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

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019
CONTEXTO GERAL
O CREA-PR, localizado à Rua Dr. Zamenhof, 35 Alto da Gloria, CEP 80.030-320 com sede em
Curitiba-PR, foi criado por força de lei n.º 23.569/33 e regulamentado através da Resolução n.º
02 de 23 de abril de 1934. Os CREAs, por delegação, prestam serviços públicos e têm como
principal atividade a fiscalização estadual do exercício profissional das atividades da Engenharia
e Agronomia, além de efetuar o registro dos profissionais e empresas afetas ao Conselho, emitir
certidões, entre outras. Dotado de personalidade jurídica e forma federativa, o CREA-PR
funciona como autarquia federal indireta, sem fins lucrativos, isenta de impostos, com autonomia
administrativa e financeira, vinculado ao Confea - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia.
A prestação de contas anual é elaborada em cumprimento as formalidades previstas nas
Instruções Normativas n.º 63/2010 e 72/2013, da DN-TCU nº 178/2019, de 23/10/2019 e da
Portaria TCU 378, de 05/12/2019, além de outros normativos do Sistema do CFC.
Base da Preparação e Elaboração das Demonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis:
As demonstrações contábeis são de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas em
conformidade com a Lei n.º 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBS TSP 11) e demais práticas adotadas no Brasil.
As demonstrações contábeis do Confea e dos Conselhos Regionais não são consolidadas, ou seja,
cada Conselho Regional é autônomo administrativa e financeiramente. As receitas são
particionadas na origem, de modo que os Creas emitem os boletos aos profissionais e empresas e,
recebem 85% das receitas de anuidades, ARTs, multas de infração, taxas de serviços e os 15%
são repassados diretamente ao Confea. Nas taxas de ARTs há uma particularidade, pois também,
tem partição na origem de 20% para a Mútua (criada pela Lei 6.496/1977) e, dos 80% restantes, é
particionado 15% para o Confea, ficando o valor líquido de 78% para os Creas. As demais
operações realizadas entre os Conselhos de Engenharia são consideradas “transferências
interconselhos” as quais compreendem a entrega de recursos correntes ou de capital, de um ente
“transferidor” a outro “beneficiário/recebedor”, através de convênios.
Principais práticas contábeis
A prática contábil adotada é pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem,
independentemente de recebimento ou pagamento e estão alinhadas com a Lei 4.320/64 e as
Normas Brasileiras de Contabilidade ao setor Público.
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O Crea-PR vem cumprindo os procedimentos de reavaliação e ajustes dos bens patrimoniais e
depreciação do imobilizado conforme a NBC TSP 07, e também, para perdas por baixas de bens
obsoletos ou perdas de bens por redução de mercado quando de sua venda, no caso de veículos
alienados.
Os bens do imobilizado, representados pelos móveis e utensílios, veículos, equipamentos de
informática, edifícios, terrenos, salas comerciais e outros, foram reavaliados em 2017, e estão em
conformidade com a NBC TSP 07. Não temos registros de bens intangíveis. A determinação da
vida útil econômica dos bens do imobilizado e valor residual, para os bens adquiridos e postos em
operação, estão de acordo com a vida útil de cada grupo de bens e, estão em consonância a
Resolução 1036/11 do Confea, em seu anexo III.
Uso de estimativa e premissas contábeis significativas
O Crea-PR fez uso de estimativas que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e
passivos constantes nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão a seguir
relacionadas: a) perda de créditos a receber em dívida ativa, com base na perda esperada, cujo
percentual é definido pelo Departamento Jurídico; b) as provisões para riscos cíveis e trabalhistas
são reconhecidas de acordo com a análise jurídica de cada ação e, dependendo da análise,
poderão ser classificadas como passivo contingente ou como passivo exigível.
Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional das operações
do Crea-PR, cujos saldos estão evidenciados em REAIS, desprezando as casas decimais.
BALANÇO PATRIMONIAL
O BP evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 2019 e de 2018,
demonstram os ativos e passivos no final do exercício, possibilitando conhecer, qualitativa e
quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos
resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido).
Nota Explicativa 1:
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Crea-PR em
consonância com que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.
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DESCRIÇÃO

Exercício 2019

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

103.806.491

Exercício 2018
82.823.519

Os recursos disponíveis são mantidos em bancos oficiais públicos e incluem saldos em conta
movimento e aplicações financeiras em caderneta de poupança e em fundos de investimento
lastreados pelo Tesouro Nacional, classificados como conservadores e de médio risco, tendo os
ganhos registrados em contas de resultado. A parte mais significativa das disponibilidades é
mantida em aplicações financeiras.
Nota Explicativa 2:
Créditos à Curto Prazo
Neste grupo de contas são registrados os valores dos créditos tributários e não tributários a
receber relativos as anuidades de pessoa física e jurídica e as multas de infração das fiscalizações
do exercício profissional não pagas dentro do prazo determinado. Essa estimativa de valor
registrado em curto prazo decorre da grande possibilidade de recebimento no exercício seguinte.
DESCRIÇÃO

CREDITOS A CURTO PRAZO
Divida Ativa Tributária
Divida Ativa a receber - anuidades

Exercício 2019

Exercício 2018

10.354.412

9.561.400

5.902.015

5.325.500

4.452.397

4.235.900

Divida Ativa Não tributária
Decorrentes de Multas Disciplinares

Ressalte-se que primeiro ocorrem tentativas de negociação administrativa para o recebimento
desses direitos a receber. Restando frustrados esses procedimentos, os débitos são inscritos em
dívida ativa, com a geração da Certidão de Dívida Ativa (arts. 201 e 202 do CTN) e
encaminhados ao Setor de Dívida Ativa, vinculado ao Departamento Jurídico, para a cobrança
dos débitos de anuidades via protesto em cartório e das multas de processos de fiscalização
através do ajuizamento do débito.
Nota Explicativa 3:
Demais créditos e valores à curto prazo
Correspondem a valores a receber relativos a adiantamento de férias a pessoal e valores a receber
de entes públicos com arrecadação de taxas e depósitos judiciais.
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DESCRIÇÃO

DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO
Adiantamento de Férias
Valores a receber
Depósitos Judiciais

Exercício 2019

Exercício 2018

738.590

693.734

131.090
292.091
315.409

291.542
194.748
207.444

O saldo de R$ 738.590,00 do exercício de 2019 corresponde aos seguintes fatos:
- R$ 131.090,00 referente as férias de Jan/20, pagas no último dia de dez/2019, uma vez que a
legislação determina que o pagamento das férias deve ser feito dois dias antes do início do
período de férias do funcionário.
- R$ 292.091,00 referente a créditos a receber que corresponde a arrecadação do último dia de
2019, a qual foi contabilizada pelo regime de competência, cujo crédito ocorrerá no primeiro dia
útil de janeiro de 2020 e também, o reembolso a ser feito pela Mútua dos valores de ARTs que
foram devolvidos integralmente ao profissional/empresa, na ordem de 20% do total restituído,
considerando que a receita é particionada na origem.
- R$ 315.409,00 referente aos depósitos judiciais ou bloqueios nas ações de natureza trabalhista,
que visam garantir o juízo, para buscar a reforma da sentença, principalmente no que se refere aos
valores da condenação. Esses valores são dos processos cujo trânsito em julgado ainda não
ocorreram, estando as ações em fase de recursos.
Nota Explicativa 4:
Estoques
Representa os valores dos bens adquiridos pelo Crea-PR com o objetivo de utilização própria no
curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de materiais de
expediente, gêneros de alimentação, materiais de higiene e limpeza, entre outros, bem como as
carteiras de identidade profissional que se encontra em estoque, fruto do processo licitatório para
atender as necessidades durante um ano, baixando-se na medida de sua utilização.
DESCRIÇÃO
ESTOQUES

Exercício 2019
357.973

Exercício 2018
180.026

O estoque de bens em almoxarifado está avaliado, na entrada, pelo valor original das aquisições.
O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado,
considerando o custo histórico dos materiais. As apropriações provenientes da utilização são
contabilizadas em contas de resultado.
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Nota Explicativa 5:
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo realizável a longo prazo
Compreendem os direitos a receber a longo prazo com créditos da dívida ativa de processos de
auto de infração e anuidades em atraso, acrescidos das atualizações e correções monetárias, de
acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações.
Houve um acréscimo em 2019 da dívida ativa de multas no valor de R$ 8.635.052, em função do
maior número de processos de execução fiscais ajuizados, pela atualização mensal da dívida,
ocorrendo também, as baixa pelo recebimento no exercício de 2019, dos valores pagos em dívida
ativa, registrados em Receitas Orçamentárias no grupo Dívida Ativa.
DESCRIÇÃO

CREDITOS A LONGO PRAZO

Exercício 2019

80.090.774

Exercício 2018

71.455.722

Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa a receber - anuidades

11.418.687

10.217.448

Decorrentes de Multas Disciplinares

76.275.641

67.666.757

Ajuste Para Perdas Creditos Longo Prazo

-7.603.554

-6.428.483

Dívida Ativa Não tributária

De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, foi feito a provisão de créditos de
liquidação duvidosa, constituída em montante considerado suficiente pela administração para
cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. Encontram-se fortemente
alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos do Conselho, levando em conta a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais.
Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas
decorrentes dos respectivos processos. O valor estimado da provisão para perdas pode ser
modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se
recuperar os valores envolvidos.
Nota Explicativa 6:
Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis e são reconhecidos, inicialmente, com
base no valor de aquisição e ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão no percentual
definido de acordo com sua vida útil, preservando o valor residual, na ordem de dez por cento. O
Crea-PR não possuiu nenhum imóvel desapropriado. Todos os imóveis estão legalmente
registrados em cartório de registro de imóveis e estão em pleno funcionamento para suas
operações administrativas, tanto na Sede, como nas Regionais e Inspetorias.

Notas Explicativas referentes ao exercício de 2019
Pág. 5 de 9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR
As depreciações no exercício de 2019 foram na ordem R$ 3.157.144,58, já considerando as
baixas da depreciação dos bens doados.
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Bens Moveis
Bens Imóveis
Total

Saldo final
31/12/2019

2.272.625,81
6.734.453,20
9.007.079,01

Saldo final
31/12/2018

Depreciação
em 2019

1.468.526,43
4.381.408,00
5.849.934,43

804.099,38
2.353.045,20
3.157.144,58

O Crea-PR fez a sua última reavaliação de bens em 2017, portanto, os bens patrimoniais refletem
os valores praticados de mercado, não carecendo de ajustes.
DESCRIÇÃO

IMOBILIZADO
Bens Moveis
Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada

Exercício 2019

49.214.701
7.791.716
50.430.064
-9.007.079

Exercício 2018

52.234.076
7.653.946
50.430.064
-5.849.934

Nota Explicativa 7:
PASSIVO CIRCULANTE
Apresenta a seguinte divisão:
- Obrigações trabalhistas, previdências a pagar a curto prazo: não há saldo pois os encargos da
folha de pagamento de dezembro foram pagos dentro do exercício.
- Fornecedores com a inscrição de restos a pagar processados: se refere às despesas liquidadas e
não pagas no exercício.
- Provisão de férias: para atender a legislação das férias dos empregados do Crea-PR, conforme
relatório do RH.
- Demais obrigações a curto prazo: se refere a consignações de folha de pagamento de dezembro
e outros retidos de pessoa jurídica (ISS, Tributos Federais); honorários advocatícios a serem
repassados aos advogados terceirizados; quota do Confea de dezembro e outros de menor
expressão.
DESCRIÇÃO

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas (INSS. FGTS e PIS)
Fornecedores
Provisão a Curto Prazo - Férias
Demais Obrigações a Curto Prazo

Exercício 2019

5.953.870
968.171
3.965.421
1.020.278

Exercício 2018

5.334.132
250.871
4.311.706
771.556
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Nos valores apresentados encontram-se registrados os compromissos com terceiros a serem
saldados no exercício seguinte.
Nota Explicativa 8:
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Encontram-se registradas as provisões de possíveis atos e fatos que poderão afetar patrimônio do
Crea-PR.
DESCRIÇÃO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisão para Riscos Trabalhistas
Provisão Ações Judiciais Ajuizadas

Exercício 2019

4.961.218
2.489.512
2.471.706

Exercício 2018

4.296.604
2.856.919
1.439.685

As provisões para ações judiciais foram constituídas com base no Relatório de Passivos
Contingentes do Departamento Jurídico do Crea-PR. Em 2019 registrou-se aumento na provisão
de ações judiciais ajuizadas contra o Crea-PR, decorrentes de ações civis de profissionais que
reclamaram os valores de anuidade e ARTs pagos em exercícios anteriores, com base no MVR,
demandando a correção dos valores que ainda serão pagos, para consequentemente, refletir em
valores mais atuais para provisão.
Nota Explicativa 9:
PATRIMÔMIO LÍQUIDO
É constituído de bens, direitos e de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência dos
resultados apurados anualmente e, é composto atualmente pelas contas superávit/déficit do
exercício e superávit/déficit de exercícios anteriores.
DESCRIÇÃO

PATRIMONIO LIQUIDO
Superavit/Deficit do Exercício
Superavit/deficit Acumulados de Exercicios Anteriores

Exercício 2019

233.647.852
26.330.113
207.317.739

Exercício 2018

207.317.739
28.509.415
178.808.324

Justifica-se esse acréscimo no patrimônio do Conselho em função do superávit orçamentário,
incorporações de bens patrimoniais, novas inscrições em dívida ativa em 2019, variação de
estoques. Foram consideradas também as seguintes variações diminutivas: pagamento de restos a
pagar/18 não processados, baixas de bens, depreciação ocorridas no exercício, provisão de férias
e ações trabalhistas.
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RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DESPESA LIQUIDADA
Restos a pagar não processados pagos em 2019
INCORPORAÇÃO DE BENS NO EXERCÍCIO
Baixa de bens por doação e perdas involuntárias
Depreciação de bens patrimoniais
NOVAS INSCRIÇÕES/ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 2019
Provisão para perdas Dívida Ativa
VARIAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO
REVERSÃO DE PROVISÕES AÇÕES TRABALHISTAS
Provisão de ações judiciais - Processo ARTs/anuidades
Provisão de férias em 2019
SUPERÁVIT PATRIMONIAL - BALANÇO DE 2019

21.463.408,17

(+)

738.343,25
69.017,92

(-)
(+)

439.725,09
3.311.926,41
10.603.135,19
1.175.070,35
177.947,06
1.344.995,36
1.032.021,09
631.304,30
26.330.113,21

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

Nota Explicativa 10:
Informações Complementares
Créditos a receber estão demonstrados no Ativo Circulante e Não Circulante que representam o montante
de dívida ativa a receber. Cabe ainda ressaltar que desse montante registrado no Balanço Patrimonial, uma
parte dos processos estão muito tempo sem movimentação, devido a não localização do devedor, quer pela
própria justiça ou mesmo pelo corpo funcional.
As atualizações dos valores são feitas mensalmente conforme orientações da Resolução nº 270/1981 e
Decisão Plenária nº 820/2004, ambas do Confea, que determinam que todo débito de pessoa física ou
jurídica com os Conselhos Regionais sejam corrigidos tendo o INPC como indexador, além de 1% de
juros estabelecidos na Lei de Execução Fiscal nº 6.830/1980.
RESUMO TOTAL DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA

Dívida Ativa a receber - anuidades
Decorrentes de Multas Disciplinares

Total
Provisão para perdas
TOTAL GERAL DA DÍVIDA ATIVA EM 2019

17.320.765,66
80.728.038,66
98.048.804,32
-7.603.554,16
90.445.250,16

Financiamentos
O Crea-PR não possuiu financiamento e/ou empréstimos financeiros.
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Provisionamentos de futuros passivos
Todos os atos e fatos que por ventura possam gerar futuros impactos financeiros e patrimoniais estão
registrados em provisões no Passivo Circulante e Não Circulante, que se referem às ações judiciais
impetradas conta o Crea-PR, ações trabalhistas, além da provisões de férias.
Cláusula Del-Credere em contratos
Não há cláusula del-credere, considerando que os contratos são feitos diretamente com o
contratante/fornecedor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação
para o setor público – Lei 4.320/64, complementadas pelas normas brasileiras e princípios de
contabilidade aplicados às entidades do setor público sem fins lucrativos (NBC TSP 11).
Curitiba, 31 de dezembro de 2019.

Cont. Roseli Santin
CRC/PR 26.940/O-5

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente do Crea-PR
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