.687 36.768.169 0,38
7.487.552 7.440.169 7.481.765 7.439.885 5.786 284 7.481.765 7.250.929 0,64
913.232 876.908 832.902 759.548 80.330 117.360 829.702 664.267 4,14

2.747.248 2.485.808 2.747.248 2.485.808 0 0 2.747.248 2.485.808 10,52
889.009 712.842 889.009 706.187 0 6.654 889.009 693.535 24,71
104.220 127.426 104.220 127.426 0 0 104.220 127.426 -18,21

1.352.145 1.113.212 1.344.645 1.113.212 7.500 0 1.344.645 1.108.620 21,46
8.926.044 9.295.140 7.890.259 8.762.861 1.035.785 532.279 7.675.828 8.214.521 -3,97
398.691 352.503 398.528 352.503 163 0 398.915 352.503 13,10

2.718.700 2.135.736 2.660.985 2.135.736 57.716 0 2.660.597 2.135.736 27,30
707.388 694.347 707.388 694.347 0 0 707.388 694.347 1,88

2.464.164

67.305.106 65.922.892 65.453.335 65.183.444 1.851.770 65.202.465 64.243.753739.448

2.304.168 2.462.932 2.304.168 1.232 0 2.429.692 2.253.452 6,94

1.687.027 1.616.464 1.023.768 1.533.592 663.259 82.871 1.023.768 1.494.440 4,37
0 152.187 0 72.501 0 79.686 0 33.348 -100,00

1.687.027 1.464.276 1.023.768 1.461.091 663.259 3.185 1.023.768 1.461.091 15,21

1515
0 0 0 0 0

2,10

2018 2017

Fonte: Demonstrações contábeis
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 Destacamos abaixo os motivos das variações dos resultados por elementos de des-
pesas comparando os exercícios de 2017 e 2018:

    Pessoal/encargos e Benefícios     

 Variação pouco significativa ocasionada devido ao desligamento voluntário de ser-
vidores sem reposição, bem como, a cessão funcional de 3 (três) servidores para o Confea 
ainda no início do exercício. A manutenção de uma política enxuta de reajuste salarial, que 
resultou em reajustes na ordem de 1,56%, com pequenas variações entre os cargos, também 
influenciou nesse resultado estabilizado. No exercício de 2018 ainda tivemos 08 (oito) casos 
de afastamentos de empregados por licença sem remuneração e 19 (dezenove) casos de  
empregados afastados por auxilio doença.

    Uso de Bens e serviços

 Variação pouco representativa em função dos valores envolvidos, sendo que a maior 
elevação foi ocasionada pela compra de suprimentos para impressão das carteiras profissio-
nais, aquisição essa que só havia sido realizada no exercício de 2016.

    Diárias

 Variação de 10,52% devido ao reajuste nas diárias dentro do Estado, aumento no nú-
mero de Conselheiros em relação ao exercício anterior, reuniões extraordinárias de Câmaras 
e também a realização e participação em eventos por parte dos Conselheiros em número 
maior do que o exercício anterior.

    Passagens

 Variação de 24,71% considerando maior utilização desse meio de locomoção, princi-
palmente por parte dos funcionários, que no ano anterior deram preferência para o trans-
porte com veículo do Conselho. Também maior utilização pelos Conselheiros, tendo em vista 
justificativa já apresentada no item anterior. Importante frisar que os valores das passagens 
aéreas sofrem muita oscilação de preços e alguns destinos apresentam valores bastante 
elevados por possuir poucas opções de voo.

    Hospedagens e Alimentação

 Decréscimo de 18,21%, principalmente na utilização por funcionários, considerando 
que os deslocamentos foram feitos via aérea dentro do horário do expediente, não gerando 
complementação de alimentação.
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    Despesas de Locomoção

 Atualização da tabela de reembolso de quilômetro rodado em deslocamento dos Con-
selheiros, passando de R$ 0,92 para R$ 1,03, e ainda a extinção do reembolso de R$0,57 para 
os demais Colaboradores, que passou a utilizar a mesma metodologia na composição dos 
custos relativos à utilização de veículo próprio.

    Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

 Decréscimo de 3,97% ocasionado principalmente em função dos serviços com publi-
cidade, tendo em vista que o contrato findou em julho/2018 e a nova licitação não foi conclu-
ída no exercício.

    Tributárias e Contributivas

 Variação de 13,1% em função do aumento de despesas com custas judiciais, como 
consequência natural tendo em vista o maior número de inscrições em Dívida Ativa.

    Demais despesas Correntes

 Variação de 27,3% devido ao pagamento das sentenças judiciais de ações civis de 
profissionais que reclamaram os valores de anuidade e ARTs pagos em exercícios anterio-
res. O montante estimado para essas causas eram muito mais elevadas, mas com a decisão 
favorável do STF aos Conselhos, limitando a devolução em valor que supere os limites em 
MVR (lei 6.994/82) e em reais (lei 12.514/11), os valores diminuíram sensivelmente. Quanto 
aos depósitos realizados em virtude de condenações judiciais, estes totalizaram a quantia de 
R$1.783,540,11 (um milhão setecentos e oitenta e três mil quinhentos e quarenta reais e onze 
centavos), abrangendo os pagamentos de indenizações (R$398.897,82 - trezentos e noventa 
e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e valores pagos a título 
de restituição de taxas de ART e anuidade (ações de repetição de indébito) e honorários 
de sucumbência, que totalizaram R$ 1.384.642,29 (um milhão trezentos e oitenta e quatro mil 
seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).

    Serviços Bancários

 Variação de 1,88% em função da entrada em vigor do registro das guias emitidas. O 
aumento não foi muito significativo considerando ter havido uma negociação bem sucedida 
com a CEF, a qual resultou em diminuição das tarifas bancárias por cobrança de boletos e a 
fixação de uma taxa coerente para baixa dos boletos registrados e não pagos.

    Transferências Correntes

 Variação de 6,94% devido ao maior número de adesão das Entidades de Classe ao 
Chamamento Público para apoio financeiro, através de Termos de Fomento, para execução 
de projetos de interesse do Sistema Confea/Crea.
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GESTÃO FINANCEIRA
 O fluxo de caixa do exercício de 2018, demonstrado na tabela a seguir, resultou num 
superávit na ordem de R$ 16.992.899,23, sem levar em consideração os restos a pagar do 
exercício, que totalizaram R$ 2.102.641,12.

  
  
  
     
  
 

  Esclarecemos que as receitas de janeiro a abril se destacam em relação aos 
outros meses em função do vencimento das anuidades de profissionais e empresas que 
ocorre em 31 de março, sendo que o maior volume de recebimentos ocorreu no mês de janei-
ro devido a opção de pagamento com desconto. Já as despesas são mais elevadas no mês de 
dezembro devido ao pagamento do 13º salário e encargos sociais, além das despesas men-
sais cujo pagamento referente ao mês de dezembro é adiantando, sendo pagas até o último 
dia útil do exercício.

 Frente ao superávit orçamentário obtido e subtraindo os restos a pagar do exercício 
de 2017, pagos em 2018 na ordem de R$ 401.623,13, e já considerando os restos a pagar do 
exercício de 2018 no montante de R$ 2.102.641,12, que serão pagos em 2019, obtivemos um 
Superávit Financeiro de R$ 14.488.634,98.

FLUXO DE CAIXA DE 2018
Período/Meses Receitas

R$ Pagas
SuperavitDespesas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

18.356.606,98
6.903.836,05
6.385.756,08
9.593.156,71
5.537.333,03
5.472.446,61
5.996.572,46
5.631.352,61
3.799.745,48
5.485.557,61
4.675.723,53
4.357.276,70

82.195.363,85

3.747.105,10
5.053.228,68
4.695.127,86
4.519.942,74
4.738.652,89
6.031.127,81

5.971.548,70
5.166.123,05
4.723.183,07
5.765.028,97
6.084.364,11
8.707.031,64

65.202.464,62

14.609.501,88
16.460.109,25
18.150.737,47

23.223.951,44
24.022.631,58
23.463.950,38
23.488.974,14
23.954.203,70
23.030.766,11
22.751.294,75
21.342.654,17
16.992.899,23
16.992.899,23

Fonte: Demonstrações contábeis

RESULTADO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2018

Receita Orçamentária Realizada

Despesa Paga no Exercício

Superávit Orçamentário obtido 2018

(-) Restos a Pagar/17 pagos em 2018

(-) Restos Pagar de 2018 a serem pagos 2019

Superávit Financeiro com Restos a Pagar/18

82.195.363,85 (+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

65.202.464,62

16.992.899,23

401.623,13

2.102.641,12

14.488.634,98
Fonte: Demonstrações contábeis
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 Frente aos números apresentados a administração julga o resultado da gestão finan-
ceira em 2018 como bastante positiva, levando em conta a situação política e econômica 
vivenciada. Esse resultado se soma aos superávits acumulados nos últimos exercícios, cerca 
de 70 milhões de reais, o que possibilitará importantes e necessários investimentos na cons-
trução do edifício Sede em Curitiba, além das reformas nas Regionais de Cascavel e Pato 
Branco.

GESTÃO DE PESSOAS
 O Crea-PR, através do Setor de Gestão de Pessoas, assegura a conformidade com os 
termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o parágrafo 3º do artigo 
58 da Lei 9649/98.

 O quadro efetivo em 2018 era de 357 funcionários, sendo 53,8% mulheres (192) e 46,2 
% homens (165). Em atendimento à legislação vigente conta em seu quadro funcional com  
02 (duas) pessoas com necessidades especiais, o que representa 0,56% do seu quadro fun-
cional.

Cargos
Efetivos

Agente 
de Apoio Total

Agente 
Operacional 

Agente 
Profissional 

Ag Prof 
Sistema 

Nível Sup

Ag Prof 
Sistema 

Nível Téc.

Agente 
Administrativo 

Agente 
Administrativo

6h 

Agente 
Administrativo

4h 

Agente 
Profissional 

7h

Sl
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Nível 11
Nível 12
Nível 13
Nível 14
Nível 15

Total

9
10
29
21
18 1
24
13
13
7
6
1

14
10
11
10
24 1

1
1
1
4
12

1

220 1 1 3 8 1

2
5 1
2
1
4

1
1
2
1
3

6
28

10
10
55
34
27
37
26
22
16
13
7
18
14
17
10
34

350

3 21

1

7
6
12
9
9
8
3
1
1
2
2

3
66 22

Fonte: Sistema InfoCrea

Não Identificado

Parda

Negra/Preta

Branca

Amarela

202

17

87

46

5

56,6

4,8

24,4

12,9

1,4

Total 357 100

Raça %Quantidade

Fonte: auto declaração do funcionário
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Cargos 
Comissionados

Acessor da 
Presidência CC

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7 1
CC8
CC9 1
CC10
CC11
CC12
CC13
CC14
CC15
CC16
CC17
CC18
CC19
CC20
CC21
CC22
CC23
CC24

TOTAL

1
1

2

1

7
Fonte: Sistema InfoCrea

Faixa Etária
De 19 a 23 anos 1

21

50
80
58

59

32
28

28

De 24 a 28 anos

De 29 a 33 anos
De 34 a 38 anos
De 39 a 43 anos

De 44 a 48 anos
De 49 a 53 anos
De 54 a 58 anos

Mais de 58 anos

357Total

Funcionários

Fonte: Sistema InfoCrea
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 O percentual de cargos gerenciais ocupados por empregados efetivos é de 17,4% (61 
funções), distribuídas em 49% do gênero feminino e 51% do gênero masculino.

Lotação Total
Assessoria de Comunicação Social 3

1
1
1
1
17
25
12
14
40
13
18
5
1

10
2
1
1

16
2
3
1

Assessoria de Inserção Profissional
Assessoria de Planejamento
Assessoria de Relações Parlamentares e Empresariais
DECOP – Diversos
Departamento Contábil e Pessoal
Departamento de Assessorias Técnicas - DAT
Departamento de Fiscalização
Departamento de Relações Institucionais
Departamento de Suprimentos e Serviços
Departamento de Tecnologia e Informação
Departamento Jurídico
DPLAN - Departamento de Planejamento e Controle Interno
Gestão Operacional p/ Assuntos da Presidencia
Inspetoria de Apucarana
Inspetoria de Arapongas
Inspetoria de Bandeirantes
Inspetoria de Campo Mourão
Inspetoria de Cascavel
Inspetoria de Castro
Inspetoria de Cianorte
Inspetoria de Cornélio Procópio

Funções de Confiança Total

Cargos Comissionados Total

Agente de Apoio a Eventos 1
1
1

16
20
7
1
1
1

12

7

61

Secretária da Presidência
Gestor(a) Operacional para Assuntos da Presidência 
Gerente
Facilitador(a)
Facilitador(a) de Núcleo de Fiscalização
Analista de Licitações e Contratos
Agente de Apoio ao Planejamento e Comunicação Interna
Agente de Apoio a Qualidade
Agente de Apoio a Facilitação
Total

Assessor da Presidência
Fonte: Sistema InfoCrea

Área meio Área fim
126 231

Fonte: Sistema InfoCrea
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 O Crea-PR adota como forma de recrutamento externo o concurso público, conforme 
Constituição Federal, sendo que a contratação é feita através da lista de classificados, res-
peitando a ordem de classificação. O Crea-PR não realiza estágio probatório em suas contra-
tações uma vez que adota o regime celetista, não sendo portanto obrigatório.

Inspetoria de Foz do Iguaçu 2
Inspetoria de Curitiba 44

2
10
2
2
1
1

21
1

28
1
1
1
1

13
14
1
1
1
2
1
2
3
2
2
1
6
1
1

357

Inspetoria de Francisco Beltrão
Inspetoria de Guarapuava
Inspetoria de Ibaiti
Inspetoria de Irati
Inspetoria de Ivaiporã
Inspetoria de Jacarezinho
Inspetoria de Londrina
Inspetoria de Marechal Cândido Rondon
Inspetoria de Maringá
Inspetoria de Medianeira
Inspetoria de Palmas
Inspetoria de Paranaguá
Inspetoria de Paranavaí
Inspetoria de Pato Branco
Inspetoria de Ponta Grossa
Inspetoria de Realeza
Inspetoria de Rio Negro
Inspetoria de Santo Antônio da Platina
Inspetoria de São José dos Pinhais
Inspetoria de Telêmaco Borba
Inspetoria de Toledo
Inspetoria de Umuarama
Inspetoria União da Vitória
Ouvidoria Crea-PR
Presidência
Secretaria Geral
Setor de Eventos
Superintendência
Total Geral

Fonte: Sistema InfoCrea

Situações que reduzem a força de trabalho do CREA

Total Geral de Empregos 357

00
08
19
07
09
08
51

Quantidade 
Afastamentos 2018Tipologias dos afastamentos

1.   Licença Remunerada
2.   Licença não Remunerada
3.   Auxilio Doença
4.   Licença Maternidade 120 dias
5.   Prorrogação da Licença Maternidade 60 dias – ACT*
6.   Prorrogação da Licença Paternidade 20 dias -  ACT*
7.    Total de Empregados Afastados exercicio de 2018

Fonte: Setor de Pessoal
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 Outra forma de preenchimento das vagas é o processo de seleção interna e remane-
jamento de funcionários, conforme previsto na Instrução de Serviço 02/2015. No processo 
de seleção interna é adotado o princípio da impessoalidade, ficando resguardado por meio 
da aplicação da CF nos termos do inciso II do artigo 37, sendo realizada através de análise 
de currículo e entrevista. Outra forma de recrutamento em uso é a cessão de funcionários de 
outros órgãos. Em 2018 não foram realizados processos de recrutamento externo nem por 
cessão funcional, sendo realizados apenas alguns processos de seleção interna para realo-
cação do pessoal. 

 Para a capacitação dos seus colaboradores o Conselho tem definidos dois procedi-
mentos distintos de capacitação: PPO RTP 06 – Treinamento Interno e PPO RTP 07 – Treina-
mento Externo (estratégicos e obrigatórios).

 Os treinamentos internos são os operacionais ligados às atividades realizadas pelo 
funcionário com base nos procedimentos padronizados. Regularmente são realizados trei-
namentos de todos os procedimentos padronizados no Sistema de Gestão, sendo que em 
2018 foram realizados 1637 treinamentos, que alcançaram 336 funcionários. Nesse processo 
também são considerados os treinamentos de integração de novos funcionários, denomina-
do programa de integração. 
 
 O programa de integração é o processo de acolhimento do novo funcionário ou esta-
giário em relação à estrutura, aos colegas de trabalho, à política da organização, que com-
preende informações sobre cultura, valores, hierarquias e estrutura organizacional, condutas 
a serem observadas (principalmente a Instrução de Serviços n° 10/2018 que regulamenta o 
código de conduta) , canais de comunicação, atividades da função para a qual foi contratado, 
expectativas de carreira e salários, avaliação de desempenho, processo de desligamento e 
punições, reduzindo o tempo de adaptação e proporcionando maior segurança na execução 
das atividades que está iniciando.

 Já os treinamentos externos tem a finalidade de atender as demandas legais e tam-
bém promover a capacitação e/ou qualificação baseada nas estratégias e objetivos da alta 
administração. A identificação das lacunas estratégicas é realizada ao final do primeiro se-
mestre e leva em consideração: a) O nível de conhecimento em relação às demandas a 
serem desenvolvidas. b) A formação necessária em relação à formação apresentada. c) Ha-
bilidades que demandam aprimoramento para o exercício de novas atribuições permanen-
tes ou temporárias. d) Competências relacionadas com o comportamento e as atitudes. No 
segundo semestre são então agregados os treinamentos legais obrigatórios (saúde e segu-
rança) e outros relacionados às necessidades específicas das áreas que serão identificados 
na avaliação e desempenho em conjunto com as gerências.

 A contratação é feita, geralmente via processo licitatório, quando se destinam a tur-
mas maiores e via compra direta, quanto se destinam a poucos funcionários. No ano de 2018 
foram promovidas capacitações nos seguintes temas estratégicos:  Atendimento ao Público, 
Formação de Líderes, Tomada de decisão, Gerenciamento da Rotina e Capacitação em trata-
mento de não conformidades. Também foram realizados treinamentos de saúde e segurança, 
sendo eles: Formação de Brigada de Incêndio, Direção Defensiva e NR 17.

 Ao todo foram capacitados 243 funcionários em treinamentos externos no exercício 
de 2018.
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 O Conselho tem constante monitoramento referente ao comprometimento da receita 
com despesas de pessoal, pois, embora não subordinado às limitações contidas na Lei Com-
plementar n.º 101/2000, conforme Acórdão do TCU 341/2004, 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 a seguir representa o comprometimento da receita com despesas de pessoal 
em 2018, 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 fun-
ção dos reajustes salariais concedidos nos Acordos Coletivos.

Mês

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

57,15%
56,24%
57,76%
54,14%
55,95%
56,15%
56,32%
56,46%
56,72%
56,58%
56,70%
55,25%

44.918.328
45.271.203
45.179.336
44.835.414
44.792.702
44.924.786
45.723.549
46.118.494
46.113.270

46.383.858
46.584.045
45.316.777

78.601.138
80.501.224
78.214.892
82.808.929
80.062.010
80.012.362
81.192.268
81.682.673
81.293.341
81.975.825
82.164.055
82.020.919

Percentual de 
comprometimento

Receita
(Acum 12
meses)

(Acum 12
meses)

Despesa

Fonte: Sistema InfoCrea
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 As tabelas de remuneração vigentes em 2018 eram:

Fonte: Intranet Crea-PR

Fonte: Intranet Crea-PR
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 O detalhamento das despesas com remuneração de pessoal e benefícios no exercício 
de 2018, suas variações e justificativas já foram apresentadas no item “Gestão orçamentária”.

 Complementarmente ao salário o Crea-PR adota dois processos distintos de gratifica-
ção funcional que são: 

 a) Gratificação de Desempenho por Mérito, motivado por bom desempenho e com-
provado através do resultado das avaliações conforme os critérios estabelecidos em regu-
lamento próprio, sendo que no máximo 20% (vinte por cento) do total do quadro funcional 
(arredondando-se para cima nos casos em que o cálculo não represente um número inteiro) 
receberá o reconhecimento pelo bom desempenho.

 O processo de avaliação de desempenho está estabelecido através da Instrução de 
Serviço 019/2014 e procedimento operacional e seu ciclo é anual.

 b) Progressão funcional por Antiguidade, motivado pelos anos de casa do empregado 
no Conselho. A cada 2 (dois) anos, contados da data da contratação, o empregado, automati-
camente, a título de promoção horizontal, avança 1 (um) nível salarial em relação ao ocupado 
até então.

 O Presidente, diretores e conselheiros do Crea-PR possuem mandato honorífico, con-
forme o Artigo 51 da Lei 5194/66, portanto, não recebem salários e benefícios. As despesas 
realizadas no exercício da função, que são de natureza indenizatória, são ressarcidas através 
do pagamento de transporte e diárias, para cobertura de despesas decorrentes de gastos 
com hospedagem e alimentação, seguindo os parâmetros da Instrução de Serviço 004/2018.

 Em relação à gestão do quadro de pessoal existe uma série de acompanhamentos 
que são realizados rotineiramente pela área responsável. Os indicadores abaixo são monito-
rados mensalmente para tomada de decisão no âmbito gerencial:

 • Saldo devedor ou credor do banco de horas

 • Percentual de absenteísmo

 • Percentual de rotatividade global e por cargos

 • Quantidade de acidentes de trabalho

 • Quantidade de ações trabalhistas

 Os principais desafios relativos à gestão de pessoas são:

 a) Reposição de vagas – já autorizada a realização de concurso público que está em 
processo de elaboração do Termo de Referência.

 b )Acompanhamento constante da política do plano de carreiras, cargos e salários.
 
 c) Contratação de empresa especializada para disponibilização de apoio psicológico 
aos empregados, visando à prevenção e o acompanhamento do crescente número das do-
enças emocionais – já autorizada e também em processo de elaboração do Termo de Refe-
rência.
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS
 Os contratos e licitações no Crea-PR seguem a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Lei 
n.º 8.078/90, Decreto n.º  5.450/05, Lei Complementar n.º 123/2006 e legislação correlata.

 Quando o objeto permite, como por exemplo nas contratações de serviços de limpeza 
e conservação, jardinagem, etc., são previstas no edital algumas  regras relativas à adoção 
de ações ligadas à sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente e consumo de recursos 
naturais pelas contratadas, tais como:

 a) Observar as recomendações técnicas e legais para o fornecimento dos saneantes 
domissanitários, sacos de lixo, papel higiênico, produtos químicos, etc.;

 b) Adotar medidas para evitar o desperdício da água potável, com verificação da nor-
malização de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão regulados, quebrados 
ou com defeitos), bem como práticas de racionalização;

 c) Usar somente produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inani-
mados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

 d) Observar a regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcio-
namento;

 e) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a 
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e co-
operativas dos catadores de materiais recicláveis, ou outra forma de destinação adequada, 
quando for o caso, nos termos da legislação vigente;

 f) Acondicionar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis adequadamente e de 
forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva,

 g) Racionalizar, para os casos possíveis, o consumo de energia elétrica com a utiliza-
ção de equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia (ENCE), conforme regulamentações.
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 As contratações realizadas estão sempre em conformidade com as legislações perti-
nentes e vão ao encontro, principalmente, dos objetivos estratégicos estabelecidos pelo Cre-
a-PR, sendo realizadas geralmente pelo menor preço, assegurando o equilíbrio financeiro. 
Sendo o Crea-PR uma autarquia, nossa maior despesa de contratação se dá através de li-
citações, seguindo os ditames da Lei 8.666/93. Em 2018 foi executado nesta modalidade o 
montante de R$10.883.625,86, conforme pode ser verificado na tabela a seguir:

2018
Despesa Executada % %Despesa Paga

     1. Modalidade de 
Licitação Total

     2. Contratações Diretas 
Total

     3. Regime de Execução 
Especial Total

     4. Outros Total

Total Geral 21.082.499,66 20.929.487,22

6.994.959,57 6.961.719,18

256.598,73 256.598,73

2.884.641,84

10.826.527,47

2.947.315,50 14,0

1,2 1,2

13,8

51,7

33,3

100

33,2

100

51,610.883.625,86

1.1 Tomada de Preços
1.2 Concorrência
1.3 Pregão
1.4 Registro de Preços

2.1 Dispensa
2.2 Inexigibilidade

3.1 Suprimento de Fundos

4.1 Outros 6.994.959,57

256.598,73

6.961.719,18

256.598,73

910.444,78 902.781,03
2.036.870,72 1.981.860,81

387.715,89
258.383,78

52.668,93
10.127.758,87

394.090,80
258.383,78

52.668,93
10.178.482,35

Fonte: Sistema InfoCrea
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 Apresentamos na tabela abaixo a relação com as contratações mais relevantes e as 
justificativas para a realização da contratação, observando que a modalidade de pregão ele-
trônico é a que mais tem sido utilizada pelo Conselho:

Pregão eletrônico 
03/2018

Pregão eletrônico 
10/2018

Pregão eletrônico 
17/2018

Pregão eletrônico 
19/2018

Pregão eletrônico 
22/2018

Pregão eletrônico 
27/2018

Tomada de 
preços 004/2018

Prestação de serviços de impressão do 
tipo “outsourcing”, com fornecimento de 

equipamentos em regime de locação, bem 
como de materiais de consumo (exceto 

papel) e serviços de manutenção 
preventiva e corretiva

Prestação de Serviços de Comunicação 
Multimídia – SCM contemplando o tráfego 

de dados, voz e vídeo, provido com 
tecnologia do tipo VPN IP/MPLS 

(Virtual Private Network – Multiprotocol 
Label Switching

Fornecimento de microcomputadores dos 
tipos portátil (notebook) e de mesa 

(desktops).

Fornecimento de automóveis

Prestação de serviços de elaboração de 
Projeto Básico e Executivo nas áreas de 

engenharia, visando permitir a reforma de 
uma edificação localizada em 

Pato Branco – PR

Prestação de serviços de desenvolvimento 
e produção de revista impressa e digital

Prestação de serviços de assessoria de 
imprensa

Necessidade de manutenção 
das atividades do Conselho, 

que pelas características 
manuseia uma quantidade 

grande de documentos e essa 
contratação está diretamente 
ligada às atividades rotineiras 

de suporte e também 
finalísticas

Necessidade de manutenção das 
atividades do Conselho, principal-

mente da interligação entre as 
atividades finalísticas e de supor-
te, através de dados e voz, tendo 
em vista a capilaridade de locais 
onde o Crea possui Inspetorias

Necessidade de manutenção das 
atividades do Conselho, acompa-
nhando as evoluções tecnológicas 
e também respeitando o planeja-
mento de troca de equipamentos 

definido no PDTI.

Contratações diretamente ligadas 
ao Planejamento Estratégico, no 
seu objetivo 10, buscando melho-
rar o processo de comunicação 

institucional do Conselho

Contratação também ligada ao 
Planejamento Estratégico,uma vez 

que melhores condições de 
trabalho influenciam na eficácia 
da fiscalização, objetivo também 

declarado do Conselho

A manutenção das instalações do 
Conselho é um dos programas 

atuais do PPA e é de fundamental 
importância para dar uma melhor 

condição de atendimento aos 
usuários dos produtos e serviços 

do Conselho

ObjetoModalidade Justificativa da 
contratação

Fonte: Portal da transparência – site Crea-PR
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 Em relação às contratações diretas as mesmas são realizadas sempre que for permiti-
do, conforme prevê a legislação, e representam 14% das contratações, em sua maior parte na 
modalidade de dispensa. Dentre as contratações diretas as mais relevantes são de locação 
de imóveis e seus serviços básicos, para possibilitar o atendimento à comunidade nas loca-
lidades onde o Crea-PR não possui imóveis próprios, e despesas com prestação de serviços 
de suporte técnico de programas de informações geográficas, utilizadas pela equipe de fis-
calização em suas atividades de rotina.

 No tocante às despesas realizadas via suprimento de fundos as mesmas se referem 
à despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultra-
passe o limite estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda, ficando vedado o paga-
mento via suprimento de despesas de caráter contínuo, acima de R$ 440,00 reais ao ano de 
um mesmo serviço/material, despesas com autônomos e despesas já previstas em proces-
sos de compras/contratações. A utilização e prestação de contas do suprimento está defini-
da em procedimento documentado – PPO ORA 01 e Manual de Suprimento de Fundos.

 Importante observar que no item 4 – Outros da tabela acima estão enquadradas to-
das as despesas com contratações que não foram iniciadas em 2018, mas sim, são fruto de 
prorrogação de contratos já firmados em exercícios anteriores e que pelos procedimentos in-
ternos adotados não são classificadas com a modalidade de origem da contratação. Também 
se enquadram nesse item os registros de preços, alteração de contrato e compras diretas, 
motivo pelo que o volume é bastante expressivo.

 Dentre os principais desafios da gestão de licitação e contratos está a atividade de 
fiscalização, isso porque temos nos deparado com muitas empresas que não tomam conhe-
cimento do edital e mesmo assim participam do processo, porém, no momento da execução 
do contrato, ou até mesmo na assinatura, já se dão conta de que não conseguem executar o 
objeto no valor ofertado no certame e aí se arrasta um processo de sanção que é bastante 
prejudicial ao andamento das atividades do Conselho. Nesse sentido o Crea-PR adota uma 
postura bastante firme, com procedimentos muito sólidos, buscando aplicar as devidas pe-
nalidades aos fornecedores que não cumprem com as exigências definidas no edital ou no 
contrato. 

 O Conselho possui um volume grande de contratos simultâneos vigentes, girando em 
média em torno de 170 contratos anuais, sendo que em 2018 foram abertos 17 processos de 
sanção a fornecedor. Os principais motivos de sanção são: não assinatura do contrato, não 
realização de serviços, não cumprimento de itens do contrato, não apresentação de docu-
mentação obrigatória.
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GESTÃO PATRIMONIAL E 
INFRAESTRUTURA
 O Crea-PR disponibiliza e mantém infraestrutura necessária para a operações dos 
seus processos e para garantir a conformidade dos seus produtos e serviços, conforme des-
crito a seguir:

 a) Imóveis: o Crea está instalado em 37 imóveis, alguns próprios e outros locados. As 
vistorias dos imóveis são de responsabilidade do Desus/Sose - Setor de Obras e Serviços de 
Engenharia, que tem como responsabilidade a elaboração de laudos, elaboração de projetos 
(que inclui as etapas de coleta de informações, programa de necessidades, estudo de viabi-
lidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal e projeto básico), realização de inspeção 
predial preventiva, elaboração de orçamentos, estudo de viabilidade técnica, elaboração de 
prontuário de instalações elétricas (PIE), auditoria energética, comissionamento (acompa-
nhamento da instalação de equipamentos de grande complexidade), fiscalização de obras 
e gestão dos serviços de manutenção predial e regularidade documental dos imóveis. As 
manutenções são realizadas de acordo com a necessidade e tem a finalidade de manter os 
imóveis em plenas condições de ocupação.

 Os imóveis locados estão principalmente nos municípios do interior do estado onde 
se faz necessário o funcionamento das inspetorias de atendimento aos profissionais do sis-
tema Confea/Crea. As locações de maior impacto financeiro ao Conselho são da Regional 
Curitiba/Defis/DRI R$361.746,00, Inspetoria de São José dos Pinhais R$32.150,00 e Inspe-
toria de Ivaiporã R$25.369,00. Outras locações importantes são do espaço COPEL Teleco-
municações – na hospedagem de equipamentos de informática e comunicação multimídia 
R$62.627,00 – e  locação de salas e auditórios para a realização de reuniões de Câmara e 
Plenário que somam R$138.849,00. 

 Todas as locações de imóveis para funcionamento de inspetorias já preveem a adoção 
de critérios de acessibilidade e atendimento às normas de sustentabilidade e cuidados com 
o meio ambiente, bem como os editais para contratação de serviços de engenharia já esta-
belecem critérios nesse sentido.

 b) Tecnologias de informação e comunicação: por ser um órgão diretamente ligado 
às áreas de engenharia e tecnologia o Crea sempre busca se manter atualizado tecnologica-
mente, substituindo seus equipamentos com boa frequência. A manutenção de hardwares 
e softwares é efetuada conforme definido no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI), e anualmente é realizada aquisição de novos equipamentos buscando manter o par-
que tecnológico mais atualizado. Novas tecnologias também são objeto de investimentos 
constantes do Conselho, algumas adquiridas de provedores externos e muitas desenvolvidas 
internamente pela equipe própria de Tecnologia da Informação (DTI). Nessa mesma linha, 
também são atualizados com frequência os equipamentos de comunicação móvel, ferra-
menta importante de trabalho para a área gerencial, para os Conselheiros e principalmente 
para os agentes de fiscalização, que a utilizam na atividade diária de fiscalização. Essa atuali-
zação tem o objetivo de trazer mais agilidade e evolução tecnológica para o desenvolvimento 
das atividades de rotina.
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 c) Veículos e transporte: O Crea-PR possui frota própria de veículos para atender às 
suas demandas. Os veículos são utilizados pelos gerentes regionais e alguns gerentes de de-
partamento específicos, em função da característica das suas atividades, e pelos agentes de 
fiscalização. Além disso, alguns veículos ficam disponíveis na Sede, sob a responsabilidade 
do Desus, e podem ser utilizados pelos funcionários autorizados, sempre que necessário e 
que houver disponibilidade, para a execução de atividades externas. Os funcionários que não 
tem permissão para dirigir veículos oficiais são atendidos em suas necessidades de trans-
porte por um provedor externo regularmente contratado. Dessa forma o Conselho consegue 
atender de forma eficaz a todas as necessidades de transporte para as diversas atividades. 
As manutenções corretivas e preventivas da frota ocorrem conforme estabelecido em proce-
dimento específico, a fim de mantê-la sempre apta ao uso.

 No exercício de 2018 o Crea-PR teve um investimento em infraestrutura no total de R$ 
258.384,00 sendo os processos mais relevantes: manutenção predial (TGDR -R$ 225,471,00 
/ LOGI - R$ 15.111,00); projeto de prevenção e combate a incêndio (PPCI) (Termale - R$ 
10.584,00) e adequação em instalação elétrica (Agistec - R$ 7.216,00).

 Os investimentos mais relevantes em equipamento foram a aquisição de 20 (vinte) 
microcomputadores do tipo portátil (notebook) (R$ 93.450,00) e de 100 (cem) microcom-
putadores do tipo de mesa (desktops) (R$ 479.400,00), para viabilizar a atualização do par-
que tecnológico com equipamentos de melhor performance e a prestação de serviços de 
suporte técnico para o desenvolvimento de website e manual eletrônico do Conselho (R$ 
77.885,00). Em relação à locação a mais relevante a ser citada é a de impressoras, no valor de 
R$ 65.375,00.

 No seu processo de gestão patrimonial o Crea-PR controla a vida útil dos seus bens 
e os utiliza até que os mesmos se apresentem em condições. Equipamentos e bens móveis 
que se tornam obsoletos, seja pelo desgaste natural ou por obsolescência de tecnologia, 
são constituídos em processos de doação ou de venda, como é o caso do leilão de veículos. 
O tipo do processo de desfazimento depende do bem a ser destinado, conforme prevê a 
legislação vigente. Em 2018 tivemos o edital 11/2018 onde foram doados diversos bens pa-
trimoniais à uma instituição, cujo edital pode ser verificado no site do Crea-PR no Portal da 
Transparência.

 Para o controle dos bens patrimoniais o Crea-PR mantem um procedimento de re-
gistro, manutenção, transferência e baixa – PPO SER 04 e também a Instrução de Serviço 
12/2014 que estabelece as diretrizes e padroniza os procedimentos para a utilização, controle 
e gestão dos bens patrimoniais pertencentes ao Conselho. Anualmente é feita a conferência 
dos bens patrimoniais em cada uma das lotações.

 Os principais desafios relacionados a esse item são o estabelecimento e implementa-
ção de política de manutenção de imóveis e a consequente adequação de todos os imóveis 
com relação à identidade visual e estrutura mínima de atendimento, ação essa desdobrada 
do Planejamento Estratégico – objetivo 6 – e também a construção da nova Sede do Crea-PR 
na cidade de Curitiba. A construção da Sede é uma necessidade antiga, considerando que 
o imóvel atual já não comporta todos os departamentos do Conselho e também as reuniões 
de Câmara e sessões Plenárias, motivo pelo qual temos a necessidade de locação do imóvel 
na cidade de Curitiba e das salas para reuniões já citadas anteriormente. 

 Fruto de boas gestões anteriores o Crea-PR dispõe de recursos próprios para a cons-
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trução da nova Sede, que resultaram de superávits dos últimos exercícios, porém, o desa-
fio maior relaciona-se ao processo licitatório e de fiscalização da obra, considerando o seu 
porte e as dificuldades inerentes às execuções de obras públicas em geral, principalmente 
em função da não observância pelas empresas dos itens previstos no edital e no contrato. A 
construção da nova Sede está prevista no PPA 2019-2021 (pode ser consultado no Portal da 
Transparência no site) no programa “Infraestrutura – Investimentos”.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
 O Crea-PR possui um Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (2016-2018) 
considerado uma excelente ferramenta de gestão de TI. Para a sua elaboração utilizou-se 
como referência o “Guia de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação”, de-
senvolvido pelo Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Po-
der Executivo – SISP. 

 O PDTI (2016-2018) resultou num índice de execução de 55%, tendo em vista que al-
gumas ações ainda estão em execução. Essas ações farão parte do novo PDTI (2019-2021), 
que está em fase de elaboração. Uma das ações previstas e concluídas no PDTI (2016-2018) 
foi a criação do Comitê Gestor de TI, ao qual compete analisar e aprovar as novas versões do 
PDTI, previamente à aprovação da diretoria; acompanhar as ações do PDTI vigente; e propor 
e acompanhar a execução orçamentária dos recursos destinados a TI, especificamente em 
relação a investimentos, serviços e suporte de fabricantes.

 O Departamento de Tecnologia da Informação – DTI é composto por dois setores dis-
tintos: 

 Setor de Desenvolvimento de Sistemas: tem como missão fornecer soluções tecnoló-
gicas para o desenvolvimento e otimização das atividades do Crea-PR. 

 Setor de Tecnologia e Geoprocessamento: tem como missão disponibilizar ambiente 
confiável, seguro e estável de infraestrutura de tecnologia da informação para o Crea-PR e 
sociedade. 

 As atividades da área de TI são monitoradas através de indicadores, metas e projetos, 
com reuniões mensais internas e análise dos resultados lançados pelo Departamento de 
Planejamento.

 O montante de recursos aplicados em TI no exercício de 2018 correspondem à               
R$ 962.329,00 em custeio, R$ 687.000,00 em investimentos e R$ 4.428.856,00 em pessoal. As 
contratações mais relevantes de recursos de TI, no exercício de 2018, foram a implementação 
de solução de wifi para Sede e Regionais (R$ 110.000,00) e aquisição de microcomputadores 
e notebooks (R$ 572.850,00). 

 O Crea-PR dispõe de um ambiente bastante informatizado, devido a alta demanda 
de seus funcionários, profissionais, empresas e parceiros, utilizando para isso diversos sis-
temas. Todos os sistemas de informação são de responsabilidade de manutenção interna, 
mediante definição das áreas de negocio. 
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 Os principais sistemas e projetos trabalhados em 2018 estão descritos abaixo:

 • Sistema Corporativo - o objetivo do sistema corporativo é disponibilizar aos funcio-
nários um sistema que os ajude em suas atividades diárias, com segurança e uma alta dis-
ponibilidade. Este sistema é utilizado por todos os funcionários em suas atividades diárias e 
sofre constantes melhorias, geralmente sugeridas pelos próprios usuários.

 • Serviços online - o objetivo dos serviços online é disponibilizar serviços via web 
para diversas partes interessadas. Em 2018 foram feitas algumas mudanças no programa 
CreaJr-PR, trazendo como resultado uma ampliação no alcance do programa e também uma 
melhoria visual na parte de serviços disponibilizados aos profissionais.

 • Site - a parte técnica do site do Crea-PR passou a ser administrada dentro da área 
de TI em 2018, com a vinda de um webdesigner para a equipe, trazendo um ganho em termos 
de qualidade na parte visual e gráfica dos sistemas desenvolvidos.

 • BI: Software de Business Intelligence - utilizado para gerenciamento de informações, 
contendo diversos indicadores e dados gerencias. Este sistema sofreu uma atualização de 
release a fim de sanar alguns problemas que vínhamos enfrentando com o uso do flash nos 
gráficos.

 • SEI - O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - desenvolvido pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF4), é uma ferramenta de gestão de documentos e processos 
eletrônicos, e tem como objetivo promover a eficiência administrativa. O SEI integra o Pro-
cesso Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas 
esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de 
processos e documentos administrativos eletrônicos. Uma das principais características do 
SEI é a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compar-
tilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo 
real.

 Passamos a utilizar o SEI em substituição aos nossos processos físicos e gradual-
mente as áreas do Conselho estão sendo integradas ao projeto, para isso várias integrações 
entre o nosso Sistema Corporativo e o SEI estão sendo necessárias. O SEI tem trazido im-
portantes resultados com a agilidade nas tarefas e processos do Conselho e consequente 
redução na utilização de papel.

 Por serem na maioria sistemas críticos, ou seja, em eventual paralisação as atividades 
internas e externas seriam afetadas, utilizamos os seguintes itens de segurança visando à 
disponibilidade e segurança dos sistemas:

 • Banco de dados com alta disponibilidade, através da utilização de 2 (dois) servidores 
físicos (com garantia de fábrica) redundantes com Oracle RAC, ou seja, no caso de paralisa-
ção de uma máquina, a outra assume integralmente;

 • Servidores e storage do Crea-PR estão alocados fisicamente em datacenter corpo-
rativo (Copel Telecomunicações), contendo todos os controles necessários de acesso físico, 
umidade, anti-fogo, temperatura/refrigeração, nobreak, gerador, redundância de links etc;

 • Aproximadamente 50 máquinas virtuais através do VmWare;
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 • Backups para outros servidores e fitas de backup LTO do banco de dados e sistemas;

 • Firewall Fortinet, sendo 2 appliances físicos em alta disponibilidade ativo/passivo;

 • Sistema Antispam Trend Micro, com 2 appliances virtuais;

 • Sistema Antivírus Trend Micro, OfficeScan;

 • Software de mercado (PRTG), para a verificação online de links, servidores, serviços, 
espaço em HD, entre outras funcionalidades, o que possibilita ações proativas nos serviços 
e ação rápida em caso de lentidão ou paralisações.

 Como principais desafios e ações futuras na área de TI temos: a) implementação de 
um novo sistema de preenchimento de ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica, ini-
ciado no exercício de 2018 e que ainda está em desenvolvimento, sendo sua implantação 
prevista para agosto de 2019, impactando todas as áreas finalísticas do Crea e também ou-
tros sistemas utilizados; b) início da migração de todos os sistemas internos desenvolvidos 
em Delphi para .NET, que é uma plataforma mais moderna, enquanto o Delphi é uma lingua-
gem já ultrapassada e que está limitando nossa evolução tecnológica; c) implantação de 
uma nova infraestrutura de servidores e storages, conforme previsto no PDTI, uma vez que a 
infraestrutura atual já está com 7 anos de uso; d) implantação de um sistema de videoconfe-
rência na Sede e nas Regionais, buscando facilitar a realização de reuniões e atividades entre 
as diversas localidades, diminuindo assim o tempo utilizado com  deslocamento.

GESTÃO 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). Adotamos um sistema próprio para o efetivo gerenciamento dos 
custos, onde há o registro da distribuição do orçamento global por unidade administrativa, 
que controla de forma individualizada os centros de custo dos quais são responsáveis. Esse 
controle é realizado pela metodologia gerencial denominada Gerenciamento Matricial de 
Despesas – GMD, disposta em um sistema de Business Intelligence (BI), denominado Info-
Crea, que se utiliza de informações do sistema contábil praticamente em tempo real. Além 
disso, possuímos procedimentos internos documentados que descrevem toda a metodolo-
gia para a previsão e realização do orçamento gerencial de cada unidade administrativa. 

 Apesar de o Conselho possuir seu orçamento de forma centralizada, tanto de receitas 
quanto de despesas, o BI permite que seja realizada uma subdivisão gerencial das previsões 
de despesas de cada conta em centros de custo. Cada centro de custo tem uma unidade 
administrativa responsável pela sua gestão, possibilitando o acompanhamento direto da Su-
perintendência e da Alta Administração de forma instantânea. 

 Para a composição dos orçamentos por centros de custo inicialmente a Controladoria 
realiza uma análise histórica de gastos e sugere o valor máximo por conta e centro de custo 
para cada unidade. O responsável pelos centros de custo efetua sua previsão orçamentária 
em época previamente definida, buscando ser o mais assertivo possível, levando em con-
sideração o valor máximo sugerido pela Controladoria, o histórico dos anos anteriores e as 
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ações programadas para o ano seguinte. Estes dados são lançados no InfoCrea e analisados 
individualmente, principalmente nos casos onde o valor apontado pela Controladoria foi ex-
trapolado. Somente após consenso entre a área e a Controladoria o orçamento por centro de 
custo é considerado aprovado.

 Após a validação dos custos de cada um dos centros de custo pela Controladoria é 
então gerado o orçamento gerencial do Conselho, utilizando a mesma estrutura do orça-
mento contábil, para evidenciar se os valores previstos pelos responsáveis são suportados 
pelo orçamento contábil em cada uma das contas. Constatado esse alinhamento é então 
apresentado o orçamento gerencial para aprovação da Superintendência, Diretor Financeiro 
e Presidência. Após todas as aprovações necessárias o orçamento fica disponível para ser 
executado no início do próximo exercício. O processo de definição dos custos tem início no 
mês de maio e conclusão no mês de setembro.

 No início do exercício, quando o orçamento gerencial passa a ser executado, cada 
responsável por centro de custo deve acompanhar a realização do orçamento de forma a 
prever possíveis desvios durante o exercício e se antecipar nos casos em que se constatar 
alguma inconsistência no orçamento. Essa sistemática de acompanhamento permite a to-
mada de decisão por parte dos gestores de forma mais segura e assertiva. Esse acompanha-
mento do orçamento é feito através do InfoCrea e deve ser reportado qualquer desvio mais 
significativo, para verificar a ação a ser tomada.

 Nas figuras a seguir apresentamos a visão geral do gerenciamento de custos através 
do GMD, sendo que essa visão se desdobra por área e por centro de custo, conforme apre-
sentado também na figura seguinte:

Fonte: Sistema infoCrea
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 Até o exercício de 2018 o Crea-PR não adotava a sistemática de programas para ge-
renciar a realização dos custos em relação aos custos inicialmente estimados. O gerencia-
mento era feito, como já dito, através do acompanhamento da realização por centro de custo 
e conta contábil. O próprio PPA 2016-2018 não previa a disponibilidade de recursos por pro-
gramas, mas sim por grupos de contas similares. Essa adequação do PPA em programas foi 
adotada somente no PPA 2019-2021 (disponível no Portal da Transparência). 

 Porém, adotando-se o critério de programas previstos no PPA vigente teríamos o se-
guinte resultado em relação à estimativa de custos e a distribuição de recursos consumidos 
por programa no exercício de 2018:

Fonte: Sistema InfoCrea
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 Observa-se que as áreas finalísticas e de suporte estão representadas pelos progra-
mas “Fiscalização, certificação e registro” e “Suporte e apoio administrativo”, respectivamen-
te, cujo consumo de recursos apresentou um percentual bastante próximo, em torno de 87%.

 A utilização de ferramentas e metodologia para a realização da previsão e gerencia-
mento do orçamento de despesas do Conselho foi um grande passo para análises mais con-
cretas da formação e apropriação dos custos, porém, há um constante desafio de melhorar 
as ferramentas e análises, principalmente por parte da Controladoria, buscando uma aloca-
ção mais eficiente dos recursos e também a melhoria da qualidade dos gastos realizados.

 Atualmente a Controladoria já atua nesse sentido através da emissão de recomenda-
ções, principalmente em relação aos gastos com contratações que ultrapassem um exercício 
financeiro, bem como nas solicitações de gastos que não foram previamente orçados pelas 
áreas. Em ambos os casos a Controladoria é acionada no sentido de confirmar a existência 
de recursos para fazer frente às despesas, antes de qualquer autorização, evitando assim 
que faltem recursos para as atividades já planejadas e que as despesas sejam realizadas 
dentro do orçamento contábil disponível para o exercício.

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
 Pelas características do Conselho, onde sua atividade é praticamente de caráter ad-
ministrativo, um dos recursos mais utilizado é o papel. Nesse sentido o Crea-PR, adotou e 
implantou em 2018 o Sistema Eletrônico de Informações – SEI! em diversos processos, redu-
zindo drasticamente o consumo de papel em algumas áreas. Essa situação deverá ser ainda 
melhorada considerando que estamos fazendo a migração gradual dos processos, sendo 
assim, ainda teremos um bom impacto nessa redução ao longo da implantação de novos 
processos no SEI.

 Conta com um Comitê de Responsabilidade Socioambiental Corporativa – CRSC, que 
tem a atribuição de acolher, analisar e encaminhar as questões relativas à sustentabilidade, 
no âmbito do Conselho, além das demandas originadas em função da adesão do Crea-PR ao 
Pacto Global, Programa da ONU do qual é signatário desde o ano de 2009.

 Outra importante ação é a adoção de critérios claros relativos à sustentabilidade nas 
contratações, prevendo, quando couber, algumas regras relativas à adoção de ações ligadas 
à sustentabilidade no próprio edital de contratação, conforme já descrito no item “Gestão de 
licitações e contratos”.

Fonte: Sistema InfoCrea
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 Além disso, o Crea-PR estabeleceu em 2017 alguns indicadores básicos de acompa-
nhamento de consumo de recursos, como é o caso da água, energia e papel, e faz a medição 
desses indicadores através do BI, verificando eventuais gastos fora do padrão e identifican-
do padrões de consumo desejáveis, levando em consideração características similares dos 
imóveis utilizados. É possível verificar cada um dos itens segregados por área individual do 
Conselho, por áreas similares e também o total geral.

 Na figura a seguir apresentamos o exemplo do gráfico da Inspetoria de Apucarana, 
onde se verifica a redução gradual de consumo de energia elétrica ao longo dos últimos 
anos, através de ações de redução de consumo implantadas pela Inspetoria, decorrentes de 
ações definidas em função de demandas da alta direção do Conselho:

 O Crea-PR dispõe também de um PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Só-
lidos, estabelecendo diretrizes e ações voltada para o gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos gerados e a correta segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação 
dos resíduos sólidos gerados no local de trabalho. O processo está estabelecido através do 
procedimento PPO ENG 04. Abaixo imagem das lixeiras instaladas nas unidades:

Fonte: Sistema InfoCrea
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CAPÍTULO 6

Demonstrativos 
Contáveis
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DECLARAÇÃO DA 
CONTADORA

Declaro que os demonstrativos contábeis, através dos Ba-
lanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as De-
monstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa 
e do Resultado Patrimonial, regidos pela Lei n.º 4.320/1964 
e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC n.º 
1.133/2008, relativos ao exercício de 2018, refletem adequa-
da e integralmente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial do Crea-PR.

Todas as transações e provisões efetuadas no período fo-
ram devidamente registradas no sistema contábil, de acordo com a legislação 
vigente. Os contratos relativos ao período findo em 31 de dezembro de 2018 es-
tão adequadamente documentados e contabilizados nos registros contábeis e 
refletidos nas demonstrações dos resultados alcançados.

Não temos conhecimento de fraude ou suspeita de fraude que afetem as de-
monstrações contábeis da entidade, violação ou violação de leis, normas e re-
gulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas de-
monstrações contábeis ou mesmo darem origem ao registro de provisão para 
contingências passivas.

 As demonstrações contábeis apresentam os seguintes valores básicos:
            Em R$

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Roseli Santin – Contadora com registro no CRC/PR sob n.º 26.940/O-5, CPF 253.590.379-
20, funcionária contratada pelo Crea-PR em 03.03.1976.

Total do Ativo 216.948.477,17

9.630.737,41

207.317.739,76

28.509.415,54

193.082.595,46

31/12/2018 31/12/2017

14.274.271,24

178.808.324,22

52.597.019,03

Total das Exigibilidades

Patrimônio Líquido

Superávit do exercício 
Obs: Em 2017 tivemos reavaliação dos Bens Patrimoniais
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da 
Lei 4.320/64, Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas adotadas no Bra-
sil. Nos anexos 4 a 8 estão apresentadas as seguintes demonstrações contábeis: Balanço or-
çamentário, Balanço patrimonial, Demonstração das variações patrimoniais, Demonstração 
do fluxo de caixa, Balanço financeiro e Demonstração das variações do patrimônio líquido.

Notas explicativas

 O Crea-PR é uma pessoa jurídica de direito público, autarquia federal, sem fins lucra-
tivos, isenta de impostos, com autonomia administrativa e financeira. Foi criado por força de 
lei n.º 23.569/33 e regulamentado através da Resolução n.º 02 de 23 de abril de 1934, com 
a finalidade de exercer a fiscalização estadual do exercício profissional das atividades da 
Engenharia e Agronomia e tem sede em Curitiba-PR à Rua Dr. Zamenhof, 35 bairro Alto da 
Glória – CEP: 80030-320.

 A prática contábil adotada é pelo regime de competência, que estabelece que as re-
ceitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que 
ocorrerem, independentemente de recebimento ou pagamento, e estão alinhadas com as 
normas internacionais de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
 
 O Crea-PR adota os procedimentos recomendados nas NBC T 16.9 e 16.10, quanto aos 
ajustes 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.

 Os estoques se destinam ao consumo imediato, por isso são mensurados com base 
no valor de aquisição não necessitando, portanto, de reavaliação por estarem com seus va-
lores atualizados. O método de custeio das saídas dos estoques adotado é o custo médio 
ponderado.

 Os bens do imobilizado, representados pelos móveis e utensílios, veículos, equipa-
mentos de informática, edifícios, terrenos, salas comerciais, e outros, foram reavaliados em 
2017. O Crea-PR cumpre as NCB T 16.9 para Bens Móveis e  NBC T 16.10 para os Bens Imóveis, 
onde foram feitas as reavaliações de todos os bens em 2017, efetuando os registro mensais 
das 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 conso-
nância a Resolução 1036/11 do Confea, cuja tabela contendo a vida útil e valor residual faz 
parte do Anexo da referida resolução, e estão abaixo apresentados:
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RESUMO DO BALANÇO 
PATRIMONIAL
Ativo Circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem as contas correntes mantidas em bancos oficiais 
públicos para a movimentação financeira, referente à arrecadação do Conselho, através das 
fontes de receita: anuidades, taxas, multas e Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, 
Divida Ativa, bem como, as aplicações em caderneta de poupança no Banco do Brasil e Cai-
xa Econômica Federal.

Saldo em 31.12.2017 – R$ 67.631.787,28
Saldo em 31.12.2018 – R$ 82.823.518,91

 O Superávit Financeiro decorrente da execução orçamentária foi de R$ 16.742.028,59 
e foram pagos o montante de R$ 1.408.185,73 de restos a pagar de 2017.

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 10 10%

10 10%

10 0%

5 10%

5 10%

10 10%

10 10%

10 10%

15 10%

10 10%

10 10%

10 10%

15 10%

Aparelhos e Utensílios Domésticos

Coleções e Materiais Bibliográficos

Discotecas e Filmotecas

Equipamentos de Processamentos de Dados

Equipamentos de proteção, segurança e socorro.

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

Natureza Vida Útil
(anos) Valor Residual

Fonte: Resolução 1036/2011
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- Créditos à Curto Prazo – R$ 9.561.400,00 que correspondem às inscrições em Divida Ativa 
em curto prazo e se referem a:

R$ 5.325.500,00 – Divida Ativa Tributária – Decorrentes de Anuidades.
R$ 4.235.900,00 – Divida Ativa Não Tributária – Decorrentes de multas disciplinares.

- Demais Créditos à Curto Prazo - R$ 691.083,43 e correspondem aos seguintes fatos:
R$ 291.542,25- Adiantamento de Férias de Jan/19, uma vez que a legislação determina que 
pagamento das férias deva ser feito dois antes do início do período de férias do funcionário;

R$ 192.596,33 - Créditos a Receber da CEF que corresponde a arrecadação do dia 28.12.18 a 
qual foi contabilizada pelo regime de competência, cujo crédito ocorrerá no primeiro dia útil 
de janeiro de 2019; 

R$ 2.152,45 - Valores a Receber da Mútua, referente reembolso dos valores de ARTs que 
foram devolvidos integralmente ao profissional/empresa, considerando que a receita é par-
ticionada.

R$ 207.443,80- Depósitos Judiciais decorrentes de depósitos feitos em juízo referente a ações 
trabalhistas movida contra o Crea-PR.

- Estoques - estão registrados pelo custo de aquisição, o qual se destina ao consumo ime-
diato. O método de custeio das saídas é o custo médio ponderado. 

Saldo em 31.12.17 - R$ 151.768,35
Saldo em 31.12.18 - R$ 180.026,20

Ativo não Circulante

- Créditos à Longo Prazo - correspondem à inscrição em Dívida Ativa de processos de auto 
de infração e anuidades em atraso, com provisão de créditos de liquidação duvidosa, cons-
tituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas 
estimadas na realização desses créditos. Encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões 
dos assessores jurídicos do Conselho, levando em conta a natureza das ações, a similaridade 
com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a admi-
nistração 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 31.12.17 em Dívida Ativa era de R$ 72.551.758,73 e provisão de perdas de R$ 
8.142.725,72, totalizando o valor liquido de R$ 64.409.033,01.

Em 2018 ajustamos os registros para cada tipo de inscrição conforme segue:

R$ 10.217.448,94 – Divida Ativa Tributária – Anuidades;
R$ 67.666.756,95 – Divida Ativa Não Tributária – Multas Disciplinares;
R$ (6.428.483,81) – Provisão de perdas da Dívida Ativa;
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O Saldo em 31.12.18 de Dívida Ativa no Ativo Não Circulante passou para R$ 77.884.205,89 
com a provisão de perdas de R$ 6.428.483,81, totalizando o valor liquido de R$ 71.455.722,08.

Nota: Houve um acréscimo em 2018 na Dívida Ativa de R$ 8.847.767,27, em função do 
maior número de processos inscritos, ocorrendo também as baixas pelo recebimen-
to no exercício de 2018 dos valores pagos em Dívida Ativa, registrados em Receita 
Orçamentária no montante de R$ 9.442.942,66.

- Imobilizado – o Crea-Pr não possuiu nenhum imóvel desapropriado. Todos os imóveis 
estão legalmente registrados em cartório de registro de imóveis e estão em pleno funciona-
mento para suas operações administrativas, tanto da Sede, como as Regionais e Inspetorias 
instaladas no estado do Paraná. Foram incorporados os bens adquiridos e recebidos em 
2018 que somaram R$ 1.113.687,87. Em 2018 não houve alienação de bens, no entanto, foram 
doados e baixados bens por perdas involuntárias, que  totalizaram R$ 111.522,25.

Os Bens Patrimoniais em 2018 totalizam R$ 58.084.009,58, ficando assim distribuídos:

 As depreciações no exercício de 2018 somaram R$ 3.101.419,78, já considerando as 
baixas da depreciação dos bens doados.

Bens Patrimoniais - Balanço de 2018
Demonstrativo das Incorporações e Baixas
Bens Móveis Em reais

Bens Imóveis

Saldo Balanço 2017 6.731.466,35
1.034.001,75
111.522,25

7.653.945,85

50.350.377,61
79.686,12

1.747.217,36
1.747.217,36

50.430.063,73

Incorporações em 2018(Veículos, micros, mobiliário e outros)

Incorporações em 2018

Baixa de Bens (Alienações e doações)
Saldo em 2018

Saldo Balanço 2017

Incorporação Edificio Londrina (reforma)

Saldo em 2018
Baixa em Obras em Andamento reforma Londrina

Fonte: Demonstrações contábeis

Depreciações
Acumuladas

Saldo 
31.12.2018

Saldo 
31.12.2017

Depreciação 
de 2018

Bens Móveis
Bens Imóveis

Total

1.468.526,43
4.381.408,00
5.849.934,43

653.058,65
2.095.456,00
2.748.514,65

815.467,78
2.285.952,00
3.101.419,78

Fonte: Demonstrações contábeis
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Passivo Circulante

Encontram-se registrados os compromissos com terceiros a serem saldados em 2019, que 
totalizam R$ 5.334.132,44 e se referem a:

 • R$ saldo zero - Obrigações Trabalhistas, Previdências a pagar a Curto Prazo; 

 • R$ 250.870,64 - Restos a Pagar Processados, que se refere a despesas liquidadas e 
não pagas em 2018; 

 • R$ 4.311.705,54 - Provisões de Férias;

 • R$ 771.556,26 - Demais Obrigações à Curto Prazo, que se refere a consignações de 
folha de pagamento de dez/18 e outros retidos de pessoa jurídica (ISS, Tributos Federais), 
honorários advocatícios a serem repassados aos advogados terceirizados, quota Confea de 
dez/18, e, outros de menor expressão.

Passivo não Circulante
 
Encontram-se registradas as provisões de possíveis atos e fatos que poderão afetar patrimô-
nio do Crea-PR, em atendimento a NBC T 19.7 – Provisões, Passivos, Contingências Passivas. 
As provisões registradas em 2018 totalizam R$ 4.296.604,97 referentes a:

Provisão para Depósitos Judiciais  ...................................R$      123.656,89

Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo.....R$  2.733.262,48

Provisão Ações Judiciais Ajuizadas..................................R$  1.439.685,60

Nota: Em 2018 registrou-se a reversão de R$ 5.146.000,29 na provisão de Ações Ju-
diciais Ajuizadas contra o Crea-PR, decorrentes de ações civis de profissionais que 
reclamaram os valores de Anuidade e ARTs pagos em exercícios anteriores. Porém, 
após decisão favorável do STF aos Conselhos, limitando a devolução em valor que 
supere os limites em MVR (lei 6.994/82) e em reais (lei 12.514/11), os valores na fase 
de execução reduziram muito em relação aos valores pedidos inicialmente. Além 
disso, muitos valores já foram pagos em 2018, diminuindo também os valores ainda 
a serem pagos, e consequentemente, foi provisionado o valor mais real possível.

Patrimônio Liquido

Representa o patrimônio líquido, constituído de bens e direitos do Crea-PR. 

Saldo em 31.12.2017 – R$  178.808.324,22

Saldo em 31.12.2018 – R$  207.317.739,76

Superávit de R$ 28.509.415,54

Justifica-se esse acréscimo no Patrimônio do Conselho, em função do superávit orçamentá-
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rio, incorporações de bens patrimoniais, novas inscrições em Dívida Ativa em 2018, variação 
de estoques, reversão de provisões de ações judiciais, levando-se em contas as seguintes 
variações diminutivas: pagamento de restos a pagar/17 não processados, baixas de bens, 
depreciação ocorridas no exercício, provisão de férias e ações trabalhistas.

O Resultado de 2018 teve a seguinte composição:

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES
 - Créditos a Receber - os créditos a receber estão demonstrados no Ativo Circulante 
e Não Circulante que demonstram o montante de Dívida Ativa a receber, cuja atividade está 
a cargo do Departamento Jurídico do Conselho, para o devido tratamento e cobrança. Cabe 
ainda, ressaltar que deste montante registrado no Balanço Patrimonial, uma parte destes 
processos estão muito tempo sem movimentação, devido a não localização do devedor, quer 
pela própria justiça ou mesmo pelo corpo funcional.  

 As atualizações são feitas mensalmente conforme orientações da Resolução n.º 
270/1981 e Decisão Plenária n.º 820/2004, ambas do Confea, que determinam que todo dé-
bito de pessoa física ou jurídica com os Conselhos Regionais sejam corrigidos tendo o INPC 
como indexador, além de 1% de juros estabelecidos na Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/1980. 

Resultado do Exercício de 2018

Superávit Balanço Patrimonial 2018

Receita Orçamentária - Despesa Liquidada 16.742.028,59 (+)

401.623,13 (-)

16.263,42 (+)

1.030.816,76 (+)

70.533,12 (-)

3.142.408,91 (-)

8.847.867,27 (+)

6.428.483,81 (-)

8.142.725,72 (+)

28.257,85 (+)

5.146.000,29 (+)

850.677,02 (-)

550.818,37 (-)

28.509.415,54

Restos a Pagar/17 não processados - pagos em 2018

Restos a Pagar/17 Processados e Cancelados

Incorporação de bens no Exercício

Baixa de bens - por doação e perdas involuntárias

Depreciação Bens Patrimoniais

Novas inscrições/atualização da Divida Ativa/2018

Provisão para Divida Ativa em 2018

Reversão da provisão para perdas Divida Ativa

Variação Estoque Almoxarifado

Reversão de Provisão Ações Judiciais de 2017

Provisão de Ações Trabalhistas de 2018

Provisão de Férias em 2018

Fonte: Demonstrações contábeis
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- Resumo da Divida Ativa Inscrita

Inscrições em Divida Ativa 
Exercício 2018

Ativo
Circulante

Ativo Não
Circulante TOTAL

Divida Ativa Tributária

Provisão para Perdas Indicada pelos Advogados 6.428.483,81
81.017.122,08

87.445.605,89

71.902.656,95

15.542.948,94

67.666.756,95

10.217.448,94

4.235.900,00

5.325.500,00

77.884.205,899.561.400,00

Total Geral da Dívida Ativa em 2018 

Soma

Divida Ativa a Receber - Multas 
Disciplinares

Divida Ativa a Receber - Anuidades

Fonte: Departamento jurídico
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INFORMAÇÕES SOBRE A 
ATIVIDADE FINALÍSTICA
 Considerando que o Crea-PR está constituído para a atividade de fiscalização do 
exercício das profissões de engenharia e agronomia, conforme art. 33 da Lei 5.194/66, enten-
demos como bastante relevante a abordagem acerca dos resultados da fiscalização obtidos 
no exercício de 2018.

 O sistema de gestão do Crea-PR possui dois grupos de agentes de fiscalização: os 
agentes de fiscalização I, que se constitui de fiscais com intensa atividade a campo, atuando 
em atividades de rotina e no combate ao exercício ilegal da profissão; e os agentes de fis-
calização II, que se constitui de fiscais de nível superior com títulos profissionais jurisdicio-
nados ao Sistema Confea/Crea e que desempenham, principalmente, atividades altamente 
especializadas, a exemplo de fiscalizações de conduta profissional, sinistros, planejamento 
de fiscalizações especializadas, operações de fiscalizações, elaboração de análises e pare-
ceres nos processos e em atividades de gerenciamento de território, entre outros. Em 2018 o 
Crea-PR contava com 62 fiscais em seu quadro de pessoal. 

 No exercício de 2018 foram realizadas 27.261 fiscalizações, distribuídas entre as 8 Re-
gionais, conforme figura abaixo:

 Importante destacar que além da fiscalização de obras e serviços rotineiros o Crea-
-PR tem algumas fiscalizações especializadas, que se destacam das demais fiscalizações 
em função da sua complexidade como é o caso da FPI – Fiscalização Preventiva Integrada, 
FIA – Fiscalização Integrada de Acessibilidade, FEF – Fiscalização de Empreendimentos em 
Funcionamento, OFE – Operação de Fiscalização Especializada, fiscalização de conduta pro-
fissional e fiscalização de sinistro.

 Além disso, foram atendidas 4.075 denúncias de obras e serviços, distribuídas ao lon-
go do ano conforme figura abaixo:

5.057
4.275

4.093
3.697

2.835
2.780

2.366
2.150

8

0 2.000 4.000 6.000

RMGA/MARINGÁ
RCTB/CURITIBA

RLDA/LONDRINA
RCSC/CASCAVEL

RAPN/APUCARANA
RGUA/GUARAPUAVA

RPGO/PONTA GROSSA
RPBO/PATO BRANCO

*OUTROS ESTADOS

Fonte: Sistema InfoCrea



Relatório de Gestão 2018 Crea-PR

82

�
�

�
�

�
�

�
�

O
u

tras In
form

ações R
elevan

tes

 Importante observar que praticamente metade das denúncias geraram um relatório 
de fiscalização e a outra metade eram de obras ou serviços não passíveis de fiscalização pelo 
Conselho, em função das características do objeto da denúncia.

 Dentre os diversos tipos de fiscalizações o Crea-PR tem dado foco, nos últimos anos, 
no combate ao exercício ilegal, buscando fiscalizar as infrações cometidas por empresas 
sem registro ou visto, leigos sem apresentar o responsável técnico pelo serviço, profissional 
sem visto ou registro regular, acobertamento e atividades estranhas praticadas por profissio-
nais habilitados. Apresentamos na tabela a seguir a representatividade das irregularidades 
de exercício ilegal frente ao total de irregularidades identificadas nas fiscalizações no exercí-
cio de referência do relatório:

328 309

431

347
384

311
359

391

304 295
358

258

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

1.986 2.089

0% 25% 50% 75% 100%

Gerou RF

Não Gerou RF

Fonte: Sistema InfoCrea

Qtde 
Irregularidades 

apuradas

Qtde 
Irregularidades 

de Exercício 
Ilegal

% de 
irregularidades 

de Exercício 
Ilegal

Total Total Total

Mês
Jan
Fev
Mar
Abri
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Total

PF
550
537
556
647
493
481 
404
409
281
303
307
542

5510

PJ
622
706
894
935
674
724
548
727
663
506
573
455

8027

1172
1243
1450
1582
1167
1205
952
1136
944
809
880
997

13537

PF
389
339
341
380
275
221
272
241
173
203
202
477

3513

PJ
238
260
340
353
284
284
270
336
267
193
267
168

3260

627
599
681
733
559
505
542
577
440
396
469
645

6773

PF
70,7%
63,1%
61,3%
58,7%
55,8%
45,9%
67,3%
58,9%
61,6%
67%

65,8%
88%

63,8%

PJ
38,3%
36,8%
38%

37,8%
42,1%
39,2%
49,3%
46,2%
40,3%
38,1%
46,6%
36,9%
40,6%

53,5%
48,2%
47%

46,3%
47,9%
41,9%
56,9%
50,8%
46,6%
48,9%
53,3%
64,7%
50%

Fonte: Sistema InfoCrea
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 Ainda como gerenciamento do resultado da fiscalização temos o acompanhamento 
do número de registro de empresas, juntamente com a inserção profissional, efetuado em 
função de uma fiscalização. Observa-se na figura a seguir que o número de registro de em-
presas em função da ação fiscalizatória tem aumentado significativamente:

Legenda: CEEST – Câmara Especializada Engenharia de Segurança do Trabalho, CEEQGEM - Câ-
mara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas, CEEMM - Câmara Especializada de 
Engenharia Mecânica e Metalúrgica, CEEE - Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, CEEC - 
Câmara Especializada de Engenharia Civil e CEA - Câmara Especializada de Agronomia.

 Vale lembrar que o registro de ART de modo regular e tempestivo também é reflexo 
da fiscalização, visto que o fato de já ter sido fiscalizado produz efeito pedagógico em muitos 
profissionais que passam a não reincidir, e outros pela ciência da função do Conselho em 
apurar as infrações se antecipam e registram a ART. Assim sendo, mesmo que o registro da 
ART não esteja relacionado a um número de relatório de fiscalização,  consideramos como 
parte do resultado da fiscalização o acréscimo ano a ano do número de ARTs registradas, 
conforme pode ser constatado na tabela abaixo:

 O Crea-PR preza pela composição do corpo de fiscais profissionais do Sistema, exa-
tamente para agregar na instrução e fundamentação dos processos de fiscalização. Nessa 
esteira, somos um dos Creas com maior número de fiscalização de Ética profissional do 
Brasil, o que mereceu destaque em recente Relatório da Controladoria Geral da União – CGU 
ao Confea. Apresentamos na figura a seguir a quantidade de processos de averiguação da 
conduta ética gerados nos últimos 3 anos:

0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CEEST

CEEQGEM

CEEMM

CEEE

CEEC

CEA

Fonte: Sistema InfoCrea

Ano

2016

2017

2018

374.719

381.990

402.275

ART 
Resgistradas

Fonte: Sistema InfoCrea
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 Além das ações diretas de fiscalização os agentes fiscais realizam palestras orientati-
vas, reuniões com órgãos públicos, com inspetores e Entidades de Classe, entre outras ações 
educativas e proativas, que complementam a fiscalização e contribuem para o resultado do 
Conselho como um todo, com inserção profissional, compreensão da legislação profissional 
e da existência do Sistema Confea/Crea, com foco na defesa da sociedade e combate ao 
exercício leigo.

 A equipe de fiscalização têm por princípio a realização de ações com planejamento 
prévio visando à assertividade, otimização de recursos públicos e melhor emprego de tempo.

INFORMAÇÕES SOBRE 
TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS
 As transferências de recursos no exercício de 2018 foram realizadas em conformidade 
com as Leis 13.019/2014, 13.204/2015 e Resolução 1.075/2016 do Confea, através de Termos 
de Fomento, celebrados com organizações de direito privado sem fins lucrativos por meio 
dos Editais de Chamamento Público n.º 001/2018-DRI e 005/2018-DRI, os quais visavam a 
seleção de propostas para obtenção de apoio financeiro na execução de projetos oriundos 
de Entidades de Classe com registro ativo no Crea-PR. Tais projetos tem como objetivo geral 
o aperfeiçoamento técnico e cultural e apoio à fiscalização das profissões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Creas quanto à divulgação da legislação profissional, divulgação do Código 
de Ética Profissional e a conscientização sobre a importância de registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e Acervo Técnico.

 Os Editais de Chamamento Público são elaborados conforme legislação, sendo seu 
conteúdo aprovado em Plenário do Crea-PR. Para a avaliação das propostas há uma Comis-
são de Seleção, nomeada pelo Presidente, a qual tem por objetivo selecionar e classificar as 
propostas apresentadas em conformidade com o Edital de Chamamento Público.

 Após a celebração dos Termos de Fomento são designados gestores cuja função prin-
cipal é supervisionar e fiscalizar o andamento do instrumento conforme plano de trabalho. 
Além disso, o gestor tem como responsabilidade a realização de relatórios de monitoramen-
to da parceria, bem como a análise técnica da prestação de contas do Termo de Fomento, 
emitindo seu parecer técnico conclusivo e encaminhando para análise e decisão da Comis-

158

242

167

2016 2017 2018
Fonte: Sistema InfoCrea
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são de Avaliação e Monitoramento. Em 2018 o Crea-PR contava com 47 (quarenta e sete) 
gestores de parcerias, todos funcionários de carreira do Conselho.

 A Comissão de Avaliação e Monitoramento é formada por funcionários e colabora-
dores, designados pelo Presidente do Crea-PR, e sua finalidade é monitorar e avaliar os 
resultados das parcerias celebradas. Após a aprovação da parte técnica pela Comissão de 
Avaliação e Monitoramento o processo do Termo de Fomento é encaminhado para a CTC 
- Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, a quem compete efetuar a aprovação da 
parte financeira da parceria, deliberando se a prestação de contas está regular, regular com 
ressalvas ou irregular. O passo seguinte é o envio da deliberação da CTC ao Plenário do Con-
selho para aprovação, sendo que somente após a aprovação é que a prestação de contas é 
considerada efetiva.

 A publicidade das parcerias e da situação de suas prestações de contas pode ser vi-
sualizada através do sitio eletrônico do Crea-PR no endereço: http://www.crea-pr.org.br/ws/
convenios-celebrados-com-entidades-de-classe.

Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos 
montantes transferidos

 No ano de 2018 foram divulgados 02 (dois) Editais de Chamamento Público (001/2018-
DRI e 005/2018-DRI) em conformidade com as Leis 13.019/14 e 13.204/15. O edital 005/2018-
DRI foi divulgado para execução em duas etapas, uma no ciclo de 2018 e outra para execução 
em 2019. Dos dois editais, 75 propostas foram aprovadas, na sua maior parte com vigência 
até 31 de dezembro de 2018, com exceção de 21 termos no qual a vigência se estende para o 
ano de 2019.

Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos 
Montantes Transferidos nos Últimos Exercícios

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Paraná - Crea-PR

Modalidade

Quantidade de 
Instrumentos 
Celebrados

Valores dos 
Instrumentos 
Celebrados 

(Em R$)

Montantes 
Repassados 
no Exercício 

(Em R$)

Totais

2018

58 1.758.258,82 1.456.721,57

17 421.871,74 395.219,40

75 2.180.130,56 1.851.940,97

2018 2018

Termo de 
Fomento - Edital 

001/2018-DRI
Termo de 

Fomento - Edital 
005/2018-DRI

Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
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Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos 
recebedores

 A situação das contas prestadas através de Termos de Fomento está apresentada 
abaixo:

 Todas as prestações de contas oriundas dos Termos de Fomento até o exercício de 
2018 foram apresentadas, não restando pendências.

 Dentre as prestações de contas de 2018 estão as 60 propostas apresentadas no edital 
001/2016 e 005/2016, as quais tiveram vigência até dezembro de 2017, dentre elas 26 foram 
apresentada ainda no exercício de 2017, antes do término da vigência do Termo de Fomento. 
Além destas foram apresentadas 10 prestações de contas referentes aos editais 001/2018 e 
005/2018. Tais prestações foram apresentadas antes do término da vigência dos convênios, 
considerando que as atividades já haviam sido executadas. As demais prestações estão sen-
do apresentadas conforme prazo legal, considerando que a vigência dos termos dos editais 
001/2018 e 005/2018 se estendem até dezembro de 2019, estando, portanto, dentro do prazo 
legal para apresentação.

Visão gerencial da análise das contas prestadas

 Das 40 prestações de contas entregues no exercício de 2018, referentes aos Termos 
de Fomento, 38 delas já foram analisadas e aprovadas. As demais estão em análise pelos 
seus respectivos gestores de Termo de Fomento ou pautadas para a Comissão de Moni-
toramento e Avaliação para posterior envio à CTC - Comissão de Orçamento e Tomada de 
Contas.

 Das 30 Prestações de Contas entregues no exercício de 2017, referentes aos Termos 
de Fomento, todas estão analisadas e aprovadas.

RESUMO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NAS 
MODALIDADES DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS 

CONGÊNERES

UNIDADE CONCEDENTE

NOME:

QUANTIDADE 40

MONTANTE REPASSADO

QUANTIDADE

MONTANTE REPASSADO

QUANTIDADE

MONTANTE REPASSADO

QUANTIDADE

MONTANTE REPASSADO

R$1.122.516,14

-

-

30

R$842.827,78

-

-

INSTRUMENTOS

CONTAS 
PRESTADAS

CONTAS NÃO 
PRESTADAS

CONTAS 
PRESTADAS

CONTAS NÃO 
PRESTADAS

TERMOS DE FOMENTO
QUANTITATIVOS E MONTANTES REPASSADOS

EXERCÍCIO DA 
PRESTAÇÃO DAS 

CONTAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

2018

ANTERIORES 
A 2018

Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
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Recomendações do TCU

 Não existem recomendações exaradas em acórdãos do TCU ao Crea-PR no exercício 
de 2018, assim como, não há deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendi-
mento pelo Crea-PR de nenhum exercício anterior.

SITUAÇÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

UNIDADE CONCEDENTE

NOME:

QUANTIDADE APROVADA 38

QUANTIDADE REPROVADA -
QUANTIDADE DE TCE 

INSTAURADAS -

MONTANTE REPASSADO (R$) 1.052.530,14

QUANTIDADE 2

MONTANTE REPASSADO (R$)

QUANTIDADE APROVADA

QUANTIDADE REPROVADA
QUANTIDADE DE TCE 

INSTAURADAS
MONTANTE REPASSADO (R$)

QUANTIDADE

MONTANTE REPASSADO (R$)

69.986,00

30

-

-

842.827,78

-

-

INSTRUMENTOS

CONTAS 
ANALISADAS

CONTAS NÃO 
ANALISADAS

CONTAS 
ANALISADAS

CONTAS NÃO 
ANALISADAS

TERMOS DE FOMENTO
CONTAS APRESENTADAS AO REPASSADOR NO EXERCÍCIO DE 

REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

2018

ANTERIORES 
A 2018

Fonte: Arquivo Departamento de Relações Institucionais
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TITULARES SUPLENTE

Anexo 1 – Composição do Plenário – exercício 2018

1.    Alberto Luis Krawczyk (Eng. Eletric.) Reinaldo Fix (Eng. Eletric.)

2.    Alex Godoy da Silva (Eng. Civ.) Fábio Mazzaron Magron (Eng. Civ.)

3.    Alexandre Roberto Sabadin (Eng. Civ.) André Luiz Tomazoni (Eng. Civ.)

4.    Almir Antonio Gnoatto (Eng. Agr.) Eleandro José Brum (Eng. Ftal.)

5.    Amarildo Pasini (Eng. Agr.) Débora Cristina Santiago (Eng. Agr.)

6.    Ana Cristina Fermino Deschamps (Eng. Eletric.) Emerson Luis Alberti (Eng. Eletric.)

7.    André da Silva Gomes (Eng. Eletric.) Marcelo Maramatsu Kamada (Eng. Eletric.)

8.    Augusto Brandini Neto (Eng. Mec.) Cândido Natálio Malaguido (Eng. Mec.)

9.    Benedito Alves dos Santos Junior (Eng. Seg. Trab.) Tayana Daniel (Eng. Seg. Trab.)

10.  Carlos Henrique Gonçalves Treviso (Eng. Eletric.) Osni Vicente (Eng. Eletric. Eletrotec.)

11.  Carlos Henrique Zanelato Pantaleão (Eng. Eletric.) Waldimir Batista Machado (Eng. Eletric.)

12.  Carlos Roberto Wild (Eng. Civ.) Silvana da Silva (Eng. Civ.)

13.  Cássio José Ribas Macedo (Eng. Civ.) Pedro Luciano de Souza Guetter (Eng. Civ.)

14.  Célia Neto Pereira da Rosa (Eng. Civ.) Newton Rogério Rutz da Silva (Eng. Civ.)

15.  Charlles Urbano Hostins Junior (Eng. Civ.)

16.  Cícero Barbosa dos Santos (Eng. Eletric.) José Soares Coutinho Filho (Eng. Comunic.)

17.  Ciro Daniel Marques Marcolini (Eng. Agr.)

18.  Clodomir Luiz Ascari (Eng. Agr.) NÃO INDICADO

19.  Daniela Alves dos Santos (Eng. Agr.) Carolina Amaral Tavares (Eng. Agr.)

20.  Daniella Cristina Magossi (Eng. Ftal.) Vitor Cezar Miessa Coelho (Eng. Ftal.)

21.  Dionísio Luiz Pisa Gazziero (Eng. Agr.) Dana Katia Meschede (Eng. Agr.)

22.  Douglas Moeller Diener (Eng. Mec.) NÃO INDICADO

23.  Edson Battilani (Eng. Agr.) Lucas Gouvea Vilela Esperandino (Eng. Agr.)

24.  Edson Luiz Belido (Eng. Mec.) Douglas Baltazar de Oliveira (Eng. Mec.)

25.  Edson Luiz Dalla Vecchia (Eng. Eletric.) Gerson Máximo Tiepolo (Eng. Eletric.)

26.  Edson Perez Guerra (Eng. Agr.) NÃO INDICADO

27.  Eduardo da Silva Lopes (Eng. Ftal.) Cléber Daniel de Góes Maciel (Eng. Agr.)

28.  Eduardo Martins Portelinha (Eng. Agr.) Almir Del Padre (Eng. Agr.)

29.  Elmar Pessoa Silva (Eng. Mec.) Leandro Alberto Novak (Eng. Mec.)

30.  Eurípedes Bomfim Rodrigues (Eng. Agr.) Valdir Lopes (Eng. Agr.)

31.  Everlei Câmara (Eng. Civ.) Igo Henrique Silva Nunes (Eng. Civ.)

32.  Fabio Bianchetti (Eng. Eletric.) Esteban Andres Vieira Garcete (Eng. Eletric.)

33.  Francisco José Teixeira Coelho Ladaga (Eng. Civ.) Luz Mitsuaki Sato (Eng. Civ.)

34.  Gabriela Mazureki Campos Bahniuk (Eng. Civ.)



35.  Gerson Luiz Boldrini (Eng. Civ.) Jonatan Luiz Guerra (Eng. Civ.)

36.  Gilson Branco Garcia (Eng. Eletric.) Fernando Nunes Patrício (Eng. Eletric.)

37.  Gilson Nakagaki (Eng. Eletric.) Harry Fockink (Eng. Eletric.)

38.  Harry Korman (Eng. Mec. Eletric.) Carlos de Andrade (Eng. Mec.)

39.  Heitor Rodrigues Fiuza Júnior (Eng. Agr.) Carlos Augusto Souza Roderjan (Eng. Agr.)

40.  Hélio Sabino Deitos (Eng. Civ.) Maria Cristina Graf (Eng. Civ.)

41.  Helio Silveira Ribas (Eng. Civ.) Alex Severo Alves (Eng. Civ.)

42.  Helmut Neubauer (Eng. Eletric.) Grasielle Hopfer Borga (Eng. Eletric.)

43.  Hugo Reis Vidal (Eng. Agr.)

44.  Ivo Brand (Eng. Quím.) Alessandra Lobo de Santos Souza (Eng. Quím.)

45.  Izan Gomes de Lacerda (Eng. Civ.) Andrea Resende Souza (Eng. Civ.)

46.  Jhony Möller (Eng. Agr.)

47.  João Augusto Barão Michelotto (Eng. Civ.) Vera Regina Fiori Dias (Eng. Civ.)

48.  João Carlos Motti (Eng. Mec.) Fernando Ebert (Eng. Mec.)

49.  João Pletsch (Eng. Eletric.) NÃO INDICADO

50.  José Carlos de Jesus (Eng. Civ.) Cesar Adriano Kruger (Eng. Civ.)

51.  José Fernando Garla (Eng. Eletric.) Alex Moretão Cunha (Eng. Eletric.)

52.  José Luiz de Souza (Eng. Seg. Trab.) Juliana Cássia Machado (Eng. Seg. Trab.)

53.  José Raulindo Gardingo (Eng. Agr.) Paulo Ferreira Carrilho (Eng. Agr.)

54.  Juliano Campos Feijó (Eng. Agr.) NÃO INDICADO

55.  Leandro José Grassmann (Eng. Eletric.) Erasmo Felix Benvenutti Filho (Eng. Eletric.)

56.  Leandro Meert (Eng. Agr.)

57.  Leandro Vanalli (Eng. Civ.) Antonio Belincanta (Eng. Civ.)

58.  Leonardo da Silva Rocha (Eng. Civ.) Emilce Rosane Mudrey Zanona (Eng. Civ.)

59.  Lessandro Fornari (Eng. Mec.) José Augusto Coeve Florino (Eng. Mec.)

60.  Luis Fernando Gastaldi (Eng. Agr. NÃO INDICADO

61.  Luiz Augusto de Medeiros (Eng. Agr.) NÃO INDICADO

62.  Luiz Octávio Oliani (Eng. Cartog.) Silvio Henrique Dellesposte Andolfato (Eng. Cartog.)

63.  Marcelo Zan (Eng. Mec.) Matheus Pereira Ramos (Eng. Mec.)

64.  Marcelus Vinicius Klinguelfus Borges (Geólogo) Lúcio Irajá Furtado (Geólogo)

65.  Márcia Helena Laino (Eng. Agr.) Simone Chieppe (Eng. Agr.)

66.  Márcio Coraiola (Eng. Ftal.) Roseli Frota de Moraes Salles (Eng. Agr.)

67.  Márcio Rodrigo Rebecca (Eng. Civ.) Jerson Godoy Leski (Eng. Civ.)



68.  Marco Antonio Rott de Oliveira (Eng. Agr.) Eloir José Assmann (Eng. Agr.)

69.  Marcos Roberto Marcon (Eng. Agr.) Airton Cittolin (Eng. Agr.)

70.  Marcus Juliano Cherato Ferreira (Eng. Civ.) Rafael Alberto Menon (Eng. Civ.)

71.  Margolaine Giacchini (Eng. Civ.) Rodrigo Uczak (Eng. Civ.)

72.  Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno (Eng
Civ.)

José Roberto Ho�mann (Eng. Civ.)

73.  Maria do Carmo Gominho Rosa (Eng. Pesca) Sergio Makrakis (Eng. Pesca)

74.  Maurício Balensiefer (Eng. Ftal.)

75.  Mauricio Rigo (Eng. Alim.) Cristina Maria Zanette (Eng. Alim.)

76.  Nelson Luiz (Eng. Civ.) NÃO INDICADO

77.  Nilton Batista Prado (Eng. Civ.) Marco Tulio Batista Prado (Eng. Civ.)

78.  Nilton Camargo Costa (Eng. Eletric.) Elizandra Gonçalves (Eng. Comp.)

79.  Nivaldo Barbosa de Lima (Eng. Civ.) Altair Ferri (Eng. Civ.)

80.  Olavo Roberto de Arruda Campos (Eng. Civ.) Silvia Guimarães Marques (Eng. Civ.)

81.  Orlando Lisboa de Almeida (Eng. Agr.) Márcio da Silva (Eng. Agr.)

82.  Osvaldo Kuczman (Eng. Agric.) Márcio Furlan Maggi (Eng. Agric.)

83.  Otávio Perin Filho (Eng. Agr.)

84.  Paulo Roberto Domingues (Eng. Civ.) Vicente Nadal Neto (Eng. Civ.)

85.  Paulo Roberto Santos Nascimento (Eng. Civ.) Paulo Montes Luz (Eng. Civ.)

86.  Paulo Rogério Borszowskei (Eng. Agr.) André Luis Trentin Scremin (Eng. Agr.)

87.  Paulo Sérgio Walenia (Eng. Eletric.)

88.  Peter Lemr Júnior (Eng. Minas) Luiz Carlos Senesi (Eng. Minas)

89.  Rafael Dilay Malucelli (Eng. Civ. Larissa Jagnez (Eng. Civ.)

90.  Rafael Fontes Moretto (Eng. Civ.) Vladimir José Ferreira (Eng. Civ.)

91.  Regina de Toni (Eng. Civ.) Alberto Gabriel Bueno Saugo (Eng. Civ.)

92.  Régis Landi Tambasco Glória (Eng. Prod. Mec.) José Carlos Pereira Pinto (Eng. Mec.)

93.  Renato João Sossela de Freitas (Eng. Quím.)

94.  Renato Muzzolon Junior (Eng. Amb.) Bruno Tonel Otsuka (Eng. Amb.)

95.  Renato Teruo Ikeda (Eng. Civ.)

96.  Ricardo Alexandre Diogo (Eng. Contr. Autom.) Emerson Donaisky (Eng. Contr. Autom.)

97.  Ricardo Antonio Palma (Eng. Agr.) Adalberto Telesca Barbosa (Eng. Agr.)

98.  Ricardo Martyn Kaspreski (Eng. Agr.) Valdemir José Gnoatto (Eng. Agr.)

99.  Ricardo Toyama (Eng. Eletric.) NÃO INDICADO



100.Ricardo Vidinich (Eng. Mec.)

101.Rodolfo Penteado Garbelini (Eng. Agr.)

102.Rogerio Pinto Pinheiro (Eng. Civ.) Alexandre Felipe Santos (Eng. Civ.)

103.Sady Ivo Pezzi Junior (Eng. Civ.) Maria Elisabete Yang (Eng. Civ.)

104.Samir Jorge (Eng. Civ.) Cleverson de Freitas (Eng. Civ.)

105.Sérgio Barbosa de Souza (Eng. Civ.) Marcelo Cibischini do Amaral Vasconcellos (Eng. Civ.)

106.Suely Terezinha Vivan Taniguchi (Eng. Eletric.) Daniel Lauer (Eng. Eletric.)

107.Suzely Schmitk Soares (Eng. Civ.)

108.Telmo Antonio Tonin (Eng. Agr.) Fernando Alves de Albuquerque (Eng. Agr.)

109.Tibiriçá Kruger Moreira (Eng. Eletron.) Edie Roberto Taniguchi (Eng. Eletric.)

110.Wander da Cruz (Eng. Cartog.) Érica Santos Matos (Eng. Cartog.)

111.William Cézar Pollonio Machado (Eng. Quím.) Gislaine Lara Bussolo (Eng. Quím.)

112.Wilson Gomes de Biazio (Eng. Civ.)

113.   Wladimir Edison Fonseca (Eng. Ind. Mec.)
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PTG GSG 07
Revisão: 00
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Fórmula Melhor Valor atual do 
indicador Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Freq. Medição Plano Ação Início Coordenação

1

Elevar a satisfação 
dos clientes usuários 

de produtos e 
serviços do Crea-PR

I-01
Percentual de satisfação dos 

usuários dos serviços do Crea-
PR

(N.º de avaliações como "satisfeito" / 
Total de avaliações) * 100 Acima Somente apoós 

reestruturação Implantar 85% 90% Mensal PA-01 Elevar a precisão do instrumento de 
medição da satisfação do cliente 2018 Jeferson Ubiali

I-02 Ações de advocacy realizadas N.º de ações de advocacy realizadas Acima 0 0 2 3 Trimestral PA-02
Estruturar e implantar prática de advocacy 
em temas de interesse das profissões, com 
abrangência interna e externa ao Sistema

-

I-03
Manifestações públicas de 
opinião acerca e temas de 
interesse das profissões

N.º de manifestações públicas 
realizadas Acima 0 8 24 36 Mensal PA-03

Implantar processo de prospecção, 
avaliação e manifestação do Conselho em 
temas de relevante interesse da sociedade 

e das profissões

2018 Celso Roberto Ritter

I-04
Propostas registradas nas 
reuniões dos Colegiados 

Estaduais

N.º de propostas oriundas das 
reuniões dos Colegiados Estaduais Acima 0 Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Bimestral

I-05
Percentual de participação na 

Plenária dos Colegiados 
Estaduais

(Quant. Participantes nas reuniões 
da Plenária dos colegiados / Quant. 
Total de participantes esperados) * 

100

Acima 0 Implantar 60% 80% Quadrimestral

I-06 Índice de aderência ao 
Programa CreaJr-PR

[(Índice de Amplitude x 5) + (Índice 
de Capilaridade x 3) + (Índice de 

Efetividade x 2)] / 10
Acima 0,17 0,17 0,25 0,3 Semestral PA-05 Modernizar e ampliar a abrangência do 

Programa CreaJr-PR 2018 Victor Meireles

I-07 Eventos de recepção de 
egressos realizados

N.º de eventos de recepção de 
egressos realizados Acima 0 0 Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização Semestral

ANEXO 2 - MAPA ESTRATÉGICO ANALÍTICO DO CREA-PR - 2018 - 2020

PA-04 Implantar a Plenária dos Colegiados 
Estaduais (CDER, CIE, CI) 2018 Thyago Nalim

Ampliar a atuação do 
Conselho em temas 

de interesse das 
profissões e da 

sociedade

Objetivo Estratégico Indicador

2

egressos realizados egressos realizados estabilização 
dos dados

I-08 Interações no Portal do Jovem 
Profissional

N.º de interações registradas por 
usuários no Portal do Jovem 

Profissional (curtidas, comentários e 
compartilhamentos)

Acima 0 0 Implantar
Elevar em 15% 
com relação a 

2019
Mensal

I-09 Parcerias na promoção de 
Residências Técnicas

N.º de parcerias na promoção de 
Residências Técnicas Acima 0 0 5 10 Anual PA-07 Modelar participação do Crea-PR na 

implantação de Residências Técnicas -

I-10
Ações de marketing de 

relacionamento com os clientes 
não usuários

N.º de ações relacionadas a 
marketing de relacionamento 

realizadas
Acima 0 2 4 4 Trimestral

I-11
Percentual de profissionais não 

usuários de produtos e 
serviços do Crea-PR

(N.º de profissionais com registro 
regular não usuários de produtos e 

serviços / Total de profissionais com 
registro regular) * 100

Abaixo Em obtenção Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Trimestral

I-12 Profissionais alcançados pelos 
Termos de Fomento

N.º de profissionais alcançados 
pelas ações dos Termos de Fomento Acima 8.000  6000 11.000 12.000 Bimestral PA-09

Elevar o número de profissionais  
alcançados pelas ações dos Termos de 

Fomento
2018 Claudemir Prattes

PA-10 Assessorar entidades de classe na 
implantação do planejamento estratégico -

Contribuir com a redução da inadimplência 
das entidades de classe junto ao Crea-PR

Realizar eventos estaduais de integração, 
troca de experiências e multiplicação do 

conhecimento
Claudemir Prattes

Juliane Marafon

Implantar processo padronizado para de 
recepção e informação aos jovens 

profissionais

Implantar plano de Marketing de 
Relacionamento com clientes não usuários 

de produtos e serviços

PA-11 2018

-

2018

PA-06

PA-08

Mensal

C
LI

EN
TE

S

Melhorar a recepção 
e inserção do jovem 

profissional no 
Sistema Profissional

Apoiar as Entidades 
de Classe na 
conquista da 

sustentabilidade

Atividades do ProEC N.º de atividades concluídas

Ampliar o 
relacionamento com 

os clientes não 
usuários de produtos 
e serviços do Crea-

PR

I-13

3

4

5

Acima 0 28 32 36



Intensificar o apoio para desenvolvimento e 
divulgação de cursos de EAD promovidos 

pelas Entidades de Classe

PA-12 Implantar nova ferramenta Ensino a 
Distância -

I-15
Percentual de execução dos 

investimentos estabelecidos no 
PPA

(N.º de investimentos realizados no 
ano / Total de investimentos 

planejados no ano) * 100
Acima Em coleta de 

dados 100% 100% 100% Anual PA-13 Elaborar e implantar Plano de Investimentos 
de médio e longo prazo 2018 Juliane Marafon

I-16

Percentual de imóveis 
adequados com relação à 

identidade visual e estrutura 
mínima de atendimento

(N.º imóveis  adequados à 
identidade visual e estrutura mínima 
de atendimento / Total de imóveis 

em uso ) * 100

Acima 0 Implantar 20% 80% Semestral

I-17

Percentual de imóveis 
passíveis de adequação, 

conformes aos itens críticos 
identificados na inspeção 

predial

(N.º imóveis conformes aos itens 
críticos / Total de imóveis passíveis 

de adequação ) * 100
Acima 0 Implantar 20% 100% Semestral

PA-15
Reestruturar o processo de planejamento e 

controle de despesas, vinculado à 
realização das receitas

-

I-19 Profissionais e empresas 
inadimplentes

Quantidade de profissionais e 
empresas com anuidades em aberto 
vencidas nos anos anteriores ao ano 

corrente

Abaixo 22.029
Reduzir 10% em 
relação ao ano 

referência

Reduzir 25% em 
relação ao ano 

referência

Reduzir 40% em 
relação ao ano 

referência
Mensal

PA-17
Estabelecer modelo de equilíbrio de 

fiscalizações entre modalidades e índice de 
aderência ideal

2018 Diogo Colella

PA-18 Otimizar a lotação dos Agentes de 
Fiscalização -

Potencializar o uso de tecnologia com foco 

Bimestral400300200 180AcimaN.º de profissionais participantes de 
cursos EAD promovidos pelas ECs

Sandro Maragoni

Estabelecer processo que assegure o 
cumprimento da receita estimada e a 
compensação de eventuais perdas de 

receitas

PA-16 2018 Robson Arbigaus 
Rothbarth

I-14
Profissionais participantes dos 
cursos EAD promovidos pelas 

entidades de classe

FI
N

A
N

C
EI

R
O

Estabelecer e 
consolidar políticas e 

diretrizes de 
investimento para 

longo prazo Criar e implementar Politica de manutenção 
e conservação de imóveis

A definir no plano de ação Acima Em coleta de 
dados Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Abaixo 0,8 0,9 0,9 0,9 Mensal

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

I-20

6

7 Assegurar o equilíbrio 
financeiro

Índice de aderência ao modelo 
de equilíbrio de fiscalizações 

entre modalidades

I-18 Índice de utilização das 
receitas

Total acumulado de despesas 
realizadas / Total acumulado de 

receitas realizadas

PA-14 2018

Mensal

PA-19
Potencializar o uso de tecnologia com foco 

na elevação da produtividade da 
fiscalização

-

I-21
Percentual de processos: 

regularizados, ou com autos 
pagos ou inscritos em DA

(N.º de processos regularizados 
antes do auto + auto pago e/ou 

regularizado pós-auto + inscrito em 
DA / N.º de processos processos 
irregulares arquivados* + inscritos 

em DA) / 100

Acima Em coleta de 
dados Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Mensal PA-20 Implantar processo de controle e melhoria 
do resultado qualitativo da fiscalização 2018 Hélio Xavier

PA-21

Estabelecer processo para definição,  
cumprimento e controle de pautas 

quadrimestrais de ações de visibilidade da 
fiscalização

2018 Geraldo Canci

PA-22
Definir e implantar protocolo de atendimento 

e tratamento de questões sensíveis a 
opinião publica

-

PA-23 Elevar e melhorar a identificação do 
exercício ilegal de empresas 2018 Diogo Colella

PA-24
Elevar a detecção do exercício ilegal de 

pessoas físicas nas empresas e 
organizações públicas

-

PA-25 Elevar a atuação sobre o exercício ilegal de 
pessoas físicas -

Capacitar os Agentes de Fiscalização para 
interpretação e aplicação do Código de 

Ética Profissional na rotina da fiscalização
Gilmar Ritter

Mensal

Quadrimestral

Quadrimestral 2018PA-26Processos de fiscalização do 
exercício não ético

N.º de processos de averiguação da 
conduta gerados Acima 128 Implantar 150 175

Acima

Combater o exercício 
ilegal e não ético da 

profissão
9

dos dados

Itens da pauta de ações de 
visibilidade da fiscalização 

atendidos

N.º de ações de visibilidade da 
fiscalização realizadas Acima Em coleta de 

dados

dos dados

I-22

8 Elevar a eficácia da 
fiscalização

I-23

I-24

10% 90%

Percentual de irregularidades 
relacionadas a exercício ilegal 

da profissão

(N.º irregularidades identificadas na 
fiscalização relacionadas a exercício 

ilegal PF e PJ  / N.º total de 
irregularidades identificadas na 

fiscalização) * 100

100%

31%
40%

(Elevar em 30%)

55% 

(Elevar em 80%)

62% 

(Elevar em 
100%)



Diversificar a detecção de desvios éticos 
abrangendo todas as modalidades -

Estruturar processo continuado de debates 
sobre montagem, instrução e julgamento de 

processos éticos
Renato Straube

Implantar metodologia de eliminação de 
falhas administrativas na geração e 

tratamento de processos éticos
-

PA-28 Reduzir o tempo total de tratamento dos 
processos éticos -

I-26 Percentual de matérias 
veiculadas na imprensa

(N.º de notícias publicadas em 
diferentes veículos de imprensa / N.º 
de matérias elaboradas por regional) 

* 100

Acima Em coleta de 
dados Implantar 70% 90% Mensal

I-27

Percentual de matérias 
veiculadas na imprensa com 

participação do Crea 
(entrevistas)

(N.º de solicitações para entrevistas 
/ N.º de matérias veiculadas)*100 Acima Em coleta de 

dados Implantar 60% 80% Mensal

PA-30 Estruturar e implantar Plano de 
Comunicação Estratégica 2018 Juliane Marafon

PA-31 Implantar diagnóstico de associações 
positivas e negativas da marca Crea-PR 2018 Juliane Marafon

PA-32 Melhorar processo de análise de ARTs 2018 Vânder Moreno

75% 80% Anual

Percentual de arquivamento de 
processos éticos sem 

aplicação de penalidade

(N.º de processos éticos arquivados 
sem aplicação de penalidade / N.º 

total de processos éticos 
arquivados) * 100

Abaixo

PA-29

PA-27 2018

Patrícia Giannini2018

exercício não ético conduta gerados

Implantar

profissão

10

PR
O

C
ES

SO
S

I-25

Implantar programa 
de comunicação e 

marketing 
regionalizado e 

integrado
Índice de associações positivas 

da marca Crea-PR

Obs.: Indicadores 
complementares inclusos no 

Plano de Comunicação

70% 65% 50% 35% Quadrimestral

Disponibilizar rede de jornalistas para 
atuação nas Regionais

67%I-28
Média do percentual de associações 

positivas de profissionais e 
empresas na pesquisa

Acima

PA-33 Implantar processo de orientação aos 
profissionais para correto registro de ARTs -

PA-34 [Projeto] Implantar um novo sistema de 
registro de ART 2018 -

PA-35 Implantar processo de fiscalização e 
tratamento de obras e serviços acervados -

PA-36
Implantar processo de fiscalização nos 

protocolos de solicitação de CAT, antes do 
deferimento

-

I-31 Processos administrativos 
virtualizados

N.º acumulado de processos 
administrativos com fluxo implantado 

no SEI
Acima 0 4 16 30 Trimestral PA-37 Operacionalizar a virtualização de 

processos administrativos 2018 Juliane Marafon

I-32
Percentual de processos de 

fiscalização finalizados fora do 
prazo 

(N.º de processos de fiscalização 
finalizados fora do prazo / N.º total 

de processos de fiscalização 
finalizados) * 100

Abaixo Em coleta de 
dados 0

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Mensal PA-38
Estabelecer ações de correção de desvios 
do fluxo ideal de andamento dos processos 

de fiscalização
-

I-33 Percentual de produtos críticos 
finalizados fora do prazo

(N.º  de produtos críticos finalizados 
fora do prazo / N.º total de produtos 

críticos finalizados) * 100
Abaixo Em coleta de 

dados Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Mensal PA-39 Implantar gerenciamento de fluxo de valor 
para os produtos críticos 2018 Edgar Tsuzuki

Elevar a segurança 
do processo de 

registro e certificação 
do exercício 
profissional

12

Percentual de irregularidades 
em CATs fiscalizadas

(N.º de CAT fiscalizadas irregulares / 
N.º de CAT fiscalizadas)*100I-30 Abaixo

Simplificar e otimizar 
os processos e 
procedimentos

Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Mensal

11

ARTs irregulares para fins de 
CAT

N.º acumulado de ARTs analisadas 
como irregulares para fins de CAT Abaixo

Em coleta de 
dados 0

Em coleta de 
dados Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

I-29

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Mensal



I-34 Inovações implantadas em 
processos administrativos

N.º de inovações implantadas em 
processos administrativos Acima Em coleta de 

dados Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Trimestral

PA-41 Criar novos produtos e serviços para 
docentes -

PA-42 Elevar a qualificação da Revista Técnico-
Científica junto à CAPES -

PA-43 Definir metodologia e implantar diagnóstico 
do clima organizacional 2018 Ricardo Bittencourt

PA-44
Adotar os princípios do processo de 

certificação de "Melhores Empresas para 
Trabalhar"

-

PA-45 Estabelecer e executar estratégias de 
Endomarketing -

Definir indicador para monitoramento do 
conhecimento institucional dos Inspetores e 

Conselheiros
Estabelecer Política de treinamentos para 

Inspetores e Conselheiros

PA-47 Elevar a efetividade da comunicação com 
os Inspetores e Conselheiros -

PA-48 Elevar as ações de representação e 
vivência de conselheiros e inspetores -

PA-49 Fomentar a realização de eventos 
intercâmaras -

Índice de atendimento às N.º de ações de desenvolvimento Definir após Definir após 

A
PR

EN
D

IZ
A

D
O

 E
 C

R
ES

C
IM

EN
TO

Promover um clima 
organizacional 

positivo

Índice do Clima Organizacional 
(ICO)

Definir após coleta e estabilização 
dos dados Acima

Melhorar o 
conhecimento 

institucional dos 
Inspetores e 

Conselheiros e 
melhorar a integração 

com as Câmaras 
Especializadas

Índice de conhecimento 
institucional de Inspetores e 

Conselheiros
A definir no plano de ação Acima

14

15

I-36

Disponibilizar 
produtos e serviços 

inovadores

Implantar política para captação, avaliação, 
medição e reconhecimento das inovações e 

seus benefícios
PA-40 2018 Edgar Tsuzuki

I-37

Em coleta de 
dados Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

02 medições no 
triênio

Em coleta de 
dados Implantar

13

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

6 Trimestral

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

I-35 Produtos e serviços inovadores 
implantados

N.º de produtos e serviços 
inovadores implantados Acima 0 0 4

PA-46 2018 Maurício Bassani

Quadrimestral

I-38
Índice de atendimento às 

necessidades de 
desenvolvimento

N.º de ações de desenvolvimento 
realizadas / N.º de ações de 

desenvolvimento identificadas como 
necessárias

Acima Em coleta de 
dados 0

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Anual

I-39 Percentual de satisfação com 
treinamentos

(N.º de avaliações como "satisfeito" / 
Total de avaliações) * 100 Acima Em coleta de 

dados 0 75% 80% Mensal

I-40 Participação em ações de 
multiplicação de conhecimento

N.º acumulado anual de funcionários 
participantes Acima Em coleta de 

dados 0 10 30 Trimestral PA-51 Implantar programa de multiplicação de 
conhecimentos e habilidades -

I-41
Percentual de funcionários com 

avaliação de desempenho 
dentro do esperado

A definir no plano de ação Acima Em coleta de 
dados Implantar Implantar

Definir após 
coleta e 

estabilização 
dos dados

Anual PA-52 Reestruturar o processo de Avaliação de 
Desempenho 2018 Ricardo Bittencourt

Elaborado por: Juliane Marafon
Gerente do DPLAN

Aprovado por: Celso Roberto Ritter
Superintendente
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16

Estabelecer uma Política de Capacitação do 
corpo funcional

Fomentar o 
desenvolvimento e 

multiplicação de 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
do corpo funcional

-PA-50
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ANEXOS

3. Resultados 
Objetivos Estratégicos 

2018 e desafios 2019



Anexo 3 – Resultado 
Objetivos Estratégicos 

2018 e desafios para 
2019 



Elevar a satisfação dos 
clientes usuários de 

produtos e serviços do 
Crea-PR 

Objetivo 1 



Reformulação da pesquisa de 
satisfação – Fale da Gente pra Gente 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Adequação do sistema e 

formulários de pesquisa 
 

• Obtenção do novo índice de 
satisfação 
 

• Análise de resultados 
 

• Análise de causas e 
planejamento, em caso de 
resultado insatisfatório 

FGG ATUAL 

• Produtos entregues 
• Solicitações indeferidas 
• Tele, web e chat 

atendimento 
 

FGG 2019 
• Produtos entregues 



Ampliar a atuação do 
Conselho em temas de 

interesse das 
profissões e da 

sociedade 
Objetivo 2 



Prospecção, avaliação e manifestação 
em temas de relevante interesse 



Prospecção, avaliação e manifestação 
em temas de relevante interesse 



Plenária dos Colegiados Estaduais 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Primeira reunião prevista 

para abril/2019 

Colegiados 
Estaduais 

Presidência 

Diretoria 

Comissão 
de Coord. 

Entidades 
de Classe 

Inspetores 

Instit. de 
Ensino 

Comitês 
Empres. 

CreaJr-PR 



Melhorar a recepção e 
inserção do jovem 

profissional no Sistema 
Profissional 

Objetivo 3 



Jovens profissionais e CreaJr-PR 

EM ANDAMENTO 
 
• Simplificação do processo 

de cadastramento 
 

• Plano de Comunicação do 
CreaJr-PR 
 

• Prêmio Destaque Regional 
 

 
INICIANDO EM 2019 

 
• Modelar participação do 

Crea-PR na implantação de 
Residências Técnicas 
 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Processo padronizado para 

recepção e informação ao 
jovem profissional 

CreaJr-PR 

• Novo regulamento 
• Eleições descentralizadas 
• Vídeos institucionais 
• Comissão de Comunicação do 

CreaJr-PR • 1.411 novos membros 
• 119 palestras da pauta 

mínima 
• 63 palestras técnicas 
• 6 visitas técnicas 
• 6 ações de cidadania 
• Campanha Doação de 

Sangue 
 



Jovens profissionais e CreaJr-PR 



Fórum de Docentes 

Record de público em 
2018 

Prêmio Inovação e boas práticas 
participação de 4 IEs  

Prêmio Melhores TCCs  
100 trabalhos indicados 



Ampliar o 
relacionamento com os 

clientes não usuários 
de produtos e serviços 

do Crea-PR 
Objetivo 4 



Implantação dos princípios do 
Marketing de Relacionamento 

Universo: 
Profissionais 

Registro ativo 

Usuário 
frequente 

Defensor 

Detrator 

Usuário não 
frequente / não 

usuário 

Defensor 

Detrator 

Registro 
interrompido 

Cliente 
apaixonado, 
defende a 

marca 

Cliente que 
critica, fala 

mal 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Análise de características dos clientes por classificação (não 

usuários / usuários críticos), indicados nos blocos em preto 
 

• Identificação de interesses e necessidades específicas 
 

• Determinação de ações de aproximação por meio de um 
processo estruturado 



Apoiar as Entidades de 
Classe na conquista da 

sustentabilidade 
Objetivo 5 



Apoio às Entidades de Classe 

Divulgação nas 
Redes Sociais 

TERMOS DE 
FOMENTO 

• Processo virtualizado 
• 35 entidades beneficiadas – 

mais de R$ 3,8 mi 
• 133 projetos fomentados 
• 26.703 profissionais 

alcançados 
• 23 revistas técnicas 
• 180 cursos/palestras 
• 43 projetos em fase de 

celebração 

PROEC 

• 30 atividades realizadas 
junto às Ecs 

• 2 seminários estaduais 
• Redução da inadimplência 

EAD 

• 12 cursos realizados pelas 
entidades 

• R$ 90 mil captados 
• 350 profissionais 

participantes 

Eventos 

Apoio às Entidades de Classe 

Divulgação nas 
Redes Sociais 

TERMOS DE 
FOMENTO 

• Processo virtualizado 
• 35 entidades beneficiadas – 

mais de R$ 3,8 mi 
• 133 projetos fomentados 
• 26.703 profissionais 

alcançados 
• 23 revistas técnicas 
• 180 cursos/palestras 
• 43 projetos em fase de 

celebração 

PROEC 

• 30 atividades realizadas 
junto às Ecs 

• 2 seminários estaduais 
• Redução da inadimplência 

EAD 

• 12 cursos realizados pelas 
entidades 

• R$ 90 mil captados 
• 350 profissionais 

participantes 

Eventos 



Apoio às Entidades de Classe 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Ações de apoio para implantação do 

planejamento estratégico nas ECs  
 

• Nova ferramenta EAD 

ESTANDES 

• 20 estandes 
• R$ 120 mil investidos 
• 30 entidades apoiadas 
• 370 mil participantes nos 

eventos 
• NOVIDADE: processo virtualizado 

CONVÊNIOS 

• 43 convênios ativos 
• Campo Fácil 

• Campo Fácil Ubiratã premiado no VI Prêmio 
Gestor Público Paraná 2018 

• Casa Fácil 
• 31 convênios vigentes 
• 1.300 moradias executadas nos últimos 

12 meses 



Estabelecer e 
consolidar políticas e 

diretrizes de 
investimento para 

longo prazo, e 
assegurar o equilíbrio 

financeiro 
Objetivos 6 e 7 



Investimentos 

CURTO PRAZO 
•Orçamento anual  
CURTO PRAZO 
•Orçamento anual  

MÉDIO PRAZO 
•PDTI 
•PPA 
•Receita total 
estimada 3 anos 
288.400.000,00 

MÉDIO PRAZO 
•PDTI 
•PPA 
•Receita total 
estimada 3 anos 
288.400.000,00 

LONGO PRAZO 
•Plano de 
investimentos 

LONGO PRAZO 
•Plano de 
investimentos 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Elaboração do Plano de 

Investimentos 
 

• Processo que assegure o 
cumprimento da receita 
estimada e a compensação 
de eventuais perdas de 
receitas 



Arrecadação em Dívida Ativa – 
Processos e Anuidades 

2017 2018 

67% de crescimento em 2018 

INVESTIMENTOS 
 
• Dezembro/2018 - Autorização 

para alteração do tipo de 
investimento dos recursos de 
superávits de Poupança para 
Fundos de Investimentos (FIC 
Premium) – maior rentabilidade, 
renda fixa com baixa volatilidade. 



Política de manutenção de imóveis e 
identidade visual 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Realizar diagnóstico dos 

imóveis, com participação 
de fornecedor contratado 
 

• Elaborar Plano Diretor de 
Gestão de Imóveis (PDGI) 
 

• Projeto e execução das 
alterações mediante 
licitação 



Elevar a eficácia da 
fiscalização e combater 
o exercício ilegal e não 

ético da profissão 
Objetivos 8 e 9 



Fiscalização do exercício ilegal 

27.260 
Qualidade 

Qualidade 

2018 – foco em fiscalização PJ = 
+ arrecadação de anuidades 

+ inserção profissional 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Elevar a detecção do exercício 

ilegal PF em empresas e 
organizações públicas (2019) 
 

• Atuação específica sobre o 
exercício ilegal PF (2020) 

fiscalizações em 2018 

 3.836  

 1.342  

 1.051  

 174  

 153  

 99  

 78  

 28  

 7  

 5  

PF - Exercício ilegal (leigo) 

PJ - Falta de registro 

PJ - Exercício ilegal (leigo) 

PJ - Falta de Resp. Téc. 

PF - Atividades estranhas 

PJ - Falta de visto 

PJ - Registro cancelado 

PF - Registro cancelado 

PF - Falta de registro 

PF - Falta de visto 

Irregularidades Ex. Ilegal 
59% PF    /   41% PJ 



Métodos de medição e análise da 
efetividade da fiscalização  

EFETIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO 
Finalizados em 2018 

Processos de ética arquivados 
(total histórico) 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Processo de melhoria do resultado qualitativo dos 

processos de fiscalização e dos processos éticos 
 

• Diversificação da detecção de desvios éticos em todas 
as modalidades 
 

• Reduzir o tempo de tratamento de processos éticos 
 

• Protocolo de atendimento e tratamento de questões 
sensíveis à opinião pública (ex.: sinistros) 



Modelo de equilíbrio da fiscalização 
entre modalidades 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Ações para buscar o equilíbrio entre as modalidades em 

todas as regiões 
 

• Potencialização do uso de tecnologia com foco na 
elevação da produtividade da fiscalização 



Visibilidade da fiscalização 

FISCALIZAÇÃO 
VISÍVEL + 

ORIENTATIVA  

Pautas quadrimestrais 
envolvendo a equipe de 

fiscalização 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Definição do processo para 

cumprimento e controle das pautas 



Implantar programa de 
comunicação e marketing 
regionalizado e integrado 

Objetivo 10 



Assessoria de Comunicação / Rede de 
jornalistas 

Clipping 
Inserções out/dez 2018 

Site Crea-PR 

TV – 31 
Rádio – 59  
Jornal – 56 
Web – 300  
Revista – 2  

4 mil acessos/dia 
• Elevação do n.º de acessos 
• Pesquisa para possível 

reformulação 

Dia do Engenheiro 
Dia do Engenheiro Agrônomo 
2019  85 anos do Crea-PR 

Campanhas 



Plano de Comunicação 

ESTRATÉGIA 2018 

• Mudança de abordagem nas redes 
sociais 

• Divulgações de apoio às Ecs 
(Termos de Fomento) 

• Divulgações técnicas por 
modalidade 

• Eventos e datas comemorativas 

Templates padronizados 

Divulgações técnicas 



Pesquisa de Imagem 

52,8% 

percentual de 
associações positivas 

na pesquisa de imagem 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Análise detalhada do resultado 

 
• Utilização das informações da pesquisa para as ações 

de relacionamento 
 

• Realização anual da pesquisa para monitoramento da 
eficácia das ações realizadas 
 

• Elevar o percentual de associações positivas 



Elevar a segurança do 
processo de registro e 

certificação do exercício 
profissional 

Objetivo 11 



Elevação da segurança no registro e 
certificação do exercício profissional 

NOVA ART 
Julho/2019 

Treinamento estadual para melhoria 
do processo de análise de ART 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Fiscalização de obras e serviços 

acervados 
 

• Fiscalização a partir de solicitações de 
Certidão de Acervo, antes do 
deferimento 



Simplificar e otimizar os 
processos e 

procedimentos e 
disponibilizar produtos e 

serviços inovadores 
Objetivo 12 e 13 



SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Campanha de 
sensibilização 

Assinatura digital e 
tramitação rápida 

32 
tipos de processos 

virtualizados 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Virtualização do processo 

de fiscalização 



Lean Office 

LEAN OFFICE 
ESCRITÓRIO ENXUTO 

Em implantação com consultoria 
de empresa contratada 
 
(+) aproveitamento do tempo 
(+) produtividade 
(+) padronização 
(-) desperdícios 
(-) prazos 

PRÓXIMAS ETAPAS 
 
• Realização de treinamentos pela 

consultoria contratada 
 

• Workshops para implantação do 
lean office aos processos e 
produtos críticos (inclui processos 
de fiscalização) 



Inovação 

PROGRAMA CREA-PR DE 
INOVAÇÃO 

Captação de ideias, medição e 
reconhecimento das inovações e 

seus benefícios 

OUTRAS IMPLANTAÇÕES 
CONCLUÍDAS 

• Implantação do SEI 
• CAT 100% online 
• Novos serviços 100% digitais 

(online) 
• Reformulação do processo de 

planejamento estratégico (método 
e ferramentas eletrônicas) 

• Participação na Semana de 
Inovação no Serviço Público 
(Brasília-DF) 
 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Criar novos produtos e serviços para 

docentes 
 

• Elevar a qualificação da Revista 
Técnico-Científica junto à CAPES 
 



Promover um clima 
organizacional positivo 

Objetivo 14 



Clima Organizacional – ações 
estratégicas 

PESQUISA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Solução definida, em 
processo de contratação 
 
• Análise do ambiente 
• Identificar o conjunto do condições 

que caracterizam o estado de 
satisfação ou insatisfação das 
equipes 

AÇÕES FUTURAS 
 
• Ações de endomarketing (2019) 

 
• Adotar princípios da certificação 

“Melhores empresas para trabalhar” 
(2020) 
 
 



Clima organizacional – ações específicas 

Eventos de integração 

Campanhas de mobilização 

Workshops operacionais 

Produtos internos 

Brainstorming “Comunicação 
e engajamento” – ações para 

3 anos 

Reestruturação do CRSC 

Homenagem por tempo de 
serviço 

Equipes no Seminário de 
Fiscalização 



Melhorar o conhecimento 
institucional dos 

Inspetores e Conselheiros 
e melhorar a integração 

com as Câmaras 
Especializadas 

Objetivo 15 



Política de Capacitação para 
Conselheiros e Inspetores 

Diagnóstico Capacitação 

DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DE CONHECIMENTO 
PARA UM PROCESSO ESTRUTURADO DE CAPACITAÇÃO 
 
• Ferramenta em desenvolvimento 
• Definição e implantação do processo (2019) 

INICIANDO EM 2019 
 
• Elevar ações de representação e vivência de conselheiros 

e inspetores 
 

• Fomentar a realização de eventos intercâmaras 
 
 



Fomentar o 
desenvolvimento e 

multiplicação de 
conhecimentos, habilidades 

e atitudes do corpo 
funcional 

Objetivo 16 



Capacitação funcional 

Avaliação de 
Desempenho 

Política de 
Capacitação 

Ponto de insatisfação interna 
identificado  
 
• Reestruturação do processo com 

contratação de empresa 
especializada 

Reestruturação do processo com 
estabelecimento de uma 
Política de Capacitação 

DESTAQUE 
 
• Incentivo para participação 

em eventos externos 
 
 



ANEXOS

4. Balanço 
orçamentário

Planejamento Crea-PR 
Planejamento Estratégico 

Plano Plurianual 
http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento 
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ANEXOS

4. Balanço 
orçamentário



Balanço Orçamentário

CREA/PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 76.639.384/0001-59

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.479.080,6482.020.919,3683.500.000,0083.500.000,00    RECEITA CORRENTE

771.761,4530.731.585,1629.959.823,7130.359.823,71      RECEITA TRIBUTÁRIA

771.761,4530.731.585,1629.959.823,7130.359.823,71        TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

771.761,4530.731.585,1629.959.823,7130.359.823,71          ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

-1.245.963,5331.703.537,4332.949.500,9634.929.500,96      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-579.036,1418.342.474,4518.921.510,5920.506.510,59        ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

251.555,8716.798.570,6516.547.014,7817.752.014,78          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

-830.592,011.543.903,802.374.495,812.754.495,81          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-666.927,3913.361.062,9814.027.990,3714.422.990,37        ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

-236.199,1212.372.948,0412.609.147,1613.004.147,16          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

-430.728,27988.114,941.418.843,211.418.843,21          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-95.157,086.842,92102.000,00102.000,00      RECEITA PATRIMONIAL

-95.157,086.842,92102.000,00102.000,00        RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-2.711,182.536.578,232.539.289,412.644.289,41      RECEITA DE SERVICOS

38.265,331.233.555,711.195.290,381.150.290,38        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-971,00423.203,48424.174,48424.174,48        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

-1.524,49403.582,67405.107,16405.107,16        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.608,6162.043,7460.435,1360.435,13        EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS

-13.146,6933.853,3147.000,00197.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-26.942,94380.339,32407.282,26407.282,26        EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO DE ARTs

Página:1/4



CREA/PR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.006.570,285.493.957,726.500.528,006.950.528,00      FINANCEIRAS

-25.599,8711.222,1336.822,00206.822,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-980.970,415.482.735,596.463.706,006.743.706,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-14.892,61108.812,39123.705,00303.705,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-397.600,101.172.400,901.570.001,001.400.001,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-568.477,704.201.522,304.770.000,005.040.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-174.635,48195.364,52370.000,00370.000,00      TRANSFERENCIAS CORRENTES

274.195,4611.353.053,3811.078.857,928.143.857,92      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

475.124,669.442.942,668.967.818,005.962.818,00        DÍVIDA ATIVA

-166.264,831.486.716,571.652.981,401.652.981,40        MULTAS DE INFRAÇÕES

-27.463,21402.536,79430.000,00500.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-7.201,1620.857,3628.058,5228.058,52        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-925.555,51174.444,491.100.000,001.100.000,00    RECEITA DE CAPITAL

0,000,000,00150.000,00      ALIENACAO DE BENS

0,000,000,00150.000,00        ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

-925.555,51174.444,491.100.000,00950.000,00      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

-925.555,51174.444,491.100.000,00950.000,00        TRANSFERÊNCIAS

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-2.404.636,1582.195.363,8584.600.000,0084.600.000,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-2.404.636,1582.195.363,8584.600.000,0084.600.000,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

13.986.521,0264.178.696,8664.429.567,5065.618.078,9879.604.600,0079.105.400,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

2.330.959,7336.909.687,2736.909.687,2736.909.687,2739.240.647,0039.280.647,00        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.492.249,4528.670.230,5528.670.230,5528.670.230,5530.162.480,0030.202.480,00          REMUNERAÇÃO PESSOAL
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CREA/PR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

838.710,288.239.456,728.239.456,728.239.456,729.078.167,009.078.167,00          ENCARGOS PATRONAIS

4.678.304,4821.072.417,2121.290.047,4622.419.448,5227.097.753,0026.978.553,00        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

467.058,246.918.584,516.918.584,516.924.370,767.391.429,007.241.429,00          BENEFÍCIOS A PESSOAL

165.819,20563.180,80563.180,80563.180,80729.000,00879.000,00          BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

358.618,36829.702,47832.901,76913.231,641.271.850,001.433.850,00          USO DE BENS E SERVIÇOS

115.775,452.747.247,552.747.247,552.747.247,552.863.023,002.718.023,00          DIÁRIAS

122.458,77889.009,23889.009,23889.009,231.011.468,00876.468,00          PASSAGENS

31.426,40104.219,60104.219,60104.219,60135.646,00143.146,00          HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO

165.218,271.344.645,071.344.645,071.352.144,731.517.363,001.297.363,00          DESPESA COM LOCOMOÇÃO

3.251.929,797.675.827,987.890.258,948.926.044,2112.177.974,0012.389.274,00          SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

123.008,89398.915,49398.528,06398.691,11521.700,00461.700,00        TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

123.008,89398.915,49398.528,06398.691,11521.700,00461.700,00          TRIBUTOS

1.784.299,672.660.597,192.660.984,622.718.700,334.503.000,004.523.000,00        DEMAIS DESPESAS CORRENTES

243.111,89707.388,11707.388,11707.388,11950.500,00950.500,00        SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.826.836,362.429.691,592.462.931,982.464.163,644.291.000,004.411.000,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.826.836,362.429.691,592.462.931,982.464.163,644.291.000,004.411.000,00          SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.000.000,000,000,000,003.000.000,002.500.000,00        RESERVAS

3.308.373,241.023.767,761.023.767,761.687.026,764.995.400,005.494.600,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

3.308.373,241.023.767,761.023.767,761.687.026,764.995.400,005.494.600,00        INVESTIMENTOS

2.400.000,000,000,000,002.400.000,003.250.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

908.373,241.023.767,761.023.767,761.687.026,762.595.400,002.244.600,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,000,000,000,000,000,00        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,000,000,000,000,000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

17.294.894,2665.202.464,6265.453.335,2667.305.105,7484.600.000,0084.600.000,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-14.890.258,110,000,0014.890.258,110,000,00       SUPERÁVIT

2.404.636,1565.202.464,6265.453.335,2682.195.363,8584.600.000,0084.600.000,00       TOTAL
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5. Balanço Patrimonial

CREA/PR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

Eng. Civ. Gerson Luiz Boldrini

Diretor Financeiro

434.886.339-34

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira

Presidente

474.790.789-00

Roseli Santin

ContadoraCRC/PR 26940/O-5

253.590.379-20

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018
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ANEXOS

6. Demonstração das 
variações patrimoniais



CREA/PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

77.379.616,1177.641.061,42VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA129.976.635,14106.150.476,96VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

44.329.770,7844.379.374,15PESSOAL E ENCARGOS29.233.413,3830.731.585,16IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

28.189.977,3229.184.549,55REMUNERAÇÃO DE PESSOAL29.233.413,3830.731.585,16TAXAS

28.189.977,3229.184.549,55REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS29.233.413,3830.731.585,16TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

9.272.060,308.239.456,72ENCARGOS PATRONAIS32.001.202,2731.703.537,43CONTRIBUIÇÕES

9.272.060,308.239.456,72ENCARGOS PATRONAIS - RPPS32.001.202,2731.703.537,43CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

6.867.733,166.918.868,51BENEFÍCIOS A PESSOAL32.001.202,2731.703.537,43CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

6.867.733,166.918.868,51BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS2.798.043,332.543.421,15EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

0,0036.499,37
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E
ENCARGOS

2.798.043,332.543.421,15EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,0036.499,37INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS2.798.043,332.543.421,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

559.177,23553.222,00BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS6.101.858,515.493.957,72VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

559.177,23553.222,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS134.186,6211.222,13JUROS E ENCARGOS DE MORA

559.177,23553.222,00OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS134.186,6211.222,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

17.153.207,9417.352.030,19USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO233.564,43108.812,39VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS

821.921,03932.579,69USO DE MATERIAL DE CONSUMO233.564,43108.812,39OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

821.921,03932.579,69CONSUMO DE MATERIAL5.734.107,465.373.923,20OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

13.537.002,6113.277.041,59SERVIÇOS5.734.107,465.373.923,20MULTAS SOBRE ANUIDADES

2.485.808,252.747.247,55DIARIAS1.977.517,84369.966,02TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

1.955.122,402.340.142,52SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS1.927.517,84369.966,02TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

9.096.071,968.189.651,52SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS1.927.517,84369.966,02TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

2.794.284,303.142.408,91DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO50.000,000,00TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS

2.794.284,303.142.408,91DEPRECIACAO50.000,000,00TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS

694.346,84707.388,11VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS22.362.846,890,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

694.346,84707.388,11JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS22.214.046,890,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

694.346,84707.388,11OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS22.214.046,890,00REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

2.304.168,112.462.931,98TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS148.800,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO
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ANEXOS

7. Demonstração do 
fluxo de caixa

CREA/PR

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

670.977,16687.733,22TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS148.800,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

670.977,16687.733,22TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS35.501.752,9235.308.009,48OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

1.633.190,951.775.198,76TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS29.347,8420.857,36VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

1.633.190,951.775.198,76TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS29.347,8420.857,36RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

2.834.525,996.499.016,93DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS35.472.405,0835.287.152,12DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2.265.937,676.428.483,81REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS1.542.239,451.486.716,57MULTAS ADMINISTRATIVAS

115.420,320,00REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO497.848,62402.379,78INDENIZAÇÕES

2.150.517,356.428.483,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

8.834.796,8414.728.411,61REVERSÃO DE PROVISÕES

568.588,3270.533,12PERDAS INVOLUNTARIAS5.654.514,079.442.942,66DÍVIDA ATIVA

486.888,3170.533,12PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO18.943.006,109.226.701,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

81.700,010,00PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS

352.773,79398.528,06TRIBUTÁRIAS

352.773,79398.528,06IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

352.773,79398.528,06IMPOSTOS

9.151.645,435.288.570,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

9.151.645,435.288.570,00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

9.151.645,435.288.570,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

77.379.616,1177.641.061,42Total das Variações Passivas :129.976.635,14106.150.476,96Total das Variações Ativas :

52.597.019,0328.509.415,54Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

129.976.635,14106.150.476,96Total129.976.635,14106.150.476,96Total

Eng. Civ. Gerson Luiz Boldrini

Diretor Financeiro

434.886.339-34

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira

Presidente

474.790.789-00

Roseli Santin

Contadora - CRC - PR-26.940/O

253.590.379-20

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018
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