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ANEXO I
PPA - PLANO PLURIANUAL

Crea-PR 2016-2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Apresentamos a todos o Planejamento Plurianual do Crea-PR – PPA/
Crea-PR 2016-2018. 

Trata-se de iniciativa pioneira e de uma nova e importante ferramenta 
de transparência administrativa e financeira do nosso Conselho. O 
trabalho com foco na qualidade e na melhoria contínua e a gestão 
participativa e transparente têm sido uma constante no Crea-PR. 
Adotamos em nosso modelo de gestão várias ferramentas que nos 
auxiliam a planejar o Conselho e direcionar nossas ações para 
a disponibilização de produtos e serviços cada vez mais voltados 
às necessidades da sociedade paranaense, destacadamente aos 
profissionais e empresas jurisdicionadas ao Crea. Assim tem sido na 
construção do nosso Planejamento Estratégico e na definição das 
metas, projetos e objetivos anuais nos últimos anos.

O PPA/Crea-PR 2016-2018 nasceu de um dos Objetivos Estratégicos 
definidos para esta gestão, qual seja, “Responsabilidade, legalidade 
e moralidade na aplicação dos recursos” e tem como objetivo, além 
de melhorar o planejamento de investimentos de médio e de longo 
prazos, dar ainda mais transparência às ações da gestão. Com esta 

nova ferramenta o Crea-PR alinha-se ainda mais fortemente aos 
princípios da boa administração pública.

Temos o firme objetivo de direcionar todos os esforços das áreas 
deliberativa e executiva do Crea-PR na direção da conquista 
de melhorias contínuas nos produtos e serviços oferecidos aos 
nossos usuários, sempre em prol da valorização, regulamentação, 
organização e controle de nossas profissões. Nas páginas a seguir 
estão explicitados dados, números e informações acerca do nosso 
planejamento administrativo e financeiro para os próximos três anos, 
definindo assim quanto e em quais áreas serão investidos os recursos 
do Conselho. 

Boa leitura a todos.

Engenheiro Civil Joel Krüger 
Presidente do Crea-PR

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento 
de médio prazo da administração pública brasileira, obrigatório 
para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo 
Autarquias Federais, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, 
regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. 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 governo. Adaptando à realidade do Crea-PR 
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o PPA é elaborado então para um período de 3 anos, coincidindo com o 
prazo de duração do mandato do Presidente eleito.

Sua aprovação final é feita pelo Plenário do Crea-PR, após ser 
submetido à aprovação da Diretoria e apreciação da Comissão de 
Orçamento e Compras, por meio de uma Instrução Normativa.

Embora elaborado somente a cada três anos é avaliado, revisto e 
monitorado anualmente, proporcionando a flexibilidade necessária 
ao enfrentamento de novos problemas e demandas e também 
as 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 e também seu orçamento de modo a não ferir 
as diretrizes nele contidas, somente devendo efetuar investimentos 
previstos na redação do PPA para o período vigente. 

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 e em 
1966 passou a ser regido pela Lei 5.194, representando também as 
profissões de geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos dessas 
modalidades, técnicos industriais e agrícolas e suas especializações.

Dentre seus principais objetivos estão o de defesa da sociedade, 
regulamentação da profissão, propugnar pela ética profissional e 
a fiscalização do exercício profissional. Hoje, atua para manter o 
ordenamento do trabalho que assegure o pleno desenvolvimento das 
atividades profissionais, da ciência e da tecnologia, para a segurança, 
o conforto e bem-estar da população. Integram o Sistema Confea/
Crea o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, os 
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - Crea e a Mútua 

de Assistência dos Profissionais.

De acordo com a Lei 5.194/1966 “Os Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) são órgãos de 
fiscalização do exercício das profissões de engenharia, arquitetura e 
agronomia, em suas regiões”. Recentemente, através da Lei 12378 
de 31/12/2010, foi criado um Conselho específico para a Arquitetura 
e Urbanismo (CAU), não fazendo mais parte da atividade do Crea, 
portanto, a fiscalização do exercício das profissões dos arquitetos e 
urbanistas.

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.

Criado em 11/06/1934, o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná) tem como propósito “Resguardar o interesse 
público e a ética no exercício das profissões das Engenharias, 
da Agronomia, das Geociências, das Tecnológicas e Técnicas, 
buscando sua valorização, através da excelência na regulamentação, 
organização e controle destas profissões”.

Atua compulsoriamente somente no Estado do Paraná, pois existe 
um Conselho independente em cada Estado. O Confea - Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia atua como organização superior 
definindo normativos para as atividades desenvolvidas nos Creas.

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 2 Postos de Atendimento, 
conforme mapa abaixo. A sede administrativa do Crea-PR está situada 
na cidade de Curitiba. 
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GESTÃO, GOVERNANÇA E COMPROMISSOS

O Sistema de Gestão do Conselho está assim estruturado:

3 anos
Visão de 
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Identidade Organizacional

Política da Qualidade
Propósito

Compromissos

Mapa Estratégico

Perspectivas: Clientes
Processos e Procedimentos
Financeiro
Pessoas

Objetivos 
Estratégicos

Iniciativas 
Estratégicas

1 ano
Melhoria dos 
Resultados

Gerenciamento por 
Diretrizes

Gerenciamento de 
Projetos

Metas Anuais Inovação

Melhoria Inovação

1 dia
Manutenção 

dos 
Resultados

Gerenciamento da Rotina
Padronização de Processos Auditorias Internas

Ações Preventivas/
Corretivas

Itens e Controle de 
Processos

Metas de Manutenção Avaliação de Resultados

Resultados

A cada três anos, ao final do exercício, sempre no mês de dezembro, são 
reunidas todas as partes interessadas e feito uma análise de cenários, 
ambiente interno e externo e são coletadas várias informações que 
servem de subsídio para a definição do Posicionamento Estratégico e 
dos Objetivos Estratégicos para os 3 anos subsequentes. O Crea-PR, 
entendendo a necessidade da participação das partes interessadas na 

definição de suas estratégias por prestar serviços públicos, empenha 
sempre um grande esforço para envolver o maior número possível de 
pessoas nestas oportunidades. 

Anualmente este Posicionamento e os Objetivos Estratégicos são 
revisados numa reunião chamada de Reunião de Reflexão e com base 
neles e na Política da Qualidade são definidas as metas anuais de 
melhoria ou inovação e os projetos. Os resultados são acompanhados 
ao longo do ano em reuniões de análise crítica. 

As estratégias sempre estão devidamente alinhadas com a Política da 
Qualidade e com o Propósito da organização:

PROPÓSITO

POLÍTICA DA QUALIDADE
Estamos comprometidos com:

Resguardar o interesse público e a ética no exercício das profissões das Engenharias,
da Agronomia, das Geociências, das Tecnológicas e Técnicas, buscando sua valorização,
através da excelência na regulamentação, organização e controle destas profissões.

Os preceitos éticos no exercício das profissões;

Os princípios do desenvolvimento sustentável:

O fortalecimento das Entidades de Classe;

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

A presença e a efetiva participação de profissionais no planejamento, execução e
manutenção de obras e serviços;

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

A cordialidade, confiabilidade e agilidade em nossos atendimentos;

O aprimoramento de nossos colaboradores e a adoção da meritocracia na gestão do Conselho.

Rev. 03 - 01/11/2012
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS

Os Objetivos Estratégicos e Iniciativas são construídos para um período de 3 (três) anos, coincidindo com o mandato do presidente eleito e derivam 
do programa de trabalho apresentado aos profissionais durante o processo eleitoral.

Para o período de 2015 a 2017 os Objetivos Estratégicos e Iniciativas são os seguintes:

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS

ÁREAS MEIO

POLÍTICA DA
QUALIDADE

Resguardar o interesse público
e a ética no exercício das profissões

das Engenharias, da Agronomia,
das Geociências, das Tecnológicas e
Técnicas, buscando sua valorização,

através da excelência na
regulamentação, organização
e controle destas profissões.

CLIENTES
SUSTENTABILIDADE

INSTITUCIONAL

PESSOAS
APRENDIZADO E

DESENVOLVIMENTO

P
ER

SP
EC

TI
V

A
S

PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS

FISCALIZAÇÃO

DESPESAS
Responsabilidade, legalidade e moralidade na aplicação dos recursos

RECEITAS
Arrecadação justa e adequada à manutenção

das atividades do Conselho

PROFISSIONAIS
Profissionais informados e conscientes do papel,

competências e resultados do Conselho

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

EMPRESAS
Soluções voltadas ao atendimento das necessidades das empresas

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Interação e cooperação com as Instituições de Ensino

COMPROMETIMENTO COM:

Os preceitos éticos no exercício das profissões

O fortalecimento das Entidades de Classe

Os princípios de agilidade, legalidade
e impessoalidade nas análises e julgamentos

das instâncias executiva e deliberativa

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

Os princípios do desenvolvimento sustentável

A presença e a efetiva participação de profissionais no
planejamento, execução e manutenção de obras e serviços

A cordialidade, confiabilidade e agilidade
em nossos atendimentos

O aprimoramento de nossos colaboradores e
a adoção da meritocracia na gestão do Conselho

INOVAÇÃO
Acesso aos produtos e serviços de forma ágil e simplificada

MELHORIA
Melhoria contínua nos processos e procedimentos do Conselho

INOVAÇÃO
Processo de fiscalização dinâmico e participativo

MELHORIA
Processo de fiscalização eficaz, qualificado e controlado

FUNCIONÁRIOS
Corpo funcional motivado e comprometido

CONSELHEIROS/INSPETORES
Integrados ao funcionamento do Conselho
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Os Objetivos Estratégicos estão desdobrados nas seguintes Iniciativas:

PERSPECTIVA: CLIENTES - SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 
FOCO: PROFISSIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

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

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

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

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

Propugnar pela manutenção da unidade do Sistema Confea/Crea e defesa das suas atribuições profissionais

Intensificar ações de reconhecimento do valor das profissões junto a Sociedade

Propugnar pela defesa dos direitos profissionais

FOCO: EMPRESAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Soluções voltadas 
ao atendimento das 
necessidades das empresas 

Elevar a participação das empresas no processo decisório do Conselho

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

Harmonizar posicionamentos divergentes entre as Câmaras Especializadas

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

Identificar as expectativas das empresas em relação a produtos e serviços do Conselho 

FOCO: ENTIDADES DE CLASSE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

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

Implantar Programa de Incentivo ao associativismo e cooperativismo junto aos profissionais

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

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

FOCO: INSTITUIÇÕES DE ENSINO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Interação e cooperação com 
as Instituições de Ensino

Ampliar a participação das Instituições de Ensino no debate e implantação de soluções para a definição das atribuições 
profissionais 

Melhorar a contribuição do Conselho na elaboração de projetos politico-pedagógicos nas Instituições de Ensino
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PERSPECTIVA: PROCESSOS E PROCEDIMENTOS - FISCALIZAÇÃO 
FOCO: INOVAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Processo de fiscalização 
dinâmico e participativo

Elevar o uso de novas tecnologias no processo de fiscalização

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

FOCO: MELHORIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Processo de fiscalização 
eficaz, qualificado e 
controlado

Aperfeiçoar as Operações de Fiscalização Especializada 

Melhorar o tratamento dos processos de fiscalização 

Melhorar o desempenho do modelo de fiscalização adotado

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

Fortalecer o combate ao exercício leigo da profissão

PERSPECTIVA: PROCESSOS E PROCEDIMENTOS - ÁREAS MEIO 
FOCO: INOVAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Acesso aos produtos e 
serviços de forma ágil e 
simplificada

Implantar Certificação Digital nos produtos e serviços do Conselho

Disponibilizar a certificação digital a todos os profissionais, empresas, Entidades de Classe e Instituições de Ensino

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

FOCO: MELHORIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Melhoria continua nos 
processos e procedimentos 
do Conselho

Simplificar os processos e procedimentos internos

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

Reduzir intervalos entre as atividades decisórias das Câmaras Especializadas
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PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
FOCO: DESPESAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Responsabilidade, legalidade 
e moralidade na aplicação 
dos recursos

Reduzir as despesas operacionais do Conselho

Melhorar o planejamento de investimentos de médio e de longo prazos do Conselho

FOCO: RECEITAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Arrecadação justa e 
adequada à manutenção das 
atividades do Conselho

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

Reduzir a inadimplência no recolhimento das anuidades

Elevar a arrecadação da Dívida Ativa

PERSPECTIVA: PESSOAS - APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO 
FOCO: FUNCIONÁRIOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Corpo funcional motivado e 
comprometido

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

FOCO: CONSELHEIROS E INSPETORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Conselheiros e Inspetores 
integrados ao funcionamento 
do Conselho

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

Nota: quando da construção dos Objetivos Estratégicos e Iniciativas para o período de 2018 a 2020 os mesmos serão incorporados neste PPA.
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O CREA EM NÚMEROS

A seguir apresentamos alguns números do Conselho tomando como base o ano de 2014.

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:
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3) Quantidade de fiscalizações efetuadas por Município e Regional:



12/31ANEXO I - PPA - PLANO PLURIANUAL - CREA-PR 2016-2018 REVISÃO 01 - SET/2016 - DECISÃO DE PLENÁRIO 1045/2016

4) Número de ARTs  - Anotações de Responsabilidade Técnica registradas por Município e Regional:
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5) Valor de arrecadação de ARTs  - Anotações de Responsabilidade Técnica registradas por Município e Regional:



14/31ANEXO I - PPA - PLANO PLURIANUAL - CREA-PR 2016-2018 REVISÃO 01 - SET/2016 - DECISÃO DE PLENÁRIO 1045/2016

6) Valor de arrecadação de Anuidades pagas pelos profissionais com endereço no Paraná:
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7) Valor de arrecadação de Anuidades pagas pelas empresas registradas:
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PPA EM GRANDES NÚMEROS

O planejamento do Crea-PR para os próximos 3 anos, constante do PPA 2016-2018, prevê uma utilização de recursos financeiros no valor de R$ 
254.730.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil reais).

A seguir a especificação das receitas que financiam o PPA 2016-2018 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.

HISTÓRICO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS REALIZADAS ESTIMADA RECEITAS PROJETADAS PPA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 2 1 2 1 0 0 RECEITAS CORRENTES 45.676.581 48.929.267 56.342.985 60.200.000 65.930.000 76.100.000 83.650.000

6 2 1 2 1 0 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 18.846.667 20.899.985 25.188.208 25.993.013 28.332.384 29.539.005 32.492.905

6 2 1 2 1 0 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 19.317.968 21.383.903 23.385.202 25.576.878 27.878.797 30.152.863 33.168.150

6 2 1 2 1 0 3 COTA PARTE  -    -    0  0  0  0  0 

6 2 1 2 1 0 4 RECEITAS PATRIMONIAIS  2.561.013  10.382  9.599  5.000  14.350 101.800 109.980

6 2 1 2 1 0 5 RECEITAS DE SERVIÇOS  1.167.406  1.469.752  2.070.356  2.026.646  2.209.044 2.449.454 2.694.400

6 2 1 2 1 0 6 RECEITAS FINANCEIRAS  907.471  2.521.746  2.962.740  3.308.778  3.606.568 6.525.675 7.178.242

6 2 1 2 1 0 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  7.000  265.935  59.000  410.000  750.000 220.000 250.000

6 2 1 2 1 0 8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES  2.869.055  2.377.566  2.667.880  2.879.685  3.138.857 7.111.203 7.756.323

6 2 1 2 2 0 0 RECEITAS DE CAPITAL  443.720  131.600 195.520,13  7.300.000  200.000 900.000 950.000

6 2 1 2 2 0 1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  0,01  0  0  0  0  0 

6 2 1 2 2 0 2 ALIENAÇÕES DE BENS  443.720  131.600  195.520  7.300.000  200.000 250.000 250.000

6 2 1 2 2 0 3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  0,03  -    0  0  0  0  0 

6 2 1 2 2 0 4 TRANSFERÊNCAIS DE CAPITAL  0,04  -    0  0  0 650.000 700.000

6 2 1 2 2 0 5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  0,05  -    0  0  0  0  0 

EVENTOS (SOEA) 7.000.000

RECEITA TOTAL 46.120.301 49.060.867 56.538.505 67.500.000 73.130.000 77.000.000 84.600.000

Notas: 
1) A Receita de Capital estimada para 2015 previa a possível alienação da atual Sede do Crea-PR para a construção da nova Sede, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), 
que não está sendo considerada nas projeções de 2016 a 2018 por decisão da alta administração. Caso ocorra a alienação o valor da receita com esta fonte será corrigido.
2) A receita relativa a Eventos no ano de 2016 diz respeito à realização da SOEA – Semana Oficial da Engenharia que será sediada no Paraná. Esta receita foi projetada considerando 
dados do Eventos já realizados por outros Estados. Os valores serão integralmente gastos no Evento e provêm de Taxas de Inscrição dos participantes, repasse de valores através de 
convênios (Confea e Mútua) e patrocínios recebidos.
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% DE CONTRIBUIÇÃO DE CADA FONTE DE RECEITA NO PPA
2016-2018

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TOTAL EM R$ PARA OS 3 ANOS % NOS 3 ANOS

6 2 1 2 1 0 0 RECEITAS CORRENTES 225.680.000 96,14

6 2 1 2 1 0 1 RECEITA TRIBUTÁRIA 90.364.294 38,50

6 2 1 2 1 0 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 91.199.811 38,85

6 2 1 2 1 0 3 COTA PARTE 0 0,00

6 2 1 2 1 0 4 RECEITAS PATRIMONIAIS 226.130 0,10

6 2 1 2 1 0 5 RECEITAS DE SERVIÇOS 7.352.898 3,13

6 2 1 2 1 0 6 RECEITAS FINANCEIRAS 17.310.485 7,37

6 2 1 2 1 0 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.220.000 0,52

6 2 1 2 1 0 8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.006.382 7,67

6 2 1 2 2 0 0 RECEITAS DE CAPITAL 2.050.000 0,87

6 2 1 2 2 0 1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0 0,00

6 2 1 2 2 0 2 ALIENAÇÕES DE BENS 700.000 0,30

6 2 1 2 2 0 3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0,00

6 2 1 2 2 0 4 TRANSFERÊNCAIS DE CAPITAL 1.350.000 0,58

6 2 1 2 2 0 5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0,00

EVENTOS (INSCRIÇÕES, PATROCÍNIOS) 7.000.000 2,98

RECEITA TOTAL 234.730.000 100,00
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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, sendo classificados 
como: 

a) Programas Finalísticos: pela sua implementação são ofertados bens 
e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis 
de aferição por indicadores; 
b) Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles 
voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas 
e para o apoio administrativo.

Neste sentido, como o Crea-PR tem uma atuação bastante distinta e 
não atua baseado em Programas, mas sim em Objetivos, Iniciativas e 
Metas, conforme já apresentados anteriormente, o PPA foi organizado 
tomando por base o Plano de Contas sendo organizados “Grupos de 
Contas”, que foram agrupados de acordo com suas características e 
finalidade de utilização dos recursos de forma a permitir o atingimento 
dos Objetivos Estratégicos e Metas e Projetos anuais de melhoria e de 
manutenção. 

Do montante dos recursos previstos no PPA 2016-2018 a distribuição 
dos recursos entre os Grupos de Contas apresenta os seguintes 
percentuais:

% de aplicação dos recursos nos grupos de contas

Pessoal: 49,23 %

Gestão Operacional: 26,18 %

Investimentos: 12,22 %

Diárias e Locomoção: 5,47 %

Subvenções Sociais: 4,74 %

Reserva de Contingência: 2,16 %

Distribuição das receitas 

Nota: O % de recursos aplicados no Grupo Pessoal não coincide com a média resultante 
dos percentuais do Anexo III tendo em vista que naquele documento o cálculo é feito 
tomando como base apenas as Receitas Correntes Líquidas e para fins de aplicação de 
recursos o cálculo é feito sobre as Receitas Totais.

Os percentuais acima projetam a utilização dos recursos nos 3 anos 
do PPA, ou seja, 2016 a 2018. A seguir apresentamos a distribuição 
dos recursos por Grupos de Contas:
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PESSOAL

Contextualização

Atualmente o Crea-PR conta com 363 funcionários e este número 
vem reduzindo em função da suspensão de contratações e reposições 
iniciadas em meados de 2013, com vista à adequação das despesas 
com pessoal aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000. 

O Conselho adota política de gestão de pessoas alinhada ao respeito 
aos direitos trabalhistas constituindo anualmente processo de 
negociação salarial com o Sindifisc e Senge com vistas às correções 
e reposições salariais e de benefícios que ocorrem na data base de 
abril de cada ano. 

Observa-se que o turnover no Crea é bastante baixo e à medida 
que os funcionários vão evoluindo em suas carreiras igualmente 
seus benefícios sofrem acréscimos, a exemplo do Plano de Saúde e 
Gratificação por tempo de Serviço.

Embora dispensado da observação irrestrita dos limites de 
comprometimento de receita com despesas de pessoal imposta pela 
Lei Complementar 101/2000 o Crea envida esforços para limitar tais 
despesas aos dispositivos legais.

O Conselho adota um consistente programa de avaliação 
de desempenho voltado ao desenvolvimento e ampliação do 
conhecimento, habilidade e atitude do corpo funcional, amparado por 
investimentos na área de qualificação e treinamento voltados a tais 
objetivos. O Mapa Estratégico do triênio 2015-2017, na perspectiva 
Pessoas - Aprendizado e Desenvolvimento prevê a implantação do 
Programa de Incentivo à Formação e Qualificação continuadas.

Setor responsável: Decop

Objetivo: Custear as despesas relativas aos benefícios pagos aos 
funcionários, tanto pessoais quanto assistenciais, bem como aos 
encargos patrimoniais e remuneração de funcionários, estagiários e 
pessoal terceirizado.

Indicador: Percentual de despesas com pessoal (Estado) acumuladas 
em relação ao valor orçado acumulado para este fim
Unidade de medida: %

Indicador: Percentual de comprometimento das receitas correntes 
com despesas de pessoal
Unidade de medida: %

Índice mais recente: 2014

Início e término previsto: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018

Recursos totais com pessoal:

R$ 37.580.100 
R$ 42.648.333 R$ 45.171.000 

R$ 125.399.433 

2016 2017 2018 TOTAL

pessoal 
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NATUREZA DAS 
DESPESAS

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

BENEFÍCIOS A PESSOAL Plano Odontológico, Plano de Saúde, Programa de 
Alimentação ao Trabalhador - PAT, Vale-Transporte

6.082.860 6.365.951 6.600.000 19.048.811

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Creche, Vacina Anti Gripe 421.500 809.140 850.000 2.080.640

ENCARGOS PATRONAIS FGTS, INSS Patronal, PIS/PASEP sobre folha de pagamento 6.855.727 7.890.942 8.100.000 22.846.669

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 1/3 de Férias - CF/88, Abono Pecuniário de Férias, 
Cargo em Comissão, Gratificação de Natal 13º Salário, 
Gratificação de Função, Gratificação por Tempo de 
Serviço, Horas Extras, Indenizações Trabalhistas, Outras 
Gratificações, Salários, Substituições

24.220.013 27.582.300 29.621.000 81.423.313

TOTAL GERAL 37.580.100 42.648.333 45.171.000 125.399.433
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INVESTIMENTOS

Contextualização

O Conselho concentra seus investimentos em veículos, parque de 
informática, infraestrutura de imóveis e máquinas e equipamentos.

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 as 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, 
como é o caso da implantação da certificação digital em todos os 
processos administrativos do Conselho, previstas para o período 
deste PPA.

Os investimentos na área de infraestrutura de imóveis vislumbram a 
adequação dos mesmos às demandas dos usuários do Conselho a 
exemplo de implantação dos itens de acessibilidade, ampliações das 
instalações existentes e aquisição de novas instalações. Da mesma 
forma os investimentos em máquinas e equipamentos vislumbram 
também a adequação às demandas dos usuários, do corpo funcional 
e dos Conselheiros.

Setor responsável: Diretoria

Objetivo: Custear despesas com investimentos em aquisição de 
imóveis, equipamentos e materiais permanentes e realização de 
obras, instalações e reformas. 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.

Indicador: Percentual de execução dos investimentos previstos
Unidade de medida: %

Índice mais recente: 2014

Início e término previsto: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018

Recursos totais com Investimentos:

R$ 23.197.130 

R$ 4.321.400 R$ 3.600.000 

R$ 31.118.530 

2016 2017 2018 TOTAL

investimentos 
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NATUREZA DAS 
DESPESAS

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios, Salas e Terrenos 20.700.000 200.000 750.000 21.650.000

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES

Móveis e utensílios, Máquinas e Equipamentos, 
Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha, Veículos, 
Equipamentos de Processamento de Dados, Sistemas de 
Processamento de Dados, Biblioteca

1.385.480 2.051.500 2.100.000 5.536.980

OBRAS, INSTALAÇÕES E 
REFORMAS

Obras e instalações em andamento e Reformas 1.111.650 2.069.900 750.000 3.931.550

TOTAL GERAL 23.197.130 4.321.400 3.600.000 31.118.530

Nota: em 2016 está prevista a aquisição de um edifício na cidade de Curitiba no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) cujos recursos não provêm das receitas correntes, 
mas sim, de superávits de exercícios anteriores que estão aplicados.

Para o período do PPA 2016-2018 os principais investimentos previstos 
são:
 
• Aquisição de 3 (três) salas padrão para instalação de Inspetorias 
ou Postos sendo a previsão inicial para: 1 (uma) na cidade de Curitiba 
e 2 (duas) na Região Metropolitana.
• Aquisição de um edifício na cidade de Curitiba.
• Aquisição de 20 (vinte) veículos, sendo 10 (dez) em 2017 e 10 (dez) 
em 2018.
• Aquisição de equipamentos necessários para a implantação do 
processo de certificação digital.
• Aquisição de microcomputadores, notebooks, projetores de 
multimídia e servidores/storage.
• Reforma e ampliação nas Regionais de Londrina, Pato Branco, 
Cascavel e na Sede em Curitiba.

Embora não caracterizados como investimentos serão também feitas 
adequações nos imóveis nos seguintes locais: Bandeirantes, Campo 
Largo, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, 
Marechal Cândido Rondon, Maringá, Medianeira, Palmas, Paranavaí, 
Realeza, Santo Antônio da Platina, Toledo e União da Vitória, conforme 
projetos já contratados. 

Importante citar ainda como melhoria a ser efetuada no período do 
PPA a implantação do Geoprocessamento que é resultado direto da 
iniciativa desdobrada da Perspectiva PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
- FISCALIZAÇÃO, Foco: INOVAÇÃO.
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DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO

Contextualização

O Conselho aplica recursos no custeio de deslocamentos, 
alimentação e hospedagem na forma de diárias e passagens. Tais 
diárias e passagens são utilizadas pelos funcionários do Conselho 
no desenvolvimento de suas atividades de rotina, a exemplo de 
ações fiscalizatórias, deslocamentos para reuniões administrativas, 
participação em treinamentos, reuniões gerenciais, entre outros. 
Também os Coselheiros e Presidente fazem uso para custear as 
despesas decorrentes de suas atuações nas reuniões das Instâncias 
Deliberativas do Conselho e nas atividades abrangidas pelo 
funcionamento do Sistema Confea/Creas. Da mesma forma o 
Conselho custeia despesas decorrentes da atuação de colaboradores 
eventuais em atividades de interesse do Crea-PR, seja como seu 
representante formal ou como seu emissário para a apresentação e 
defesa de propostas ou posicionamentos. 

O Conselho possui como diretriz o uso racional e limitado ao necessário 
dos valores destinados ao pagamento de diárias. O conceito é de 
que não se deixe de fazer atividades necessárias, porém, que no 
planejamento das atividades seja considerada a opção de melhor 
relação custo x benefício.

A concessão, utilização e prestação de contas dos valores de diárias 
são regulados pela Instrução de Serviço 03/2012.

Setor responsável: Decop

Objetivo: Custear despesas com Diárias, Alimentação Avulsa 
e Locomoção (reembolso por quilometragem rodada, táxi, 
estacionamento, fretes e encomendas, passagens e pedágios) de 
Conselheiros, Colaboradores Eventuais e Funcionários quando em 
viagem a serviço do Conselho. As despesas são custeadas mediante 
solicitação de adiantamento ou prestação de contas e no caso de 
Colaboradores Eventuais condicionadas à apresentação do relatório 
de atividades da viagem/evento.

Indicador: Percentual de utilização do valor orçado para esta 
finalidade
Unidade de medida: %

Índice mais recente: 2014

Início e término previsto: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018

Recursos totais com Diárias e Locomoção:

R$ 4.330.670 R$ 4.562.000 R$ 5.035.000 

R$ 13.927.670 

2016 2017 2018 TOTAL

Diarias e locomocao 
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NATUREZA DAS 
DESPESAS

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

DIÁRIAS Diárias de Colaboradores, Conselheiros e Funcionários 2.340.670 2.532.000 2.700.000 7.572.670

HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO

Hospedagem e alimentação de Colaboradores, 
Conselheiros e Funcionários

125.000 130.000 135.000 390.000

DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

Despesas com locomoção de Colaboradores, Conselheiros 
e Funcionários, Despesas de deslocamento de táxi, 
Estacionamento, Fretes e Transportes de Encomendas, 
Passagens de Colaboradores, Conselheiros e Funcionários 
e Pedágios

1.865.000 1.900.000 2.200.000 5.965.000

TOTAL GERAL 4.330.670 4.562.000 5.035.000 13.927.670
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GESTÃO OPERACIONAL

Contextualização

Para garantir a qualidade dos serviços do Conselho em um padrão 
adequado, dentro dos requisitos da ISO 9001:2008, é necessária a 
correta manutenção da operação da organização. Para isso uma série 
de contratações de serviços e aquisições de produtos ou materiais são 
indispensáveis. Estes serviços de apoio e de manutenção operacionais 
é que dão as ferramentas e condições necessárias aos funcionários, 
Conselheiros e Inspetores para realizarem suas atividades cotidianas 
seguindo os compromissos firmados na Política da Qualidade e no 
Regimento Interno do Conselho.

O Conselho mantém permanente observação e atenção aos princípios 
que regem à administração pública, destacadamente: a legalidade, 
moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e eficácia. Todas 
as contratações de serviços e fornecedores obedecem integralmente 
os princípios legais atinentes ao assunto destacadamente a Lei 
Federal 8666/1993. Adota também nas suas contratações o Pregão 
Eletrônico, instituído pela Lei Federal 10.520/2002.

Todas as despesas realizadas são objeto de controles e auditorias 
realizadas pelo Plenário do Crea-PR, através da Comissão de Tomada 
de Contas a qual se assessora de empresa terceirizada de auditoria 
e controle.

Setor responsável: Desus

Objetivo: Fazer frente a todas as despesas de custeio do Conselho 
tais como: serviços de terceiros, materiais de consumo, despesas com 
veículos, tributos, serviços bancários e outras despesas correntes.

Indicador: Percentual de utilização do valor orçado para esta 
finalidade
Unidade de medida: %

Índice mais recente: 2014

Início e término previsto: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018

Recursos totais para Gestão Operacional:

R$ 23.434.100 
R$ 19.380.767 

R$ 23.883.000 

R$ 66.697.867 

2016 2017 2018 TOTAL

Gestao operacional 
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NATUREZA DAS 
DESPESAS

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

TRIBUTOS Despesas Judiciais, Impostos e Taxas e INSS sobre serviços 
prestados

416.700 375.700 470.000 1.262.400

SERVIÇOS BANCÁRIOS Despesas com Cobrança e Taxa sobre Serviços Bancários 623.100 828.600 900.000 2.351.700

DESPESAS COM VEÍCULOS Manutenção e conservação de veículos, Peças e Acessórios 
e Combustíveis e Lubrificantes

397.700 461.100 561.000 1.419.800

MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Software de Base, Bandeiras, Flâmulas e 
Placas, Bens Móveis não ativáveis, Carteira de Identidade 
Profissional, Gêneros de Alimentação, Impressos, 
Formulários e Papéis, Publicações Técnicas, Materiais 
Elétricos e de Telefonia, Materiais de Expediente, Materiais 
de Higiene, Limpeza e Conservação, Materiais de 
Informática, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/
Instalações, Materiais para Manutenção de Bens Móveis, 
Material para Copa e Cozinha, Material para Áudio, Vídeo 
e Foto, Material para Divulgação, Uniformes, Tecidos e 
Aviamentos e Outros Materiais de Consumo

889.350 1.073.500 1.200.000 3.162.850

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Pessoa Física e Jurídica)

Assinaturas, Condomínios, Confecção de Revistas, Copias 
e Microfilmagens de Documentos, Demais Serviços 
Profissionais, Encadernação de Documentos, Impressos 
Gráficos, Inscrições, Locação de Bens Imóveis, Locação de 
Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos, Manutenção e 
Conservação de Bens Móveis, Manutenção e Conservação 
de Bens Imóveis, Postagem de Correspondências 
(Cobrança/Institucional), Publicações Técnicas, Seguros 
de Bens Imóveis, Seguros de Bens Móveis, Serviços 
de Alimentação, Serviços de Assessoria e Consultoria, 
Serviços de Auditoria e Perícia, Serviço de Divulgação 
Institucional, Serviços de Produções Jornalísticas, Serviços 
Advocatícios, Serviços Fotográficos e Vídeos, Serviços de 
Apoio Administrativo Operacional, Serviços de Energia 
Elétrica, Serviços de Informática, Serviços de Intermediação 
de Estágio, Remuneração de Estagiários, Serviços de 
Instrutores, Serviços de Internet, Serviços de Limpeza, 
Conservação e Jardinagem, Serviços de Medicina do 
Trabalho, Serviços de Motorista, Serviços de Segurança 
Predial e Preventiva, Serviços de Seleção, Treinamento e 
Orientação Profissional, Serviços de Telecomunicações e 
Serviços de Água e Esgoto

17.224.116 13.191.500 16.891.270 47.306.886
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NATUREZA 
DAS DESPESAS 
(CONTINUAÇÃO)

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

DEMAIS DESPESAS 
CORRENTES

Despesas Miúdas de Pronto Pagamento, Indenizações, 
Restituições e Reposições e Sentenças Judiciais, Despesas 
Exercícios Anteriores

3.883.134 3.450.367. 3.860.730 11.194.231

TOTAL GERAL 23.434.100 19.380.767 23.883.000 66.697.867

Nota: no ano de 2016 a aplicação de recursos em Serviços de Terceiros (Pessoa Física e Jurídica) recebe o aporte de R$ 7.000.000,00 em função da destinação dos recursos da SOEA, 
motivo pelo qual o valor em 2016 é maior que no ano seguinte.

Como se pode observar enquadram-se neste Grupo todas as 
contratações de produtos e serviços necessários à operação do 
Conselho e também à consecução de seus Objetivos, Propósito e 
Política da Qualidade. Entre os serviços contratados estão alguns 
que se caracterizam como “serviços continuados” devido à sua 
necessidade pública permanente, sendo estes caracterizados em 
instrumento normativo interno.

A doutrina é uniforme na conceituação do que são “serviços 
continuados”. Consoante ensina Jessé Torres Pereira Junior[1], “(...) 
execução continuada é aquela cuja falta paralisa ou retarda o 
serviço, de sorte a comprometer a correspondente função estatal 
ou paraestatal”. Neste sentido também é o ensinamento de Marçal 
Justen Filho[2], o qual dispõe que “na continuidade do serviço retrata, 
na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita, 
ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender 
necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure 
prestação semelhante no futuro.

Ainda segundo Marçal:

[1] Comentários à Lei de Licitações e Contratações. 4ª ed., p.397.
[2] Comentários à Lei de Licitações e Contratos/Administrativos. 6ª ed., p. 499.

“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir 
do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, 
como execução da prestação contratual. A continuidade do serviço 
retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser 
satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a 
atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não 
exaure prestação semelhante no futuro.

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as 
necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades de 
menor relevância (tal como limpeza, por exemplo). O que é fundamental 
é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através 
de um serviço.

(...) Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade permanente 
e renovada, poderá se contratado com previsão de prorrogação 
porque se presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua 
remuneração no futuro. Logo, é perfeitamente possível que um serviço 
contínuo não apresente maior essencialidade – tal como se passa, sob 
certo ângulo, com o serviço comum de limpeza.

Por outro lado, e na medida em que a necessidade a ser atendida é 
permanente, torna-se muito problemático interromper sua prestação, 
risco que poderia ser desencadeado se houvesse necessidade de 
promover licitação a cada exercício orçamentário”.
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Para o Tribunal de Contas da União[3], ao qual o Crea-PR está sujeito 
à fiscalização:

“Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários 
à Administração no desempenho das respectivas atribuições. São 
aqueles que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de 
atividades essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de 
um exercício financeiro.

O que é contínuo para determinado órgão ou entidade pode não 
ser para outros. São exemplos de serviços de natureza contínua: 
vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção 
de elevadores, manutenção de veículos etc.

Prazo de duração dos contratos para prestação de serviços contínuos 
pode ser estabelecido para determinado período e prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses, que objetive 
a obtenção de condições e preços vantajosos para a Administração, em 
observância aos pressupostos (...).

Duração dos contratos de natureza contínua não precisa coincidir 
com o ano civil, podendo ultrapassar o exercício financeiro em que foi 
firmado”. 

(TCU - Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência 
do TCU/Tribunal de Contas da União. 4ª Edição. Brasília: TCU, 
Secretaria-Geral da Presidência; Senado Secretaria Especial 
de Editoração e Publicações, 2010, p. 772).

“1.6 adote o entendimento desta Corte de Contas proferido na Decisão 
n.º 02/2002 - Segunda Câmara: “ao firmar e prorrogar contratos, 
observe atentamente o art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, de forma 
a somente enquadrar como serviços contínuos contratos cujos objetos 
correspondam a obrigações de fazer e a necessidades permanentes, 

[3] TCU - Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU/Tribunal 
de Contas da União. 4ª ed. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência; Senado 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 772.

sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no inciso VII 
do art. 58 da Lei 8.443/92”; TCU. Acórdão 2.682/2005, Primeira 
Câmara. 

“29. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um 
determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade 
do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter 
o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, 
de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de 
um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.” (TCU. 
Acórdão 132/2008 – Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo 
Cedraz)

Tem-se também que[4]:

Dentro dessa perspectiva, formou-se a partir de normas infralegais 
e entendimentos doutrinário e jurisprudencial, consenso de que a 
caracterização de um serviço como contínuo requer a demonstração 
de sua essencialidade e habitualidade para o contratante.

A essencialidade atrela-se à necessidade de existência e manutenção 
do contrato, pelo fato de eventual paralisação da atividade contratada 
implicar em prejuízo ao exercício das atividades da Administração 
contratante.

Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a atividade ser 
prestada mediante contratação de terceiros de modo permanente.

Nesse sentido é a definição apresentada no Anexo I da Instrução 
Normativa nº 2/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

“I – SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja 

[4] REQUI, Érica Miranda dos Santos. Serviços Contínuos: caracterização. Maio/2013. 
Disponível em: http://www.zenite.blog.br/servicos-continuos-caracterizacao/#.
UnDsqhCcGMM.
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necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício 
financeiro e continuamente”.

Segue o mesmo raciocínio o conceito atribuído pelo Tribunal de Contas 
da União:

“Voto do Ministro Relator

[...]

28. Sem pretender reabrir a discussão das conclusões obtidas naqueles 
casos concretos, chamo a atenção para o fato de que a natureza 
contínua de um serviço não pode ser definida de forma genérica. 
Deve-se, isso sim, atentar para as peculiaridades de cada situação 
examinada.

29. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um 
determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade 
do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter 
o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, 
de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de 
um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.” (TCU. 
Acórdão n° 132/2008 – Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo 
Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.)

Com base nisso, não há como definir um rol taxativo /genérico de 
serviços contínuos, haja vista a necessidade de analisar o contexto 
fático de cada contratação, a fim de verificar o preenchimento ou não 
das características elencadas.

O importante é deixar claro que a necessidade permanente de 
execução, por si só, não se mostra como critério apto para caracterizar 
um serviço como contínuo. O que caracteriza um serviço como de 
natureza contínua é a imperiosidade da sua prestação ininterrupta em 
face do desenvolvimento habitual das atividades administrativas, sob 
pena de prejuízo ao interesse público.

Ainda neste sentido, é fato que a duração dos contratos de natureza 
continuada não está adstrita ao ano civil, podendo ultrapassar o 
exercício financeiro em que foram firmados, conforme se abstrai 
do entendimento do TCU de que “não existe a necessidade de fixar 
a vigência coincidindo com o ano civil, nos contratos de serviços 
continuados cuja duração ultrapasse o exercício financeiro em curso, 
uma vez que não pode ser confundido o conceito de duração dos 
contratos administrativos (art. 57 da Lei nº 8.666/93) com a condição 
de comprovação de existência de recursos orçamentários para o 
pagamento das obrigações executadas no exercício financeiro em 
curso (art. 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666/93), pois nada impede que 
contratos desta natureza tenham a vigência fixada para 12 meses, 
ultrapassando o exercício financeiro inicial, e os créditos orçamentários 
fiquem adstritos ao exercício financeiro em que o termo contratual é 
pactuado, conforme dispõe o art. 30 e §§, do Decreto 93.872/86” 
(Decisão 586/2002 – 2ª Câmara – TCU).

Assim, embora a vigência dos orçamentos deva ser coincidente com 
o exercício financeiro em que tenham sido emitidos, seria incoerente 
afirmar que a vigência ou a prorrogação da vigência de tais contratos 
estaria vinculada à previsão orçamentária no PPA, considerando os 
possíveis e iminentes prejuízos ao interesse público caso a prestação 
dos serviços fosse interrompida ou não planejada com vistas à 
obtenção dos melhores resultados e preços disponíveis no mercado.

Logo, no Conselho adota-se o princípio de que a vigência dos contratos 
para a prestação de serviços continuados respeitará o período máximo 
previsto em lei, que na data de emissão deste documento consta do 
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, ainda que pendente de elaboração 
de novo PPA, vez que os respectivos créditos orçamentários estão 
vinculados o exercício financeiro em que o instrumento contratual 
será firmado ou prorrogado.
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SUBVENÇÕES SOCIAIS

Contextualização

As subvenções sociais são realizadas por meio de convênios, somente 
para Entidades de Classe ou Instituições de Ensino regulares junto ao 
Crea-PR. A política de repasse de auxílios financeiros às Entidades de 
Classe e Instituições de Ensino está fundamentada nas Leis Federais 
5.194/1966 e Decreto 6.170/2007 e nas Resoluções 1.052/2014 e 
1.053/2014, que regulamentam dois tipos de convênios, permitindo 
o repasse de valores até o montante de 16% do valor líquido recebido 
com as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) e multas.  

No Crea-PR o percentual definido para os repasses no início de 2013 
era de 10% passando a 12% através da Decisão Plenária 082/2013 
em 19/03/2013 e, alçando o patamar de 16% pela Decisão Plenária 
018/2014, de 18/02/2014. 

Para os próximos 3 anos o % de repasse continua previsto em 16%.

Setor responsável: DRI

Objetivo: As subvenções concedidas tem a finalidade de repassar 
recursos para as Entidades de Classe e Instituições de Ensino que 
objetivem apoiar ações de fiscalização e valorização profissional, 
conforme prevê a Res. 1053/2014 e,  para medidas que objetivem 
o aperfeiçoamento técnico/científico/de inovação e cultural pelo 
Sistema Confea/Crea, conforme prevê a Res. 1052/2014. Ambas as 
subvenções sociais são concedidas mediante convênio com prestação 
de contas.

Indicador: Valores mensais repassados 
Unidade de medida: R$

Índice mais recente: 2014

Início e término previsto: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018

Recursos totais com Subvenções Sociais:

R$ 3.588.000 
R$ 4.087.500 R$ 4.411.000 

R$ 12.086.500 

2016 2017 2018 TOTAL

Subvenções sociais 

NATUREZA DAS 
DESPESAS

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

SUBVENÇÕES SOCIAIS Convênios, acordos e ajuda a Entidades. Prodesu 3.588.000 4.087.500 4.411.000 12.086.500

TOTAL GERAL 3.588.000 4.087.500 4.411.000 12.086.500
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Contextualização

A Reserva de Contingência, originou-se através do Decreto-Lei 200, 
de 25/02/1967, reconhecido como Lei da Reforma Administrativa 
e, a partir daí assumiu a exceção ao Princípio Orçamentário da 
Especificação, em razão da natureza de ser uma dotação global 
não destinada, especificamente, a determinado programa, projeto, 
atividade ou unidade orçamentária. Precisamente em seu art. 91, que 
assim dispôs:

“Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento 
anual poderá conter dotação global não especificamente destinada 
a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria 
econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos 
adicionais.”

O Decreto-Lei 900, de 29/09/1969, modificou o dispositivo do 
Decreto-Lei 200/1967 que tratava da Reserva de Contingência, 
dando-lhe o sentido mais específico e restrito aos créditos já aprovados 
na forma dos elementos de despesas previstos na Lei do  Orçamento, 
suplementando-os quando forem insuficientes, conforme disposto no 
seu art. 91:

“Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento 
anual poderá conter dotação global não especificamente, destinada 
a determinado programa ou unidade orçamentária, cujos recursos 
serão utilizados para abertura de créditos suplementares, quando 
se evidenciarem insuficientes, durante o exercício, as dotações 
orçamentárias constantes do orçamento anual”.

Setor responsável: DRI

Objetivo: Conforme Instrução Normativa 02/2015 “Art. 19. O 
Orçamento conterá dotação para reserva de contingência no valor 
equivalente a, no mínimo, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da 
receita corrente líquida prevista para o exercício de 2016, que poderá 
ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais 
suplementares ou especiais à partir do mês de julho de 2016”.

Indicador: Não há 

Índice mais recente: 2015

Início e término previsto: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018

Recursos em Reserva de Contingência:

R$ 1.000.000 

R$ 2.000.000 

R$ 2.500.000 

R$ 5.500.000 

2016 2017 2018 TOTAL

Reserva de contingência 

NATUREZA DAS 
DESPESAS

CONTAS 2016 2017 2018 TOTAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Não há 1.000.000 2.000.000 2.500.000 5.500.000

TOTAL GERAL 1.000.000 2.000.000 2.500.000 5.500.000


