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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
 
 
 

É com muito prazer que apresentamos o Planejamento Plurianual (PPA) do Crea-PR 
para o período de 2019 a 2021. Iniciativa que nasceu em 2016, com o objetivo de trazer 
ainda mais transparência administrativa ao trabalho realizado pelo Crea-PR, o PPA do 
próximo triênio dá um novo passo em direção às inovações que permitirão uma gestão 

com nível ainda maior de excelência na sua forma de atuação. 
 

A partir desta edição, ele estará ligado ao Planejamento Estratégico do Crea-PR e irá 
trabalhar os planos de investimentos de médio e longo prazo, não mais por atividades, e 
sim por Programas. Dessa forma, teremos uma visão mais estratégica que nos permitirá 

uma maior previsibilidade na destinação dos recursos. 
 

Enquanto órgão público, temos o dever de realizar nossas receitas na medida adequada à 
prestação dos serviços que disponibilizamos a sociedade. Por outro lado, devemos 

realizar nossas despesas com estrita observância da legalidade, moralidade, 
transparência, economicidade e eficácia. E é ao encontro desses objetivos que este 

Planejamento Plurianual nos levará. 
 

Parabéns a todos que trabalharam na sua concepção e que ele sirva de bússola para os 
caminhos que desbravaremos. 

 
Boa leitura! 

 
 

Engenheiro Civil Ricardo Rocha 
Presidente do Crea-PR 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano Plurianual - PPA, previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 
1988, é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração 
pública brasileira, obrigatório para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
incluindo Autarquias Federais. Tem duração definida, com início no segundo ano do 
mandato do Chefe do Poder Executivo e término no final do primeiro ano de seu 
sucessor, permitindo que haja continuidade do processo de planejamento, mesmo no 
caso de troca de gestão. Para adaptação à realidade do Crea-PR o PPA é elaborado para 
um período de 3(três) anos, coincidindo com o prazo de duração do mandato do 
Presidente eleito. 

 
O processo de elaboração do PPA é coordenado pelo DPLAN – Departamento 

de Planejamento e Controle Interno e sua aprovação final é feita pelo Plenário do Crea-
PR, após ser submetido à aprovação da Diretoria e apreciação da Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas - CTC, por meio de uma Instrução Normativa. 

 
Embora elaborado somente a cada três anos, o PPA é avaliado, revisto e 

monitorado anualmente, proporcionando a flexibilidade necessária ao enfrentamento de 
novos problemas e demandas e também alterações e atualizações que, em última 
instância, conferem o caráter gerencial deste PPA. 

 
Com a adoção deste plano, tornou-se obrigatório ao Crea-PR planejar todas as 

suas ações de médio prazo e seu orçamento, de modo a não ferir as diretrizes nele 
contidas, devendo atuar dentro dos limites previstos na redação do PPA no período 
vigente.   
 
 
O SISTEMA CONFEA/CREA 
 

O Sistema Confea/Crea foi criado em 11/12/1933, a partir dos esforços coletivos 
de entidades profissionais que exigiram uma regulamentação para as atividades que 
exerciam. Inicialmente contava apenas com engenheiros, arquitetos e agrimensores. Em  
1966, passou a ser regido pela Lei Federal 5.194/1966, representando também as 
profissões de geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos dessas modalidades, 
técnicos industriais e agrícolas e suas especializações. 
 

Dentre seus principais objetivos, estão a defesa da sociedade, regulamentação da 
profissão, propugnar pela ética profissional e a fiscalização do exercício profissional. 
Integram o Sistema Confea/Crea o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
Confea, os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) e a Mútua – Caixa 
de Assistência dos Profissionais do Crea. 

 
De acordo com a Lei 5.194/1966, “Os Conselhos Regionais de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (Creas) são órgãos de fiscalização do exercício das profissões 
de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões”. Porém, em 2010 foi criado, 
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através da Lei 12.378 de 31/12/2010, um conselho específico para a Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), não fazendo mais parte do Sistema os profissionais dessas 
modalidades. Recentemente também os técnicos industriais e agrícolas constituíram 
conselhos próprios, aprovados por meio da Lei Federal n.º 13.639 de 26/03/2018. Por 
esse motivo, as receitas oriundas de anuidades e ARTs – Anotações de 
Responsabilidade Técnica de profissionais de nível técnico já não estão sendo 
consideradas como fontes de receitas para o PPA 2019-2021. 

 
 
PERFIL ORGANIZACIONAL 
 
 O Crea-PR é uma Autarquia Federal, ou seja, uma pessoa jurídica de direito 
público que faz parte da Administração Pública Indireta. Tem a executoriedade e/ou 
titulariedade de um serviço público concedido por meio de lei. Seu patrimônio e receita 
são próprios, porém tutelados pelo Estado.  
 
 Atua compulsoriamente somente no Estado do Paraná, pois existe um Conselho 
Regional independente em cada Estado. O Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - Confea atua como organização superior definindo normativos para as 
atividades desenvolvidas pelos Creas.  
 

O Crea-PR está presente nas principais cidades do estado por meio das 
Regionais Apucarana, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Pato Branco 
e Ponta Grossa e em 27 inspetorias e um Posto de Atendimento, conforme mapa abaixo. 
A sede administrativa do Crea-PR está situada na cidade de Curitiba.  
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
 

 
 
 
MAPA ESTRATÉGICO 
 

O Planejamento Estratégico do Crea-PR é realizado com a metodologia BSC – 
Balanced Scorecard, já eleita como uma das práticas de gestão mais importantes e 
revolucionárias dos últimos 75 anos. O BSC cria um forte foco na estratégia corporativa, o 
que possibilita uma visão geral tanto do que ocorre na empresa quanto nos processos que 
podem e precisam ser aprimorados. 

 
O Mapa Estratégico é estabelecido contendo os Objetivos Estratégicos para um 

período de 3 (três) anos, coincidindo com o mandato do presidente eleito, e derivam de um 
complexo trabalho de análise de forças, fraqueza, oportunidades e ameaças, resultantes de 
informações coletadas com todas as partes interessadas pertinentes e também do plano de 
gestão apresentado aos profissionais durante o processo eleitoral. 

 
Para o período de 2018 a 2020, o Mapa Estratégico está assim estabelecido: 
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O CREA EM NÚMEROS 
 
 Para fundamentar o presente PPA apresentamos a seguir alguns números do Conselho, 
tomando como base o exercício de 2017. 
 

1) Quantidade de profissionais registrados no Conselho por Município e Regional: 
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2) Quantidade de empresas com registro no Conselho por Município e Regional: 

 

 
 
 

3) Quantidade de fiscalizações efetuadas por Município e Regional: 
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4) Número de ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica registradas por Município 

e Regional: 

 
 
 

5) Valor de arrecadação de ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica registradas 
por Município e Regional: 
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6) Valor de arrecadação de Anuidades pagas pelos profissionais com endereço no Paraná: 

 

 
 
 

7) Valor de arrecadação de Anuidades pagas pelas empresas registradas: 

 
 
 
Considerando a desvinculação dos técnicos de nível médio, com a criação dos 

Conselhos de Técnicos Agrícolas e de Técnicos Industriais, através da Lei n.º 13.639/2018, 
nos gráficos de arrecadação acima não foram considerados os valores recebidos pelos 
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técnicos, permitindo assim uma melhor comparação com a projeção das receitas do período 
de vigência do PPA. 

 
 

PPA EM GRANDES NÚMEROS 
 
 O planejamento do Crea-PR para os próximos 3 anos prevê uma utilização de recursos 
financeiros no valor de R$ 339.400.000,00 (trezentos e trinta e nove milhões e quatrocentos 
mil reais). 
 
 A seguir especificamos as receitas que financiam o PPA 2019-2021 com os valores 
segmentados por fonte de receitas, bem como a participação relativa de cada fonte no total de 
recursos para o período do PPA. 
 
 

ESTIMADA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 2 1 2 1 0 0 RECEITAS CORRENTES 61.620.023      69.855.792      78.437.410      83.500.000      88.400.000      94.040.000      102.420.000    
6 2 1 2 1 0 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 25.728.782      26.997.168      29.233.413      29.959.824      31.847.011      33.917.067      36.791.261      
6 2 1 2 1 0 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 24.695.970      27.737.012      32.001.202      33.429.501      34.213.407      36.430.078      39.980.184      
6 2 1 2 1 0 3 COTA PARTE 0                      -                   
6 2 1 2 1 0 4 RECEITAS PATRIMONIAIS 20.900             13.506             14.024             102.000           20.000             20.000             20.000             
6 2 1 2 1 0 5 RECEITAS DE SERVIÇOS 1.902.361        2.130.925        2.784.019        2.744.289        2.924.960        3.115.082        3.272.558        
6 2 1 2 1 0 6 RECEITAS FINANCEIRAS 4.523.969        5.571.768        6.101.859        6.950.528        6.853.722        7.299.214        7.810.159        
6 2 1 2 1 0 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 98.500             304.291           578.943           370.000           400.000           426.000           420.000           
6 2 1 2 1 0 8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.649.541        7.101.122        7.723.950        9.943.858        12.140.900      12.832.558      14.125.838      
6 2 1 2 2 0 0 RECEITAS DE CAPITAL 971.598           4.859.436        1.547.375,23   1.100.000        1.100.000        1.060.000        1.380.000        
6 2 1 2 2 0 1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -                   0                      0                      0                      0                      0                      
6 2 1 2 2 0 2 ALIENAÇÕES DE BENS 301.400           184.300           148.800           150.000           150.000           160.000           180.000           
6 2 1 2 2 0 3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -                   -                   0                      0                      0                      0                      0                      
6 2 1 2 2 0 4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 670.198,00      229.696           1.398.575        950.000           950.000           900.000           1.200.000        
6 2 1 2 2 0 5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -                   4.445.439        0                      0                      0                      0                      0                      

62.591.621      74.715.228      79.984.785      84.600.000      89.500.000      95.100.000      103.800.000    

19,4% 7,1% 5,8% 5,8% 6,3% 9,1%

RECEITA TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS  REALIZADAS RECEITAS PROJETADAS PPA

HISTÓRICO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS

% DE AUMENTO DA RECEITA EM RELAÇÃO AO 
EXERCÍCIO ANTERIOR  
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6 2 1 2 1 0 0 RECEITAS CORRENTES 284.860.000                                                  98,77                      
6 2 1 2 1 0 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 102.555.339                                                  35,56                      
6 2 1 2 1 0 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 110.623.669                                                  38,36                      
6 2 1 2 1 0 3 COTA PARTE -                                                                -                          
6 2 1 2 1 0 4 RECEITAS PATRIMONIAIS 60.000                                                           0,02                        
6 2 1 2 1 0 5 RECEITAS DE SERVIÇOS 9.312.601                                                      3,23                        
6 2 1 2 1 0 6 RECEITAS FINANCEIRAS 21.963.095                                                    7,62                        
6 2 1 2 1 0 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.246.000                                                      0,43                        
6 2 1 2 1 0 8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.099.296                                                    13,56                      
6 2 1 2 2 0 0 RECEITAS DE CAPITAL 3.540.000                                                      1,23                        
6 2 1 2 2 0 1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -                                                                -                          
6 2 1 2 2 0 2 ALIENAÇÕES DE BENS 490.000                                                         0,17                        
6 2 1 2 2 0 3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -                                                                -                          
6 2 1 2 2 0 4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.050.000                                                      1,06                        
6 2 1 2 2 0 5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -                                                                -                          

288.400.000                                                  100,00                    

% DE CONTRIBUIÇÃO DE CADA FONTE DE RECEITA NO PPA 2019-2021
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

RECEITA TOTAL

TOTAL EM REAIS PARA OS 3 ANOS % NOS 3 ANOS

 
 
 

Além dos valores de receitas projetados para os próximos 3 anos existe a previsão de 
utilização de R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), oriundos de valores 
aplicados em caderneta de poupança, resultado de superávits de exercícios anteriores, para 
construção da nova Sede.  

 
O somatório das receitas projetadas e dos valores aplicados em poupança totalizam os 

recursos financeiros que serão utilizados pelo Conselho no período de vigência deste PPA. 
 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS PROJETADAS NOS TRÊS ANOS QUE 
COMPREENDEM O PPA  
 

É de conhecimento geral que os PPAs da União, dos Estados e dos Municípios 
definem as políticas públicas a serem realizadas no período de sua abrangência e são 
elaborados por programas. Os programas são os instrumentos de organização que articulam 
um conjunto de ações suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma 
oportunidade, devendo seu desempenho ser passível de aferição por indicadores coerentes 
com o objetivo estabelecido e são classificados em programas finalísticos e programas de 
apoio.  

 
No Crea-PR os orçamentos não são definidos em programas, bem como os recursos 

são próprios, não oriundos da União. Nesse sentido os programas foram construídos usando 
uma similaridade ao que é aplicado no PPA da União, dividindo os programas em finalístico e 
de apoio, uma vez que também não há regramento estabelecido para a elaboração de PPAs 
para os Conselhos Profissionais. 
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Os programas definidos pelo Crea-PR para o PPA 2019-2021 são 9, sendo um 
finalístico e os demais relacionados à gestão e manutenção do Conselho, conforme segue: 

 
01 – Fiscalização, Certificação e Registro 
02 - Atividades Deliberativas 
03 - Governança Cooperativa 
04 - Eventos e Representações 
05 - Comunicação Institucional 
06 - Infraestrutura – Manutenção 
07 - Infraestrutura – Investimentos 
08 - Subvenções e Convênios 
09 - Suporte e Apoio Administrativo 
 
Do montante dos recursos previstos no PPA 2019-2021 a distribuição dos valores 

entre os programas apresenta os seguintes percentuais: 
 

 
 
 
 
VALORES E AÇÕES PREVISTAS POR PROGRAMA 
 
01 – FISCALIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO 

 
De acordo com seu Regimento Interno o Crea-PR é a instância de fiscalização, 

regulamentação, controle, orientação e aprimoramento do exercício das atividades 
profissionais da Engenharia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia e áreas afins, 
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no Estado do Paraná. Sendo assim, o programa fiscalização, certificação e registro é 
caracterizado por ser o programa finalístico do Conselho, sendo sua razão de existir. 

 
O programa compreende todos os valores necessários para cobrir os custos diretos 

para a realização da fiscalização e o tratamento dos processos, do registro de profissionais e 
empresas e suas alterações e da certificação do exercício profissional, através do controle do 
registro das ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica e a emissão dos acervos 
técnicos, que acontecem nas oito Regionais do Conselho. 

 
Estão inclusas nesse programa as despesas de pessoal e todas as despesas de rotina 

necessárias para a realização das atividades nas Regionais como: gerenciamento de frotas, 
serviços de telefonia, diárias, deslocamentos, postagem de correspondências, material de 
expediente, entre outras necessárias à continuidade das atividades de fiscalização do 
Conselho. Está sendo considerado nesse programa também o Departamento de Fiscalização 
com todas as suas atividades e despesas de pessoal. 

 
Embora o DAT - Departamento de Assessorias Técnicas e os Conselheiros também 

participem de parte do processo de análise e julgamento de processos de fiscalização e 
protocolos de solicitações, não estão sendo considerados nesse programa, sendo que essas 
atividades estão sendo consideradas no programa Suporte e Apoio Administrativo e Instâncias 
Deliberativas, respectivamente. 

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 01.101 Estabelecer modelo de equilíbrio de fiscalizações entre modalidades e índice 
de aderência ideal 

• 01.102 Otimizar a lotação dos Agentes de Fiscalização 
• 01.103 Potencializar o uso de tecnologia com foco na elevação da produtividade da 

fiscalização 
• 01.104 Implantar processo de controle e melhoria do resultado qualitativo da 

fiscalização 
• 01.105 Estabelecer processo para definição, cumprimento e controle de pautas 

quadrimestrais de ações de visibilidade da fiscalização 
• 01.106 Definir e implantar protocolo de atendimento e tratamento de questões 

sensíveis a opinião publica 
• 01.107 Elevar e melhorar a identificação do exercício leigo de empresas 
• 01.108 Elevar a detecção do exercício leigo de pessoas físicas nas empresas e 

organizações públicas 
• 01.109 Elevar a atuação sobre o exercício leigo de pessoas físicas 
• 01.110 Capacitar os Agentes de Fiscalização II para interpretação e aplicação do 

Código de Ética Profissional na rotina da fiscalização 
• 01.111 Diversificar a detecção de desvios éticos abrangendo todas as modalidades 
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• 01.112 Estruturar workshops de montagem, instrução e julgamento de processos éticos 
• 01.113 Implantar metodologia de eliminação de falhas administrativas na geração e 

tratamento de processos éticos 
• 01.114 Reduzir o tempo total de tratamento dos processos éticos 
• 01.115 Melhorar processo de análise no registro de ARTs 
• 01.116 Implantar processo de orientação aos profissionais para correto registro de 

ARTs 
• 01.117 Implantar um novo sistema de registro de ART 
• 01.118 Implantar processo de fiscalização e tratamento de obras e serviços acervados 
• 01.119 Implantar processo de fiscalização nos protocolos de solicitação de CAT, antes 

do deferimento 
• 01.120 Estabelecer ações de correção de desvios do fluxo ideal de andamento dos 

01.121 processos de fiscalização 
• 01.122 Estabelecer ações de correção de desvios do fluxo ideal de andamento dos 

produtos críticos 
 

Metas prioritárias 

1 – Manter as rotinas administrativas e de fiscalização estabilizadas e 
controladas 
2 – Fiscalizar as atividades de forma equilibrada e proporcional entre 
as modalidades 
3 - Reduzir o percentual de processos não efetivos arquivados 
4 - Aumentar o número de ações de fiscalização 
educativas/preventivas 
5 - Intensificar a fiscalização de desvios de conduta ética 
6 - Reduzir o número de ARTs irregulares registradas 

 
CARACTERIZAÇÃO 

Despesas diretas da fiscalização, apropriadas nos Centros de Custos específicos de 
fiscalização das Regionais e todas as despesas do Defis – Departamento de Fiscalização, 
além das despesas de operação das áreas administrativas das Regionais que realizam 
atendimento ao público, tratamento de processos de fiscalização e tratamento de protocolos 
das diversas solicitações de clientes. 
 
Principais contas: 
-Combustíveis e Lubrificantes 
-Diárias de Funcionários 
-Locação de Móveis, Máquinas e Equipamentos 
-P.J.-Manutenção e Conservação de Veículos 
-P.J.-Serviços de Telecomunicações 
-Pessoal 
-Postagem de Correspondência 
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RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$ 32.050.040   R$ 34.678.800   R$ 38.858.400  

TOTAL  R$                                                                105.587.240  

 
 

 
 
 
 
02 - ATIVIDADES DELIBERATIVAS 
 

Nesse programa estão consideradas todas as atividades ordinárias e extraordinárias das 
Câmaras, Comissões, Plenário e Diretoria.  Essas instâncias se reúnem regularmente em 
reuniões ordinárias, conforme calendário aprovado anualmente pelo Plenário do Conselho, 
para analisar e decidir sobre assuntos pertinentes às suas competências definidas no 
Regimento Interno.  

 
Esse programa é destinado a garantir a continuidade dos trabalhos desenvolvidos por 

essas instâncias deliberativas que tem a função de dar condições para o desempenho integrado 
e sistemático das finalidades do Conselho.  

 
Para a manutenção dessas atividades é necessária a garantia de recursos para 

locomoção e passagens, diárias, estacionamento, pedágio e alimentação que se destinam ao 
custeio dos membros integrantes dessas instâncias, compostas por Conselheiros, bem como, o 
custeio de todas as despesas administrativas para a realização das reuniões. 
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A participação dos membros em eventos promovidos pelo Crea e em cursos, 
workshops, palestras, seminários, e afins, promovidos por outras entidades, não estão 
contempladas nesse programa, sendo contemplados no programa eventos e representações, 
uma vez que não fazem parte das atividades precípuas dessas instâncias. 

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 02.201 Disponibilizar todos os recursos necessários para que as Instâncias  
Deliberativas possam exercer suas funções regimentais 

• 02.202 Aprimorar a qualidade da analise dos processos e protocolos   
• 02.203 Otimizar o tempo da analise de processos e protocolos   

  

Meta prioritária: Realizar, no mínimo, 9 rodadas de reuniões das Instâncias 
Deliberativas 

     
CARACTERIZAÇÃO 

As reuniões das Instâncias Deliberativas são constituídas de reuniões da Diretoria, das 
Comissões, das Câmaras e do Plenário do Conselho. Acontecem com intervalos de, 
aproximadamente, 45 dias, e tem duração de 2 (dois) dias. Nesse período acontecem uma 
série de reuniões, com horários previamente agendados, possibilitando a participação dos 
Conselheiros nas reuniões de suas Câmaras, das Comissões para as quais foram eleitos no 
exercício, bem como da Plenária, que é a última reunião da rodada. De cada rodada de 
reuniões participam, em média, 100 Conselheiros.   
Essas reuniões acontecem geralmente na cidade de Curitiba e, eventualmente, em algum 
outro local do Estado, sendo que todos os Conselheiros são convocados para participar. 
Além das reuniões ordinárias calendarizadas é possível a realização de reuniões 
extraordinárias pelas Instâncias Deliberativas, desde que comprovada a necessidade, em 
função do volume de atividades ou em função da necessidade de encaminhamento de algum 
tema específico. A aprovação de reuniões extraordinárias segue um fluxo estabelecido e 
previsto nos regramentos do Conselho. 
 
Principais contas: 
-Despesas com Locomoção de Conselheiros e Colaboradores 
-Diárias Conselheiros 
-Hospedagens e Alimentação de Conselheiros 
-P.J.-Demais Serviços Profissionais (Gravação e Recepcionistas) 
-P.J.-Serviços de Alimentação 
-Passagens de Conselheiros 
-Pedágios 
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RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$ 2.376.000   R$ 2.527.200   R$  2.775.600  

TOTAL  R$                                                                 7.678.800  

 

 
 
 
 
 
 
 
03 - GOVERNANÇA COOPERATIVA 
 

A Governança Cooperativa do Crea-PR é um sistema congregacional que objetiva a 
aproximação e a inter-relação  entre  Inspetores,  Conselheiros  titulares  e  suplentes  e 
administração  do  Conselho,  e  destes  com  as  Entidades  de  Classe,  Instituições  de 
Ensino, profissionais, empresas, órgãos públicos e sociedade através de uma estrutura formal 
e sistematizada de encontros regionais. 

 
Desse programa fazem parte os Colégios Regionais e as Comissões Acadêmicas 

Regionais e Estadual do CreaJr, bem como as reuniões do Colégio de Entidades Estadual e as 
reuniões de Inspetores e os Comitês constituídos para discussão de temas relevantes ao 
Sistema. As reuniões são calendarizadas anualmente e o principal objetivo é construir uma 
gestão cada vez mais participativa e descentralizada. 

Para a manutenção da Governança Cooperativa são necessários recursos para 
locomoção e passagens, diárias, estacionamento, pedágio e alimentação que se destinam ao 
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custeio dos membros participantes desses encontros, bem como, o custeio das despesas 
administrativas para a realização das diversas reuniões relacionadas. 

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 03.301 Interação entre inspetores, Conselheiros e demais instancias do Sistema 
Confea/Crea 

• 03.302 Elevar a efetividade da comunicação com os Inspetores e Conselheiros 
• 03.303 Melhoria da atuação dos órgãos auxiliares do Conselho  
• 03.304 Desempenhar política regional e local     
• 03.305 Estruturar e implantar prática de advocacy em temas de interesse das 

profissões, com abrangência interna e externa ao Sistema 
• 03.306 Implantar processo de prospecção, avaliação e manifestação do Conselho em 

temas de relevante interesse da sociedade e das profissões 
• 03.307 Implantar a Plenária dos Colegiados Estaduais (CDER, CIE, CI) 
• 03.308 Modernizar e ampliar a abrangência do Programa CreaJr-PR 
• 03.309 Assessorar entidades de classe na implantação do planejamento estratégico 
• 03.310 Ampliar a representatividade de modalidades do Comitê Empresarial  

 

Meta prioritária Ampliar a participação das partes interessadas nas diretrizes da 
gestão do Crea-PR 

     CARACTERIZAÇÃO 
Realização das reuniões dos Colégios Regionais, Comissões Acadêmicas do CreaJr, reuniões 
com Inspetores, reuniões dos Comitês e criação de novos fóruns de gestão participativa. 
 
Principais contas: 
-Diárias Conselheiros 
-Diárias Colaboradores 
-Passagens Colaboradores 
-Despesas com Locomoção Conselheiros 
-Despesas com Locomoção Colaboradores 
 
 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$       620.000   R$       680.000   R$       720.000  

TOTAL  R$                                                                    2.020.000  
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04 - EVENTOS E REPRESENTAÇÕES 
 

Além das suas atividades regimentais de fiscalização e regulamentação do exercício 
profissional o Crea-PR promove durante o ano alguns eventos rotineiros com o objetivo de 
gerar discussão e reflexão sobre temas de interesse da classe. Também são promovidos alguns 
eventos voltados especificamente para funcionários e partes interessadas, sempre objetivando 
o aprimoramento dos públicos acerca de temas relevantes e que tenham impacto direto nas 
rotinas do Conselho.  

 
Além disso, com a constante evolução das práticas e tecnologias adotas em todas as 

profissões e muitas vezes em função de novas legislações vigentes, faz-se necessária a 
reciclagem constante de conhecimento dos Conselheiros que são os responsáveis pela análise 
e julgamento dos processos de fiscalização do exercício dos profissionais. Essa reciclagem se 
dá, normalmente, pela participação dos Conselheiros em reuniões, fóruns, seminários, 
workshops entre outros do gênero, promovidos por outras entidades, inclusive fora do 
Sistema, tanto em nível estadual como nacional. 

 
Esse programa é destinado a garantir recursos para que essa prática de disseminar 

conhecimento e de adquirir conhecimentos para serem agregados às atividades do Conselho 
possa ser mantida, tendo em vista que são de extrema importância para o crescimento tanto da 
organização quanto das demais partes interessadas atingidas com essas ações. 

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 04.401 Estabelecer Política de treinamentos para Inspetores e Conselheiros 
• 04.402 Elevar as ações de representação e vivência de conselheiros e inspetores 
• 04.403 Fomentar a realização de eventos intercâmaras 
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• 04.404 Realizar eventos estaduais de integração, troca de experiências e multiplicação 
do conhecimento 

• 04.405 Intensificar o conhecimento institucional dos conselheiros, inspetores e 
funcionários 

• 04.406 Viabilizar o aprimoramento técnico, científico e cultural das partes envolvidas 
com o Conselho 
 

Metas 
1 - Realizar os eventos institucionalizados 
2 - Possibilitar a participação do Crea-PR em eventos de interesse 
das profissões 

     CARACTERIZAÇÃO 
Os eventos realizados pelo Conselho são conduzidos através de processos, obedecendo aos 
regramentos já estabelecidos, sempre buscando opções de parcerias para utilização de 
espaços para realização dos eventos e, somente na impossibilidade de parceria, é realizado 
processo de licitação para locação. Nas contratações sempre é observada a aquisição pelo 
menor preço, buscando sempre a opção mais vantajosa e que atenda às necessidades 
apresentadas.  
Em relação à participação em eventos organizados por outros órgãos o Conselho também 
adota regramentos específicos, definidos em Instrução de Serviço, delimitando o escopo 
dessa participação. 
Trata-se de recursos para fazer frente às despesas de diárias e deslocamentos dos 
participantes, bem como de materiais e insumos para a realização dos eventos. 
 
Principais contas: 
-Diárias Conselheiros, Colaboradores e Funcionários 
-Passagens Conselheiros, Colaboradores e Funcionário 
-Despesas com Locomoção Conselheiros e Colaboradores 
-Pedágios 
-P.J.-Demais Serviços Profissionais (Recepcionistas, Filmagens) 
-P.J.-Serviços de Alimentação 
 

 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$         3.520.000   R$      3.350.000   R$      3.400.000  

TOTAL  R$                                                                    10.270.000  
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05 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 A comunicação institucional é uma das atividades de relevante importância para uma 
organização. Através dela é possível, por meio de planejamento, implementação, 
gerenciamento e uso de tecnologias, estruturar toda a comunicação da organização.   
 

A comunicação institucional tem como principal objetivo tornar comum aos públicos, 
a razão de existir da organização, sua finalidade, sua identidade organizacional, os produtos e 
serviços oferecidos e seus prazos de execução, bem como notícias e posicionamentos da 
organização nos diversos canais. Outro importante ponto a ser trabalhado na comunicação 
institucional é a divulgação dos seus resultados, que em função da característica do Conselho 
se caracteriza por uma prestação de contas à sociedade.  

 
Nesse sentido o programa de comunicação institucional do Crea-PR pretende garantir 

os recursos necessários para a realização de uma série de ações de melhoria na comunicação 
do Conselho, e tem por objetivo levar ao público externo mais informação sobre suas funções 
institucionais, qual a importância de contratação de profissionais e empresas registrados para 
a execução de qualquer serviço técnico ou obra e dessa forma mostrar à sociedade a 
importância das profissões afetas ao Conselho.  

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 05.501 Estruturar e implantar Plano de Comunicação Estratégica 
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• 05.502 Disponibilizar rede de jornalistas para atender as demandas de comunicação de 
forma regionalizada 

• 05.503 Diversificar os meios de comunicação utilizados para maior alcance da 
informação 

• 05.504 Intensificar a comunicação acerca da finalidade institucional e dos resultados 
obtidos pelo Conselho     

• 05.505 Implantar plano de Marketing de Relacionamento com clientes não usuários de 
produtos e serviços 

• 05.506 Implantar diagnóstico de associações positivas e negativas da marca Crea-PR 
 

Meta prioritária 
Implantar Plano de Comunicação, com foco na melhoria do 
processo, buscando aumentar o índice de associações positivas à 
marca Crea-PR   

  
    CARACTERIZAÇÃO 

Material publicitário e campanha para comemorações dos 85 anos do Crea-PR em 2019, 
além das diversas ações realizadas através da agência de publicidade, contratada por meio 
de processo licitatório, e ações diversas de divulgação dos produtos e serviços do Crea 
nos principais eventos regionais, através de material impresso, confecção de revista, 
publicações técnicas, estandes, serviços fotográficos e vídeo, postagem de 
correspondências institucionais, entre outros, realizadas ao longos dos 3 anos. 
Engloba também a contratação de rede de jornalistas para atender as demandas de 
comunicação de forma regionalizada, também ao longo dos 3 anos. 
 
Principais contas: 
-P.J.-Serviço de Divulgação Institucional (Empresa Contratada) 
-Confecção de Revistas 
-Postagem de Correspondência 
-Locação de Bens Moveis, Maquinas e Equipamentos (Estande do Crea em Eventos) 
 

 
 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$ 2.600.000   R$ 2.700.000   R$ 2.785.500  

TOTAL  R$                                                      8.085.500  
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06 - INFRAESTRUTURA – MANUTENÇÃO 
 

Para que o Crea-PR possa realizar as atividades previstas no seu Regimento Interno se 
faz necessária a manutenção da máquina administrativa. Essa manutenção leva em 
consideração os insumos necessários para que as atividades principais possam ser realizadas 
de forma adequada, sem as quais não seria possível.  

 
Fazem parte desse programa as despesas fixas mensais e algumas poucas despesas 

pontuais, tais como: energia elétrica, água e esgoto, impostos e taxas, serviços de 
telecomunicação, locação de imóveis, segurança, limpeza e jardinagem, seguros, 
combustíveis e lubrificantes, internet, nobreak, utensílios de copa e cozinha, entre outros. 
Também fazem parte desse programa as adequações obrigatórias e visuais nos imóveis, 
devidamente identificadas nos relatórios de inspeção realizados. 

 
 Esse programa tem por característica a periodicidade mensal de desembolso através 

de processos de contratação e se repetem anualmente, havendo, portanto, a necessidade de 
continuidade para assegurar as condições de trabalho tanto da área finalística quanto das áreas 
de suporte. 

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 06.601 Criar e implementar Política de manutenção e conservação de imóveis 
• 06.602 Manter as estruturas Conselho em perfeito funcionamento   
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• 06.603 Proporcionar ótimo atendimento aos clientes      
• 06.604 Oferecer um ambiente estruturado aos funcionários do Crea-PR  

   

Meta prioritária Manter todos os serviços de infraestrutura e manutenção vigentes 
em funcionamento  

     CARACTERIZAÇÃO 
Todas as despesas de manutenção de estrutura, que dão condições para que a rotina do 
Conselho possa acontecer, e cuja paralisação traria prejuízos para a continuidade dos 
trabalhos nos diversos pontos do Estado. Concentram-se nesse programa as despesas de 
manutenção das edificações e sua identidade visual, os serviços necessários para o 
funcionamento regular das instalações do Conselho, tanto próprias como locadas, incluindo 
o valor da locação, e também o custeio com o gerenciamento da frota de veículos, desde que 
não destinados exclusivamente à fiscalização, sendo nesse último caso apropriadas no 
programa 01. 
 
Principais contas:  
-Combustíveis e Lubrificantes* 
-Serviços de Energia Elétrica e água e esgoto 
-Impostos e Taxas 
-Locação de Imóveis 
-P.J.-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 
-P.J.-Serviços de Segurança Predial e Preventiva 
-P.J.-Serviços de Telecomunicações* 
-Serviços de Internet 
-P.J.-Manutenção de Conservação de Bens Imóveis  
-P.J.-Manutenção de Veículos* 
- Seguros de Bens Imóveis e Móveis 
- Móveis e Utensílios 
 
* os recursos utilizados pelos agentes de fiscalização nas contas destacadas estão sendo considerados no programa Fiscalização, 
Certificação e Registro, por serem custos diretos daquele programa 

 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$         6.500.000   R$      6.610.000   R$      7.350.000  

TOTAL  R$                                                                   20.460.000  
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07 - INFRAESTRUTURA – INVESTIMENTOS 
 

Além da manutenção da operação do Conselho é necessário que haja investimentos 
para fazer frente à nova realidade do mercado em relação à modernização e também às 
evoluções tecnológicas, atendendo às demandas dos usuários, do corpo funcional e dos 
Conselheiros. 

 
Os investimentos em veículos objetivam manter baixos os custos de manutenção 

adotando-se a política de renovação de 25% da frota a cada ano, de forma que os veículos vão 
a leilão com uma idade média de 4 anos e a quilometragem em torno de 80.000 km. 

 
A renovação do parque de informática obedece às diretrizes e políticas do PDTI - 

Plano de Diretrizes de Tecnologia da Informação vislumbrando o acompanhamento da 
evolução tecnológica dos equipamentos de informática, mantendo-os atualizados à melhor 
tecnologia disponível. Subsidiariamente recebem investimentos as inovações tecnológicas 
oriundas das diretrizes estratégicas de gestão. 

 
Custear despesas com investimentos em aquisição de imóveis, veículos, equipamentos 

e materiais permanentes e realização de obras, instalações e reformas é, portanto, o objetivo 
desse programa e sua inclusão no PPA permite planejar tais investimentos sem comprometer a 
atividade finalística e de suporte e a realização dos demais programas estabelecidos. 
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Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 07.701 Elaborar e implantar Plano de Investimentos de médio e longo prazo 
• 07.702 Modernizar e ampliar as instalações do Conselho     
• 07.703 Manter o parque tecnológico sempre atualizado 
• 07.704 Manter a frota de veículos sempre em condições de uso e com baixo custo de 

manutenção     
• 07.705 Reestruturar o processo de planejamento e controle de despesas, vinculado à 

realização das receitas 
• 07.706 Estabelecer processo que assegure o cumprimento da receita estimada e a 

compensação de eventuais de perdas de receitas 
  

Meta 1 Renovar o percentual da frota, conforme política do Crea-PR, 
substituindo os veículos mais antigos 

     
Unidade de Medida 

Quantidade 

2019 2020 2021 Total 
R$ 650.000 700.000 610.000 1.960.000 

     CARACTERIZAÇÃO 
Aquisição de veículos para atendimento às demandas da fiscalização, Sede e gerencias 
regionais, nos seguintes quantitativos: 
2019 – aquisição de 8 veículos, sendo uma Van;  
2020 – aquisição de 13 veículos; 
2021 – aquisição de 12 veículos. 

 

Meta 2 Realizar as melhorias necessárias no imóvel da Inspetoria Cascavel 

     
Unidade de Medida 

Quantidade 

2019 2020 2021 Total 
R$ 800.000 2.000.000 700.000 3.500.000 
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Meta 3 Realizar 100% das aquisições de equipamentos previstas no PDTI 

     
Unidade de Medida 

Quantidade 

2019 2020 2021 Total 
R$ 3.300.000 950.000 800.000 5.050.000 

     CARACTERIZAÇÃO 
Trata-se de renovação anual de parte do parque de microcomputadores e notebooks, 
aquisição de servidores em blade e storage (gaveta e discos) e solução de backup de dados, 
conforme previsão no PDTI. Inclui também a solução de videoconferência para utilização 
em treinamentos e reuniões. 
 

 

Meta 4 Construir a nova Sede do Conselho 

     
Unidade de Medida 

Quantidade 

2019 2020 2021 Total 
R$ 17.000.000 17.000.000 17.000.000 51.000.000 

     CARACTERIZAÇÃO 
Recursos destinados à construção da Sede do Conselho em terreno próprio, conforme 
projeto já elaborado. Recursos oriundos de rendimentos em poupança de superávits de 
exercícios anteriores. Valores destinados ao cronograma de obra, não envolvendo a parte de 
mobiliário e acessórios. 

 
 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$  21.750.000   R$  20.650.000   R$  19.110.000  

TOTAL  R$                                                            61.510.000  

 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 
 

Plano Plurianual Crea-PR - Anexo Instrução Normativa n.º 01/2018 
 

Pág. 28 de 32 
 

 
 

 
 
08 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS 
 

O Crea-PR presta apoio financeiro através de Termos de Fomento, para execução de 
projetos de interesse do Sistema Confea/Creas, oriundos de Entidades de Classe com registro 
no Conselho. Essa prática é conhecida pelo termo de subvenções, e é uma modalidade de 
transferência de recursos financeiros públicos prevista em lei. 

 
Os projetos apoiados devem ter 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. 

 
Além disso, vem firmando convênio anual com o Confea, denominado Prodesu – 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua, com repasse de 
parte da receita operacional, cuja finalidade é auxiliar o sistema na sua sustentabilidade 
financeira. 

 
Esse programa visa, portanto, a manutenção destas ações, tendo em vista que ambas 

são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Confea/Crea e Mútua, não só na questão 
financeira mas também na sua “marca” como instituição atuante e de fundamental 
importância para a defesa das profissões.  

 
Principais propostas vinculadas ao programa: 
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• 08.801 Continuidade de apoio as Entidades de Classe via Termo de Fomento 
• 08.802 Adotar critérios para priorização de projetos que atinjam o maior número de 

profissionais nos Termos de Fomento 
• 08.803 Contribuir com a redução da inadimplência das entidades de classe junto ao 

Crea-PR 
• 08.804 Intensificar o apoio para desenvolvimento e divulgação de cursos de EAD 

promovidos pelas Entidades de Classe   
• 08.805 Auxiliar o sistema Confea/Crea na sua sustentabilidade financeira  

  

Metas prioritárias 
1 - Aumentar o número de profissionais alcançados pelos Termos 
de Fomento 
2 - Aderir anualmente ao Prodesu 

     CARACTERIZAÇÃO 
Termos de Fomento firmados conforme Lei Federal n.º 13.019/2014 e Lei n.º 
13.204/2016 e Resolução n.º 1.075/2016 do Confea. 
Recurso destinado ao Prodesu calculado sobre a receita corrente do exercício, conforme 
Resolução n.º 1.030/2010 do Confea.  

 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$ 4.400.000   R$ 4.680.000   R$ 5.140.000  

TOTAL  R$                                                     14.220.000  
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09 - SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO 
 
 Nesse programa estão compreendidas todas as atividades de suporte administrativo 
para a atividade finalística, que é a fiscalização, certificação e registro, incluindo as despesas 
de rotina da operação das diversas áreas. Fazem parte desse programa, portanto, as despesas 
de rotina das Assessorias da Presidência, da Secretaria Geral e de todos os Departamentos, 
exceto o Defis, que prestam suporte e apoio para a atividade finalística e não estão 
contemplados nos programas anteriores. 
 

Esse programa se caracteriza por desembolsos mais variáveis de insumos, materiais, 
serviços, custeio de viagens, postagens de correspondências, entre outros, que variam de 
acordo a quantidade de ocorrências ou época do ano.  

 
Como contraponto faz parte desse programa também os custos com pessoal de todas 

essas áreas de suporte e apoio já citadas, sendo que nesse caso há uma maior previsibilidade 
de realização, tendo em vista a sistemática de apuração dos custos já adotada há muitos anos 
pelo Decop – Departamento Contábil e Pessoal, com um alto grau de assertividade. 

 
Esse programa é o que apresenta o maior volume de aplicação de recursos, 

considerando as contas as e áreas envolvidas, e se caracteriza, portanto, por uma menor 
previsibilidade de realização integral. 

 
Principais ações vinculadas ao programa: 
 

• 09.901 Operacionalizar a virtualização de processos administrativos 
• 09.902 Implantar política para captação, avaliação, medição e reconhecimento dos 

benefícios das inovações 
• 09.903 Criar novos produtos e serviços para docentes 
• 09.904 Elevar a qualificação da Revista Técnico-Científica junto à CAPES 
• 09.905 Definir metodologia e implantar diagnóstico do clima organizacional 
• 09.906 Adotar os princípios do processo de certificação de "Melhores Empresas para 

Trabalhar" 
• 09.907 Estabelecer e executar estratégias de Endomarketing 
• 09.908 Estabelecer uma Política de Capacitação do corpo funcional 
• 09.909 Implantar programa de multiplicação de conhecimentos e habilidades 
• 09.910 Estabelecer indicador para monitoramento da aderência à matriz de 

competências 
• 09.911 Reestruturar o processo de Avaliação de Desempenho 
• 09.912 Elevar a precisão do instrumento de medição da satisfação do cliente 
• 09.913 Implantar processo padronizado para de recepção e informação aos jovens 

profissionais 
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• 09.914 Modelar participação do Crea-PR na implantação de Residências Técnicas 
• 09.915 Implantar nova ferramenta Ensino a Distância 

 

Metas prioritárias 
1 – Manter as rotinas administrativas estabilizadas e controladas 
2 - Virtualizar os processos administrativos de suporte e apoio 
3- Disponibilizar produtos ou serviços inovadores 

     CARACTERIZAÇÃO 
Virtualizar o máximo de processos de apoio possível, para dar maior agilidade na realização 
das atividades, eliminando a necessidade de recursos e o tempo de tramitação dos 
documentos, bem como disponibilizar novos produtos e serviços ou inovar nos produtos e 
serviços já existentes, sempre buscando a melhoria para o usuário, além de manter de forma 
adequada os produtos e serviços já existentes. 
 
Principais Contas: 
-Despesas Bancárias 
-Despesas Judiciais 
-Indenizações, Restituições e Reposições 
-P.J.-Serviços Advocatícios 
-P.J.-Serviços de Informática 
-Postagem de Correspondência* 
-Sentenças Judiciais 
-Pessoal* 
 
* os recursos utilizados pelo Regionais nas contas destacadas estão sendo considerados no programa Fiscalização, Certificação e Registro, 
por serem custos diretos daquele programa 
 

 

RECURSOS 
2019 2020 2021 

 R$    32.683.960   R$    36.224.000   R$    40.660.500  

TOTAL  R$                                                                109.568.460  
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RESUMO DOS RECURSOS QUE SERÃO UTILIZADOS, POR PROGRAMA, NO 
PERÍODO DO PPA 
 

PROGRAMAS 2019 2020 2021 TOTAL

FISCALIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO 32.050.040           34.678.800           38.858.400           105.587.240         

INSTANCIAS DELIBERATIVAS 2.376.000             2.527.200             2.775.600             7.678.800             

GOVERNANÇA COOPERATIVA 620.000                 680.000                 720.000                 2.020.000             

EVENTOS E REPRESENTAÇÕES 3.520.000             3.350.000             3.400.000             10.270.000           

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 2.600.000             2.700.000             2.785.500             8.085.500             

INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO 6.500.000             6.610.000             7.350.000             20.460.000           

INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTOS 21.750.000           20.650.000           19.110.000           61.510.000           

SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS 4.400.000             4.680.000             5.140.000             14.220.000           

SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO 32.683.960           36.224.000           40.660.500           109.568.460         

TOTAL 106.500.000         112.100.000         120.800.000         339.400.000          
 


