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O ano de 2020 vai ficar marcado para sempre na história da humanida-
de pelas dificuldades que impactaram de forma tão intensa nossa so-
ciedade e pela imensa superação e poder de transformação aos quais 
o mundo todo foi submetido.

No CREA-PR não foi diferente, nos vimos obrigados a transformar a 
nossa convivência e muitas das formas de trabalho que vínhamos rea-
lizando até então.

Dizer que fomos pegos de surpresa nesta necessidade de transforma-
ção não seria justo, pois a história do CREA-PR é marcada por uma 
incessante busca por melhorias e nossa gestão, em especial, trouxe 
inovações jamais vistas nos nossos 87 anos de vida.

Mas a urgência com que as transformações tiveram que ser realizadas 
neste ano foi a grande surpresa e nós, mais uma vez, com o compro-
misso que sempre foi nossa marca - presença inequívoca na dedicação 
de nossos parceiros e colaboradores - conseguimos superar a grande 
incerteza e as dificuldades e continuar construindo uma história de en-
trega de importantes resultados, com agilidade e segurança.

Neste relatório, que também marca uma mudança no seu formato de 
apresentação, você encontrará todas as informações que resumem um 
ano especial de trabalho dedicado à segurança da sociedade e à valo-
rização profissional.

O uso de georreferenciamento (coordenadas de GPS) em alguns tipos 
de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e o cruzamento de 
informações com bancos de dados de órgãos governamentais foram 
algumas das ações aliadas que elevaram a eficácia da nossa fiscaliza-
ção e o combate ao exercício ilegal e não ético da profissão, resultando 
em números respeitáveis que podem ser apreciados nas próximas pá-
ginas. 

Nossas ações de virtualização de produtos e serviços, de melhorias em 
processos e na comunicação externa e interna, também estão detalha-
das neste importante documento.

Muito me orgulha ver, a cada ano, o resultado de um planejamento que 
foi desenhado no início da nossa gestão. A palavra que resume meu 
sentimento ao escrever a abertura deste relatório é GRATIDÃO. 

Continuamos firmes e fortes, cada vez mais convictos da importância 
da construção e manutenção de um Sistema Profissional atuante em 
relação à segurança de nossa população e, especialmente neste ano, 
com cuidados mais intensos na busca de um desenvolvimento mais 
sustentável para todos.

Obrigado aos parceiros e colaboradores do CREA-PR, Entidades de 
Classe, Instituições de Ensino, empresas e profissionais. 

Agradeço em nome de nossos profissionais das áreas das Engenha-
rias, Agronomia e Geociências e da sociedade paranaense! 

Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira

MENSAGEM  DO PRESIDENTE
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 QUEM SOMOS
E O QUE FAZEMOS
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR 
é um conselho de fiscalização profissional, vinculado ao Conselho Fede-
ral de Engenharia e Agronomia - CONFEA, que possui renda, patrimônio, 
quadro funcional e autonomia administrativa próprios e tem atribuição 
de fiscalizar as atividades de engenharia, agronomia e geociências e o 
exercício técnico e ético das profissões regulamentadas a ele vinculadas. 
(Tabela de Títulos Profissionais - Resolução no 473/2002 do Confea)

Legalmente as atribuições do CREA-PR estão definidas no art. 34 da Lei 
Federal nº 5.194/1966, sendo possível traduzi-las em cinco funções fina-
lísticas:

FISCALIZAÇÃO

Diz respeito ao dever legal – competência delegada pelo Estado – de buscar garantir à sociedade o 
adequado exercício da profissão regulamentada, especialmente em relação aos aspectos de habili-
tação e ao respeito aos padrões técnicos e éticos, através da fiscalização do exercício da atividade 
de engenharia, agronomia e das geociências.

JULGAMENTO

É decorrência natural da função de fiscalização, uma vez que não haveria sentido a imposição de 
normas e padrões técnicos e éticos a serem seguidos, caso não houvesse punição para eventuais 
descumprimentos. Sendo assim, detém competência para avaliar os desvios e aplicar as sanções 
previstas em lei.

REGISTRO
O registro de profissionais e empresas que atuam nas áreas vinculadas ao CREA-PR é obrigatório, 
tendo, portanto, o dever de ‘organizar e manter ’ esse registro, além de ser responsável pela emis-
são da carteira profissional. É responsável também pelo registro e controle do acervo técnico dos 
profissionais através da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART.

ORIENTAÇÃO
Exerce também atividades de caráter pedagógico ou preventivo, direcionadas aos profissionais e 
empresas, à sociedade e até mesmo a outros órgãos e instituições públicas, voltadas ao adequado 
exercício da profissão, aos limites de atuação, à compreensão da importância da presença de pro-
fissional habilitado para o exercício da atividade profissional, entre outras questões.

NORMATIZAÇÃO

Caracterizada pela edição das diversas normas que regulam a atividade profissional, no intuito de 
garantir o adequado exercício profissional. Essa função é realizada principalmente pelo Conselho 
Federal, podendo os Conselhos Regionais, em situações específicas, complementar as diretrizes 
normativas estabelecidas pelo Federal.

http://normativos.confea.org.br/downloads/anexo/0473-02.pdf
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MISSÃO, VISÃO
E VALORES

Política da Qualidade: 

“Assumimos o compromisso de reali-
zar processos eficazes, provendo os 
recursos necessários para assegurar a 
melhoria contínua, sempre orientados 
pelos princípios básicos da adminis-
tração pública, reavaliando de forma 
sistemática o Sistema de Gestão e tendo 
como foco a entrega ágil e a supera-
ção da expectativa dos nossos clien-
tes.”
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ONDE ATUAMOS

01

08
02

05

06

07

04

03

01. Regional Apucarana
3 Inspetorias
2.113 Profissionais com registro ou visto
887 Empresas com registro ou visto
27.438 ARTs emitidas
4.937 Atividades fiscalizadas
92,4% de satisfação dos clientes

06. Regional Guarapuava
4 Inspetorias
3.388 Profissionais com registro ou visto
1.191 Empresas com registro ou visto
30.543 ARTs emitidas
5.995 Atividades fiscalizadas
92,5% de satisfação dos clientes

04. Regional Londrina

6 Inspetorias
7.179 Profissionais com registro ou visto
1.867 Empresas com registro ou visto
42.509 ARTs emitidas
4.143 Atividades fiscalizadas
94,2% de satisfação dos clientes

05. Regional Maringá
5 Inspetorias
9.335 Profissionais com registro ou visto
3.266 Empresas com registro ou visto
81.795 ARTs emitidas
8.193 Atividades fiscalizadas
95,1% de satisfação dos clientes

02. Regional Cascavel
5 Inspetorias
8.213 Profissionais com registro ou visto
2.806 Empresas com registro ou visto
71.395 ARTs emitidas
6.135 Atividades fiscalizadas
92,3% de satisfação dos clientes

07. Regional Pato Branco

4 Inspetorias
3.338 Profissionais com registro ou visto
1.463 Empresas com registro ou visto
30.674 ARTs emitidas
5.158 Atividades fiscalizadas
92,0% de satisfação dos clientes

03. Regional Curitiba

6 Inspetorias
49.503 Profissionais com registro ou visto
8.859 Empresas com registro ou visto
107.441 ARTs emitidas
5.322 Atividades fiscalizadas
93,4% de satisfação dos clientes

08. Regional Ponta Grossa

3 Inspetorias
4.057 Profissionais com registro ou visto
1.268 Empresas com registro ou visto
34.194 ARTs emitidas
4.725 Atividades fiscalizadas
93,6% de satisfação dos clientes
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

De acordo com o Regimento Interno, para o de-
senvolvimento de suas ações o CREA-PR é orga-
nizado, administrativamente, em estrutura básica, 
estrutura de suporte e estrutura auxiliar.

A estrutura básica é responsável pela criação 
de condições para o desempenho integrado e 
sistemático das finalidades do Conselho Regio-
nal, sendo  composta por órgãos de caráter de-
cisório ou executivo, compreendendo: Plenário, 
Câmaras Especializadas, Presidência, Diretoria e 
Inspetorias.

A estrutura de suporte é responsável pelo apoio 
aos órgãos da estrutura básica nos limites de sua 
competência específica, sendo composta por ór-
gãos de caráter permanente, especial ou tempo-
rário, compreendendo: comissão permanente; 
comissão especial; grupo de trabalho e comitê de 
estudo temático.

A estrutura auxiliar do CREA-PR é responsável 
pelos serviços administrativos, financeiros, jurídi-
cos e técnicos, e tem por finalidade prover apoio 
para o funcionamento da estrutura básica e da 
estrutura de suporte, para a fiscalização do exer-
cício profissional e para a gestão do Conselho 
Regional e é coordenada pela Superintendência.

PLENÁRIO

PRESIDÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA

COMISSÕES DE ASSESSORAMENTO

INSPETORES

ASSESSORIA DE APOIO À INSERÇÃO PROFISSIONAL

SETOR DE EVENTOS - SEV

OUVIDORIAASSESSORIA DE RELAÇÕES PARLAMENTARES E EMPRESARIAIS

ASSESSORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SUPORTE AO PLENÁRIO - SPL

CONTROLADORIA

DRI-DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DPLAN-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE  INTERNO

DESUS-DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

DEFIS-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DTI-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DECOP-DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PESSOAL

DEJUR-DEPARTAMENTO JURÍDICO DAT-DEPARTAMENTO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS

DEPARTAMENTOS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA GERAL - SEG

RLDA-REGIONAL LONDRINA

RPBO-REGIONAL PATO BRANCO

RGUA-REGIONAL GUARAPUAVA

RCTB-REGIONAL CURITIBA

REGIONAIS

RCSC-REGIONAL CASCAVEL

RMGA-REGIONAL MARINGÁ

RAPN-REGIONAL APUCARANA

RPGO-REGIONAL PONTA GROSSA

DIRETORIA

GESTÃO OPERACIONAL P/ ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA

CÂMARAS ESPECIALIZADAS

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2011/01/Regimento-CreaPR-versao-HOMOLOGADA-07jan2020.pdf
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CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

O CREA-PR possui alguns canais de comuni-
cação para divulgação das ações institucionais 
que realiza, bem como, para divulgação dos seus 
serviços e resultados. 

Além disso, também dispõe de canais para in-
teração do usuário com o Conselho para infor-
mações, orientações, reclamações, sugestões, 
elogios e apresentação de denúncias.

FACEBOOK

53.056 SEGUIDORES 
500k ALCANCE / MÊS

INSTAGRAM

9.212 SEGUIDORES 
400k ALCANCE / MÊS

TWITTER

5.810 SEGUIDORES

LINKEDIN

1.543 SEGUIDORES

LAI

21 PEDIDOS

OUVIDORIA

187 MANIFESTAÇÕES
113 RECLAMAÇÕES
5 SUGESTÕES
5 DENÚNCIAS
15 INFORMAÇÕES
1 ELOGIO

CREA-PR.ORG.BR

3.107.562 
VISUALIZAÇÕES 

647.251 
PESSOAS, SÃO USUÁRIOS ÚNICOS QUE 
ACESSARAM PELA PRIMEIRA VEZ

679.833
PESSOAS, SÃO USUÁRIOS TOTAIS QUE 
ACESSARAM MAIS DE UMA VEZ

EMAIL

66.736 
EMAILS RESPONDIDOS

CENTRAL DE INFORMAÇÕES 
0800 041 0067

67.979 
ATENDIMENTOS

TELEFONE INSPETORIA

48.443 
ATENDIMENTOS

BOLETIM INFORMATIVO

196 ENVIOS
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 CADEIA
DE VALOR

A cadeia de valor do CREA-PR está re-
presentada pelos seus macroproces-
sos de negócio (finalísticos), de gestão 
e de apoio, que alinhados à sua missão 
institucional buscam atingir a visão e 
gerar valor para os usuários.



CAPÍTULO 02 

RISCOS,
OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS EM GERENCIAMENTO                                            

GESTÃO DAS OPORTUNIDADES
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 PROCESSO DE
 GERENCIAMENTO
DE RISCOS

O CREA-PR tem seu processo de gestão de ris-
cos estabelecido desde 2018, desenvolvido ob-
servando as diretrizes e objetivos previstos na 
IN MP/CGU 01/2016 e observando os requisitos 
da ISO 9001:2015, na qual é certificado.
 
O processo segue a metodologia COSO, com 
interpretação específica dada pelos manuais 
do Ministério do Planejamento e pelo Guia de 
Orientação para Gerenciamento de Riscos do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
 
Em 2020 o processo passou por uma revisão 
geral sendo oficialmente instituída a Política 
de Gestão de Riscos e Mudanças do CREA-PR 
através da Instrução de Serviço nº 03/2020.

IDENTIFICAÇÃO

CONTROLE
=

PLANO DE AÇÕES

MONITORAMENTO
=

AUDITORIA
RESPOSTA

AVALIAÇÃO
REAVALIAÇÃO DO 

RISCO RESIDUAL

GERENCIAMENTO
DE RISCOS

Identificação do grau de risco inerente e 
residual considerando a probabilidade de 
ocorrência e impacto.

Classificação do risco por grau de risco 
conforme níveis de apetite ao risco definidos 
pela organização.

Mapeamento de eventos que podem impedir 
ou dificultar o atingimento do resultado 
esperado

Registro das medidas a serem adotadas para 
evitar a ocorrência do evento ou reduzir o 
impacto, caso ocorra.

Verificação periódica por auditoria para 
avaliar os controles implantados ou em 

implantação.

Verificação da possível mudança do grau de 
risco residual em função dos controles 

implantados.
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 PROCESSO DE 
 GERENCIAMENTO
 DE RISCOS

O processo de gestão de riscos no CREA-PR 
abrange as seguintes perspectivas: Organiza-
cional, Operacional e Gestão de Oportunida-
des. 

Organizacional: Podem afetar os objetivos ge-
rais, o cumprimento da Missão e dos objetivos 
estratégicos, a eficiência geral dos processos 
operacionais, incluindo processos financeiros e 
reserva de recursos, a confiabilidade dos relató-
rios e dados necessários à tomada de decisão, 
o cumprimento das leis e regulamentos aplicá-
veis, e ainda, o atendimento às expectativas das 
partes interessadas.

Operacional: Riscos intrínsecos aos processos 
operacionais, aos planos relacionados a metas, 
projetos, implantação ou mudança de proces-
sos, produtos ou serviços e ainda, relacionados 
a outras questões que não representem risco de 
interrupção de atividades críticas ou de com-
prometimento dos objetivos relacionados no 
item anterior.

TIPO DE 
RISCO

ABRANGÊNCIA 
DE ANÁLISE

ANÁLISE E 
REVISÃO

AVALIAÇÃO  
OBRIGATÓRIA

ONDE  
REGISTRA

RISCO  
INERENTE

RISCO 
 RESIDUAL

ORGANIZACIONAL Estadual Anual Sim Sim Sistema de  
Controle de Riscos

OPERACIONAL

Planos/
Projetos Por ocorrência Não Sim Documentação do  

Plano ou Projeto

Compras Por ocorrência Não Sim Documentação no  
Processo de Compras

Processos 
Operacionais Por ocorrência Não Sim

Documentos do Mapeamento 
do Processo / Sistema 
de Controle de Riscos

Mudanças
 e Outros Por ocorrência Não Sim Documentação  

da Mudança
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RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS EM GERENCIAMENTO

RESULTADO  
ESPERADO

EVENTO DE  
RISCO CLASSIFICAÇÃO RESPOSTA JUSTIFICATIVA /  

POSSÍVEIS AÇÕES STATUS PRÓXIMA 
REVISÃO

Ambiente de trabalho saudável Contaminação por vírus
 ou bactérias

Risco
Moderado

Reduzir ou 
compartilhar

Os controles existentes estão promovendo a conteção da 
contaminação. Comitê de Crise atuando diariamente.

Ativo/Em 
Tratamento 2021/11/25

Corpo funcional (Sede e Regional Curitiba/Defis/DRI) e áreas 
deliberativas utilizando, nas suas atividades de rotina, instalações 
adequadas às exigências legais Entregas realizadas adequadas à 

demanda

Instalações inadequadas 
às exigências legais

Risco
Crítico Evitar Adequação nas instalações da Regional Curitiba; 

Preparação da Sede para trabalho em coworking
Ativo/Em 

Tratamento 2021/12/16

Entregas realizadas adequadas à demanda

Insuficiência de recursos 
humanos para realizar as 
entregas necessárias em 
alguns processos críticos

Risco
Alto Reduzir

Estudo de demanda x capacidade; 
Estudo de impacto das contratações mais emergenciais; 

Definição dos postos críticos; proposta para postos críticos

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

Entregas realizadas pelas equipes de forma padronizada, com índices 
de desvio baixos (padrões aceitáveis) e resultados controlados

Prática de execução dos 
processos desconforme 
do padrão estabelecido

Risco
Moderado

Reduzir ou 
compartilhar Revisão geral do processo de gestão de documentos Ativo/Em 

Tratamento 2021/12/19

Entregas realizadas alinhadas às expectativas 
das partes interessadas

Desalinhamento das 
expectativas das 

partes interessadas

Risco
Alto Reduzir

Reavaliar as partes interessadas; 
Reavaliar as expectativas; Documentar as expectativas 

e como medimos; Definir processo de revisão.

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

Os processos de fiscalização do CREA-PR tratados e 
finalizados no prazo previsto para processos administrativos

Prescrição de processos 
de fiscalização

Risco
Baixo Aceitar Rever/confirmar regras de prescrição em relatório do infoCrea Ativo/Em 

Tratamento 2021/12/19
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RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS EM GERENCIAMENTO

GESTÃO DAS OPORTUNIDADES
A Política de Gestão de Riscos e Mudanças do CREA-PR estabelece como oportunidades todos os eventos que possam gerar efeito positivo no alcance dos objetivos nos níveis operacional e or-
ganizacional. As oportunidades, sejam de melhoria contínua ou de inovação, são documentadas e tratadas seguindo procedimento próprio de tratamento de sugestões de melhoria ou inovação, 
ou ainda, são abordadas no planejamento estratégico a partir da análise SWOT (Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades) do CREA-PR. As oportunidades mapeadas pelo Conselho foram 
tratadas através do Planejamento Estratégico e podem ser verificadas na página 16 do caderno do Planejamento Estratégico 2018-2020.

RESULTADO  
ESPERADO

EVENTO DE  
RISCO CLASSIFICAÇÃO RESPOSTA JUSTIFICATIVA /  

POSSÍVEIS AÇÕES STATUS PRÓXIMA 
REVISÃO

O conhecimento deve estar disseminado de modo que não esteja 
concentrado com apenas um empregado, permitindo a continuação 

dos trabalhos em caso de indisponibilidade de um empregado

Atraso nas atividades 
críticas por indisponibilidade 

de conhecimento

Risco
Alto Reduzir

Indetificação da concentração de conhecimento; 
Documentação do conhecimento; Capacitação de 

outro servidor para realizar a atividade

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

Os funcionários, Conselheiros e Inspetores devem realizar 
suas atividades alinhados aos princípios de conduta 

estabelecidos pelo CREA-PR

Conduta inadequada no 
desempenhos das funções, 

realização de atividades 
e nos relacionamentos

Risco
Alto Reduzir

Educação continuada acerca do Código de Conduta e de decoro; 
Melhorar o treinamento no processo de integração;

 Elaborar código de decoro aos Conselheiros e Inspetores; 
Implantar Programa de Integridade

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

Os dados pessoais de domínio do Conselho devem ser
 utilizados somente para a finalidade prevista

Quebra de sigilo,
 intimidade e confidencialidade

Risco
Baixo Aceitar

Projeto de implantação da LGPD considerando todos os requisitos 
necessários para garantir a intimidade e confidencialidade, além dos 

sistemas que já dispomos com alta garantia de 
segurança de dados e informações.

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

Detecção imediata e controle de eventual foco de incêndio Controles de incêndio 
não eficazes

Risco
Moderado

Reduzir ou 
compartilhar

Plano de manutenção das instalações elétricas; 
Plano de capacitação para a detecção de eventos de risco; 

Capacitação para utilização dos equipamentos; Revisar a atuação da 
Brigada; Estabelecer um plano de abandono paa todos os edifícios

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

As despesas e receitas do CREA-PR devem ser 
realizadas conforme a previsão orçamentária

Não pagamento das anuidades 
e ARTs por parte dos 

profissionais e empresas

Risco
Baixo Aceitar

Mesmo na pandemia não houve queda na arrecadação com ARTs 
e a queda nas anuidades foi em função da suspensão de inscrições. 
Historicamente não há queda nessas receitas. Os controles existentes 

já permitem excelente análise antecipada dos fatos. Em 
contratação análise do cenário econômico do triênio.

Ativo/Em 
Tratamento 2021/12/19

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/caderno_planejamento_2018_2020_v0.pdf
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



17

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 | CREA-PR

 ESTRUTURA
DE GOVERNANÇA

A Estrutura de Governança do CREA-PR está 
organizada de modo que se possa avaliar, dire-
cionar e monitorar a atuação da gestão, sempre 
focando a prestação de serviços que agreguem 
valor à sociedade.

A sociedade e as instâncias externas exercem 
um importante papel de fiscalização, controle e 
regulação, demandando da alta administração 
do Conselho uma gestão pautada na correta 
administração dos recursos, melhoria contínua 
dos serviços prestados, transparência, integri-
dade e prestação de contas. A alta administra-
ção também é orientada na sua atuação pelas 
instâncias internas de apoio e pela Auditoria do 
Conselho Federal, como apoio externo. 

Já a gestão garante que o direcionamento dado 
pela alta direção seja executado da melhor ma-
neira possível.

GOVERNANÇA

GESTÃO

INSTÂNCIAS EXTERNAS 
DE APOIO

AUDITORIA DO CONFEA - 
CONSELHO FEDERAL

DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA

SOCIEDADE
PROFISSIONAIS 

E EMPRESAS CIDADÃOS OUTRAS PARTES
INTERESSADAS

INSTÂNCIAS EXTERNAS

CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA

TCU - TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO

INSTÂNCIAS INTERNAS

PLENÁRIO
PRESIDÊNCIA

DIRETORIA

INSTÂNCIAS 
INTERNAS DE APOIO

CONTROLADORIA,
OUVIDORIA E 
COMISSÕES 

INTERNAS

GERÊNCIAS

SUPERINTENDÊNCIA
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 PROCESSO DE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO
2018-2020

O planejamento 2018-2020 foi elaborado utilizando a metodologia BSC – Balanced Scorecard, com adequação para Órgãos Públicos, e as estru-
turas de governança participaram ativamente do processo, sendo ouvidas as partes interessadas, as equipes de gestão e a equipe operacional. 
Na sua consecução foram ainda observados os apontamentos feitos pelas instâncias externas de controle, os resultados da pesquisa de opinião 
realizada com profissionais e empresas e o plano de gestão apresentado pelo Presidente nas eleições do ano anterior.

O acompanhamento da execução das ações que visam ao atendimento dos Objetivos Estratégicos é realizado regularmente, através de um 
processo estabelecido, que envolve a análise crítica pela área gerencial e Superintendência e na sequência o reporte para a Alta Direção. Além 
disso, as instâncias internas da estrutura de governança, tem acesso aos resultados e ações em desenvolvimento a qualquer tempo, através de 
um software de BI – Business Intelligence, onde estão disponíveis os gráficos de acompanhamento de resultado e os planos de ação.

O processo de construção do Planejamento Estratégico pode ser consultado no Portal da Transparência do CREA-PR. 
Acesse aqui o caderno do Planejamento Estratégico

Após amplo debate nas várias instâncias da estrutura de governança foram definidos e aprovados: 16 Objetivos Estratégicos para o Triênio, identificados no Mapa Estratégico, e distribuídos de 
acordo com as 4 perspectivas do BSC: Clientes, Financeiro, Processos e Aprendizado e Crescimento.

DIAGNÓSTICO

PESQUISA
PROFISSIONAIS

E EMPRESA

VISÃO
GERÊNCIA

VISÃO
GOVERNANÇA

VISÃO
EQUIPE

ENCONTRO DE
INTEGRAÇÃO

INDICADORES, METAS E AÇÕES
ESTRATÉGICAS 2018-2020

 MAPA
ESTRATÉGICO 2018-2020 

 RESULTADOS DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2020

 RESULTADOS DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2018-2020

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/caderno_planejamento_2018_2020_v0.pdf
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/06/Mapa_Estrat%C3%A9gico_Anal%C3%ADtico.pdf
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/06/Mapa_Estrat%C3%A9gico_Anal%C3%ADtico.pdf
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/mapa_estrategico.jpg
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/mapa_estrategico.jpg
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/mapa_estrategico.jpg
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/mapa_estrategico.jpg
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/12/fechamento-2020.pdf
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2020/12/fechamento-2020.pdf
https://youtu.be/4eRGM6cQONE
https://youtu.be/4eRGM6cQONE
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PPA – PLANO PLURIANUAL

Como instrumento de planejamento da aplicação dos recursos 
financeiros o CREA-PR se utiliza do PPA – Plano Plurianual, pre-
visto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. 

O PPA é dividido em 9 programas e foram construídos usando 
uma similaridade ao que é aplicado no PPA da União, dividindo-
-os em finalístico e de apoio, sendo um finalístico e os demais 
relacionados à gestão e manutenção do Conselho.

Apresentamos nesta seção o percentual de aplicação dos recur-
sos por programa no período de vigência do PPA (2019-2021), 
bem como os dados específicos de 2020 em relação ao total de 
recursos alocados e efetivamente gastos por programa.

O PPA vigente no exercício de 2020 pode ser acessado na íntegra 
através do Portal da Transparência do Conselho (acesse aqui o 
PPA – Plano Plurianual). 

No documento é possível observar quais são as ações estratégi-
cas e metas prioritárias (desdobradas do Planejamento Estraté-
gico) vinculadas a cada programa, com a indicação dos recursos 
previstos em cada exercício, bem como o que compreende cada 
programa.

02

31,11%

FISCALIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO2,26%

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS0,60%

GOVERNANÇA COOPERATIVA 3,03%

EVENTOS E REPRESENTAÇÕES 

02

18,12%

2,38%

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL6,03%

INFRAESTRUTURA-MANUTENÇÃO 

INFRAESTRUTURA-INVESTIMENTOS4,19%

SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS32,28%

SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS POR PROGRAMA (TRIÊNIO 2019-2021)

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/ppa-2019-2021-v1.pdf
https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/06/ppa-2019-2021-v1.pdf
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PREVISÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM 2020

Obs.: No programa Infraestrutura-investimentos estão considerados R$ 17.000.000,00 destinados à construção da Sede do Conselho, oriundos de superávits 
de exercícios anteriores. O valor previsto para os demais investimentos foi de R$ 3.650.000,00.

PROGRAMA RECURSOS UTILIZAÇÃO % DE UTILIZAÇÃO

                     Fiscalização / Certificação / Registro 34.678.800,00 29.241.379,08 84,32%

                     Instâncias Deliberativas 2.527.200,00 903.960,57 35,77%

                     Governança Cooperativa 680.000,00 104.511,79 15,37%

                     Eventos e Representações 3.350.000,00 395.458,57 11,80%

                     Comunicação Institucional 2.700.000,00 1.070.440,35 39,65%

                     Infraestrutura-Manutenção 6.610.000,00 4.398.657,85 66,55%

                     Infraestrutura-Investimentos 20.650.000,00 1.791.222,81 8,67%

                     Subvenções / Convênios 4.680.000,00 616.886,22 13,18%

                     Suporte / Apoio Administrativo 36.224.000,00 33.579.961,19 92,70%

TOTAL 112.100.000,00 72.102.478,43 64,32%
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VALOR PAGO AOS CONSELHEIROS

OBS.: Computadas também as despesas do Presidente.

Importante destacar que o ano de 2020 foi bastante atípico em função da pandemia do Co-
vid-2019, gerando um gasto menor em algumas atividades em comparação com os exercícios 
anteriores. 

As atividades de fiscalização em campo chegaram a ser paralisadas por um período do ano, 
mantendo apenas as fiscalizações internas, o que gerou um impacto nas despesas variáveis, 
como é o caso das diárias e combustível. 

No mesmo sentido os recursos utilizados para cobrir despesas de Conselheiros também so-
freram uma grande redução, já que a partir do mês de abril as reuniões deliberativas passaram 
a ser realizadas de forma virtual. 

Além disso, o cancelamento de seminários, congressos, conferências e outros eventos nacio-
nais, em que havia previsão de participação dos Conselheiros, também influenciou significa-
tivamente na redução dos gastos com essas atividades no exercício.

 PREVISÃO E UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS EM 2020

No programa Fiscalização, Certificação e Registro estão considerados todos os recursos pre-
vistos e as despesas realizadas para a atividade de fiscalização e também para as atividades 
de registro (profissional, empresa, ARTs, acervos, certidões, etc), essas atividades são realiza-
das nas 8 Regionais do Conselho e em suas Inspetorias. 

Porém, em função do processo de controle do orçamento do Conselho, é possível segmentar 
as despesas realizadas por conta ou por centro de custos, permitindo uma visão mais detalha-
da dos gastos em determinada atividade ou grupo de atividades.

VALOR GASTO EXCLUSIVAMENTE COM FISCALIZAÇÃO - AGENTES FISCAIS

OBS.: Refere-se ao custo com as atividades de rotina da fiscalização somado ao custo de pessoal - Agentes de Fiscalização.

VERBAS INDENIZATÓRIAS VALOR

Diárias 513.910,33

Locomoção (veículo próprio) 365.546,41

Hospedagem e alimentação 23.134,68

TOTAL 902.591,42
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Para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos o CREA-PR adota algumas ações de supervisão, controle e correição, das quais 
destacamos:

Controladoria

Criada no ano de 2017 a Controladoria tem como principais funções:

Recomendar e zelar pela implementação de medidas de regularização ou de melhoria de procedimentos e de gestão, que visem à mitigação dos riscos, à eficiência, à eficácia, à efetividade opera-
cional, à moralidade, à economicidade, à transparência, ao cumprimento das leis e regulamentos e à salvaguarda dos recursos públicos;

Acompanhar e avaliar periodicamente, de modo preventivo, propositivo e educativo, os controles internos e as atividades contábil, orçamentárias, financeiras, administrativas, patrimoniais e insti-
tucional-finalísticas, executadas pelo CREA-PR e sua conformidade com as diretrizes estabelecidas e propor ações para assegurar a sua eficácia;

A Controladoria se manifesta através de Recomendações às áreas sendo que no ano de 2020 foram emitidas 57 Recomendações.

Instruções Normativas

Para regrar o seu processo de elaboração e execução do orçamento, com diretrizes e limites claros, o CREA-PR adota desde o ano de 2015, uma gestão semelhante ao que faz a Administração 
Pública Direta Federal, por meio do PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Leis Orçamentária Anual. No CREA-PR tais regramentos são instituídos por meio de 
Instruções Normativas internas, sendo que as que estão vigentes para o exercício de 2020 são:

Instrução Normativa 01/2018 – Institui o PPA – Plano Plurianual do CREA-PR para o período de 2019 a 2021;

Anexo da IN 01/2018 – PPA Plano Plurianual CREA-PR 2019-2021;

Instrução Normativa 01/2019 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento do exercício financeiro de 2020 do CREA-PR;

Instrução Normativa 02/2019 – Estima a Receita e fixa a Despesa do CREA-PR para o exercício financeiro de 2020.

CONTROLE E CORREIÇÃO
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CONTROLE E CORREIÇÃO

Comissões Administrativas

O CREA-PR não possui uma área de correição constituída, porém, tem instituídas formalmente 3 (três) Comissões para tratar de assuntos que envolvem apuração de danos ao erário, fraude ou 
corrupção e conduta funcional. 

As Comissões realizam os trabalhos de análise e emitem parecer e sugestão de encaminhamento à Alta Direção, que determina as medidas aplicáveis em cada caso. Em 2020 os eventos apurados 
e providências foram:

Comissão de Acidentes com Veículos:

Concluídos 3 processos motivados por acidente com 
veículo do Conselho conduzido por funcionário.

 
Em dois deles houve a definição pela reparação do  
dano pelo terceiro envolvido, sendo que um deles  

inclusive já realizou a devida reparação.

Comissão permanente para averiguação e  
apuração das responsabilidades relacionadas 

ao uso e guarda do Patrimônio do CREA-PR:

Dois processos em andamento por danos causados em  
aparelhos de smartphone, envolvendo  

funcionário e Conselheiro.  
 

Ambos os processos já tiveram a  
manifestação preliminar apresentada  

restando a emissão do relatório final da Comissão.

Comissão de Conduta Funcional:

Ao todo tramitam na Comissão 7 processos administrativos  
para apuração de possível desvio de conduta,  

sendo 3 já instaurados ainda em 2019. 

Os processos ainda estão em fase de instrução ou  
manifestação, sem a emissão do relatório final.
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Comissão de Orçamento e Tomada de Contas

Instituída pelo Regimento Interno a CTC – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas é um órgão deliberativo que tem por finalidade auxiliar o Plenário em assuntos de caráter econômico e 
financeiro. Dessa forma, também exerce um importante papel de controle, principalmente quanto à legalidade dos atos praticados. Entre as competências da CTC estão: 

• Deliberar sobre a proposta orçamentária, sobre o relatório de gestão e prestação de contas do CREA-PR

• Acompanhar a execução orçamentária orientando eventuais correções

• Analisar as prestações de contas de convênios firmados com outras entidades, entre outras

Em 2020 foram analisados 128 processos de prestação de contas, com emissão das devidas deliberações, sendo que em alguns processos houve a necessidade de devolução para complemen-
tação de informações. Além disso, foram emitidas outras 4 deliberações que se originaram após análise e verificação da correção dos balanços do CREA-PR, das Instruções Normativas 01/2020 e 
02/2020 e também do Edital de Chamamento Público 02/2020.

Comissão de Sindicância e Inquérito do Plenário

Instituída pelo Regimento Interno a Comissão de Sindicância e de Inquérito é um órgão de assessoramento ao Plenário que tem por finalidade a apuração de questões de natureza administrativa, 
contábil, financeira ou institucional, que envolva infração praticada por detentores e ex-detentores de cargos honoríficos do CREA-PR. Nas suas atividades exerce um importante papel de correi-
ção, emitindo parecer a ser homologado pelo Plenário. Em 2020 foram conduzidos 3 processos de sindicância e inquérito.

CONTROLE E CORREIÇÃO

INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO RESULTADO DO PROCESSO

 Decisão de Plenário nº 2019/1760 Perda do Mandato de Conselheiro

 Decisão de Plenário nº 2020/786 Arquivamento do Processo

Decisão de Plenário nº 2020/790 Aguarda Julgamento
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RESULTADO DAS
FUNÇÕES FINALÍSTICAS

Fiscalização

O ano de 2020 foi bastante desafiador para a área de 
fiscalização do Conselho, considerando que as equipes 
de fiscalização em campo tiveram suas atividades dire-
tamente impactadas pela pandemia. Durante 2 meses 

do ano (Abril e Maio), para contribuir com as ações nacionais de re-
dução de circulação de pessoas, buscando reduzir a circulação do 
vírus, as equipes de fiscalização atuaram exclusivamente em fisca-
lizações internas, principalmente através dos nossos convênios de 
troca de informações com outros órgãos públicos.

A fiscalização não retomou sua rotina normal até o final do exercício 
de 2020, mantendo as fiscalizações mais dirigidas ao atendimento de 
denúncias, sinistros e outras demandas mais urgentes, eventualmen-
te realizando fiscalizações de rotina nas regiões menos afetadas pela 
pandemia, conforme números divulgados pela imprensa local.

Mesmo assim, considerando que a atividade foi impactada durante 
9 meses do ano, os números foram bastante expressivos, com resul-
tados até melhores do que em exercícios anteriores, possibilitando 
manter o foco no exercício ilegal da profissão e na fiscalização da 
conduta ética.

Clique nos releases para acessá-los:

Crea-PR fiscalizou mais de 43 mil atividades em 2020
Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, equipe de fiscais manteve in-
tensa atividade nos 42 municípios do Sudoeste, por meio de convênios e uso de 
tecnologias

28/01/2021

Em 2020, Crea-PR fiscaliza mais de 2,3 mil obras de infraestrutura no Estado
Mesmo em meio à pandemia, Crea-PR manteve os trabalhos de fiscalização e ava-
lia que resultados foram positivos

28/01/2021

Fiscalização das culturas agrícolas cresce mais de 80% no Paraná
Lavouras de soja, milho e trigo foram os principais alvos em 2020. Crea-PR alerta 
que a falta de responsável técnico impacta na produtividade da plantação

28/01/2021

https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/34433
https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/34726
https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/34547
https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/34433
https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/34726
https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/34547
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RESULTADO DAS
FUNÇÕES FINALÍSTICAS

Número de atividades fiscalizadas por Regional e Modalidade

Quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas fiscalizadas:As atividades acima foram originadas de fiscalizações diversificadas, tais como:

MODALIDADE RAPN RCSC RCTB RGUA RLDA RMGA RPBC RPGO TOTAL

AGRIMENSURA 24 5 14 4 2 9 15 9 82

AGRONOMIA 2.496 2.065 588 2.204 1.308 1.595 1.060 891 12.207

CIVIL 1.532 3.165 3.193 2.913 2.283 4.620 3.209 2.831 23.746

ELÉTRICA 293 370 793 305 321 908 435 510 3.935

GEOLOGIA / 
MINAS 52 87 71 31 14 74 25 16 370

MEC/ 
METALÚRGICA 480 387 483 523 285 643 336 305 3.442

QUÍMICA 8 26 53 12 30 263 39 62 493

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 88 48 127 44 34 90 72 145 648

TOTAL 4.973 6.153 5.322 6.036 4.277 8.202 5.191 4.769 44.923

CLASSIFICAÇÃO 
DO FISCALIZADO QUANTIDADE

Profissional 5.950

Empresa 10.290

Leigo 
(Sem Registro) 7.373

• 159 Fiscalizações em obras públicas
• 421 Fiscalizações em licitações
• 487 Fiscalizações em empresas sem registro
• 3.308 Fiscalizações em empreendimentos 
 em funcionamento
• 2.334 Fiscalizações em serviços públicos

• 20 Fiscalizações preventivas integradas, 
 sendo 17 de Acessibilidade
• 132 Fiscalizações de conduta profissional 
 (proativas e por demanda)
• 32 Fiscalizações de sinistros ocorridos
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RESULTADO DAS
FUNÇÕES FINALÍSTICAS

Denúncias Irregularidades relativas ao exercício ilegal da profissão (PF / PJ)

Denúncias de obras e serviços recebidas, 
analisadas e atendidas. 19 dias / prazo 
de atendimento.

4.048

Denúncias de infração ao código de ética 
ou ao art. 75 da Lei 5.194/66 recebidas.
Obs.: Processos ainda na fase de 
instrução, não finalizados.

45
Pessoas físicas

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Total de irregularidades apuradas

5.560 4.669

Pessoas jurídicas

4.931

1.908

Total

10.491

6.577

Irregularidades de exercícios ilegais

381 Empresas registradas 
devido a ação da fiscalização

21 Profissionais registrados 
devido a ação da fiscalização

62,7% Irregularidades
de exercício ilegal
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RESULTADO DAS
FUNÇÕES FINALÍSTICAS

Autuações por Irregularidade: Processos Arquivados:

Irregularidades de exercício ilegal
238

Falta de registro – pessoa jurídica
909

Falta de visto profissional
5

Exercício ilegal da profissão pessoa jurídica
132

Descumprimento do salário mínimo profissional
5

Exercício de atividades estranhas
140

Falta de registro de seção técnica
7

Falta de visto pessoa jurídica
55

Exercício ilegal registro cancelado pf
5

Exercício ilegal registro cancelado pj
44

Falta de ART
654

Falta de registro profissional
6

Exercício ilegal da profissão pessoa física
408

Decisão de câmara
defesa aceita

Decisão da Câmara
falha na instrução

Decisão gerncial

Defesa aceita

Determinação judicial

Falha processual

Impossibilidade de localização 
de CPF / CNPJ

Processo gerado
indevidamente

9

8

8

94

25

249

9

84
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Julgamento

Na execução da sua função de julgamento o CREA-PR julgou 3.211 processos de fiscalização e 
1.236 protocolos de solicitações de usuários. 

Além disso, foram concluídos os julgamentos de 33 processos de averiguação da conduta pro-
fissional, nas Câmaras e no Plenário, resultando em 7 processos com penalidade de advertência reservada. 
Importante destacar que foram instaurados 2.612 processos de fiscalização em 2020, porém, nem todos 
chegaram à instância de julgamento em função dos prazos dos trâmites processuais. Também foram instaura-
dos 2.780 processos de cancelamento de registro por falta de pagamento de anuidade, conforme prevê o 
art. 64 da Lei Federal nº 5.194/66.

Aplicação dos recursos oriundos de multas e cobrança de inadimplentes

Apesar de ser um Conselho de fiscalização do exercício profissional, com o poder de emitir multas por infração a legislação vigente, o valor arrecadado com multas de infração é pouco represen-
tativo no total do orçamento, não chegando a 1,0%, fato esse resultante de ações de fiscalização com caráter mais educativo e menos punitivo. 

O valor arrecadado com as multas de infração na fase administrativa compõe o total das receitas arrecadadas e é destinado a cobrir as despesas correntes junto com as demais fontes de receitas, 
não havendo destinação específica para essa rubrica. As multas de infração que não são pagas nas instâncias administrativas são inscritas em dívida ativa e cobradas judicialmente. Antes do en-
vido para cobrança judicial é feita uma tentativa de cobrança administrativa e, nos casos em que não há o pagamento do débito, é então executado judicialmente. O valor recebido em 2020 com 
multas de infração já inscritas em dívida ativa corresponde a 4,58% do total da arrecadação.

                ARRECADAÇÃO COM MULTAS DE INFRAÇÃO EM 2020 NA FASE ADMINISTRATIVA                                                                              R$ 716.974,57

                VALOR DE MULTAS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EM 2020                                                                              R$ 3.045.393,81

                VALOR RECEBIDO EM DÍVIDA ATIVA                                                                              R$ 3.912.194,71

                VALORES TOTAIS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS A RECEBER*                                                                              R$ 81.148.623,00

* Os valores totais da dívida ativa a receber com multas de infração estão devidamente registrados no Balanço Patrimonial, divididos em créditos a curto prazo e ativo realizável a longo prazo, já 
consideradas as provisões para perdas.

RESULTADO DAS
FUNÇÕES FINALÍSTICAS

PLENÁRIO CÂMARAS

2.545
 

1.193

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO
 
SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS 
(PROTOCOLOS)

666
 

43
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RESULTADO DAS FUNÇÕES FINALÍSTICAS
Registro

AGRIMENSURA

 
AGRONOMIA

CIVIL

ELÉTRICA

GEOLOGIA/MINAS

 
MECÂNICA/METALÚRGICA

QUÍMICA

SEGURANÇA DO TRABALHO

5.702

77.124

209.423

66.358

9.730

53.639

3.971

18.383

AGRIMENSURA

 
AGRONOMIA

CIVIL

ELÉTRICA

GEOLOGIA/MINAS

 
MECÂNICA/METALÚRGICA

QUÍMICA

SEGURANÇA DO TRABALHO

827

14.649

25.551

8.485

593

6.667

2.189

4.350

2018

 
2019

2020

402.276

433.027

444.330

Profissionais Registrados: 87.116

Além das solicitações de Registro e Visto profissional foram 
solicitados 10.746 outros serviços vinculados ao registro de  
profissionais.

Acervos Técnicos

Além das solicitações de Acervo Técnico foram solicitados 
19.904 outros serviços vinculados ao registro de ARTs.

Profissionais Registrados por modalidade*

Empresas Registradas: 21.607**

POR MODALIDADE

POR ANO

ARTs – Anotação de 
Responsabilidade Técnica

COM REGISTRO DE ATESTADO

 
SEM REGISTRO DE ATESTADO

CANCELADOS POR DETERMINAÇÃO DAS CÂMARAS

6.150

616

110

COM REGISTRO

 
COM VISTO

NOVOS REGISTROS EM 2020

PEDIDOS DE INTERRUPÇÃO EM 2020 

CANCELADOS POR FALTA DE PAGAMENTO EM 2020

57.795

29.321

5.293

2.881

1.334

VISTO DURANTE O EXERCÍCIO
 

NOVOS REGISTROS

PEDIDOS DE CANCELAMENTO / INTERRUPÇÃO

CANCELADOS POR FALTA DE PAGAMENTO 

PROFISSIONAIS COMO RT E QT DE EMPRESAS

614

2.566

1.051

1.529

32.337

*Um Profissional pode contar em mais de uma modalidade, de acordo com seus títulos profissionais. 
**Além das solicitações de registro e visto de empresa foram solicitados 13.321 outros serviços vinculados ao registro de empresas.

TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS REGISTRADAS NO CREA-PR PELOS DIVERSOS PÚBLICOS EM 2020: 70.996.
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RESULTADO DAS
FUNÇÕES FINALÍSTICAS

Confira também nosso Clipping Institucional, onde estão disponi-
bilizadas as ações de comunicação do Conselho que foram pauta 
nos principais veículos de comunicação do estado do Paraná em 
2020, a maioria delas com caráter orientativo.  

Orientação

O CREA-PR também exerceu em 2020 o seu papel de 
orientação, já que uma das funções finalísticas é exer-
cer atividades de caráter pedagógico ou preventivo, 
direcionadas aos profissionais e empresas, à socie-

dade, e até mesmo a outros órgãos e instituições públicas. Essas 
ações abordam o adequado exercício da profissão, os limites de 
atuação profissional, a compreensão da importância da presença 
de profissional habilitado para o exercício da atividade profissional, 
entre outras questões.

Normalmente o CREA-PR realiza ações de orientação de forma 
presencial, como é o caso de palestras aos acadêmicos de cursos 
afetos ao Conselho, visitas orientativas a profissionais, empresas 
e órgãos públicos, e também fiscalizações preventivas integradas 
com outros órgãos. Em 2020 essas ações ficaram prejudicadas em 
função da limitação da presença física, mas nem por isso o CREA-
PR deixou de ter ações orientativas, realizando palestras de forma 
online, e intensificando suas ações por meio da comunicação.

Especialmente em 2020 o CREA-PR publicou um especial envol-
vendo projetos, soluções e opiniões relacionadas ao Covid-19.

O compilado “Covid-19: opiniões e soluções das Engenharias, Agro-
nomia e Geociências no Paraná” pode ser acessado no link: https://
www.crea-pr.org.br/ws/covid-19.

Normatização

Uma das competências regimen-
tais das Câmaras Especializadas é a 
emissão de deliberações. Em 2020 
foram emitidas pelas Câmaras 

111 deliberações. A emissão de normas é uma 
função realizada de forma geral pelo Conselho 
Federal, podendo, em situações específicas, o 
Regional complementar as diretrizes estabele-
cidas pelo Federal.

14 
Câmara de 

Engenharia Elétrica

14
Câmara de Química 

e Geologia e Minas

5
Câmara de Agrimensura e Engenharia

de Segurança do Trabalho 43 
Câmara de
Engenharia

Civil

29 
Câmara de 
Agronomia

16
Câmara de Engenharia

Mecânica e Metalúrgica

ACESSOS +20MIL MATÉRIAS 47

https://www.crea-pr.org.br/ws/covid-19
https://www.crea-pr.org.br/ws/covid-19
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 GESTÃO
DE PESSOAS

Ao final do exercício de 2020 a estrutura de pessoal do CREA-PR 
estava composta de:

Além disso, contava com 42 postos de serviços terceirizados nas 
funções de telefonista, recepção, motorista, portaria, apoio e lim-
peza. A equipe de fiscalização, formada exclusivamente por fun-
cionários, representava 17% do total do quadro, totalizando 58 
agentes atuando em atividades de fiscalização.

1 Jovem Aprendiz

11 Estagiários

346 Funcionários

ESTRUTURA DE PESSOAL

Funcionários

Agente Administrativo 8h 213

Agente Administrativo 4h 1

Agente de Apoio 3

Agente Operacional 8

Agente Profissional 29

Agente Profissional  
Sistema Nível Superior 65

Agente Profissional 
Sistema Nível Técnico 21

Assessor da Presidência 
(Cargo Comissionado) 6

Estagiários 11

Jovem Aprendiz 1

TOTAL 358
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 GESTÃO
DE PESSOAS

As despesas com pessoal apresentaram, do exercício de 2019 para 
2020, um aumento de aproximadamente 7,2%.

Benefício a Pessoal

Variação de aproximadamente 8,5%, sendo que nas contas de alimentação tivemos uma variação de aproximadamente 
19%, na Previdência Complementar a média foi de 35%, custo que representa aproximadamente 5,5% do gasto mensal com 
a conta Benefícios a Pessoal, valores esses decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho firmado com os empregados do 
CREA-PR.

No exercício de 2020 não tivemos reajuste no contrato de prestação de serviços do  Plano de Saúde, e  tivemos uma sig-
nificativa redução de custos com o auxílio transporte, pela extinção do benefício do cartão combustível, e redução na con-
cessão do vale transporte.

Benefícios Assistenciais

No exercício de 2020 ocorreu uma redução de aproximadamente 4,4%. Os benefícios de Auxílio Creche e filho com defi-
ciência foram reajustados em 3,31% e as despesas com vacina tiveram redução significativa, pois conforme ACT é opcio-
nal ao funcionário a utilização, e ainda depende do custo/variação da aplicação em cada localidade do Estado do Paraná. 
Ambos benefícios decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho firmado com os empregados do CREA-PR.

Encargos Patronais

Aumento da despesa de aproximadamente 7,6%, reflexo do reajuste das contas de remuneração de pessoal.

Remuneração de Pessoal

Aumento na despesa de aproximadamente 6,6%. Conforme Acordo Coletivo de trabalho 2020/2021 foi aplicado o reajuste 
nas verbas salarias de 3,31% e acrescido para fins de recomposição da tabela salarial o valor de  R$ 75,00, com repercussão 
nos demais níveis salariais de cada classe. Ainda como reflexo na referida conta, e conforme Plano de Cargos e Salários, 
durante o exercício de 2020 foi concedida a progressão por antiguidade, que prevê a alteração de mudança de step na ta-
bela salarial a cada 2 (dois) anos. Outra ação que impactou na conta de remuneração de pessoal foi a concessão de férias 
compulsórias, como forma de enfrentamento a pandemia, conforme previsto na Medida Provisória 927/2020.

PE
SS

O
A

L

2018 2019 2020

Benefícios a
pessoal

Benefícios
assistenciais

Encargos
Patronais

Remuneração
pessoal

Total

6.918.585

563.181

8.239.457

28.670.231

44.391.454

7.522.786

582.126

8.957.192

31.024.213

48.086.317

8.163.072

557.553

9.642.001

33.095.943

51.548.569
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 GESTÃO
DE PESSOAS

Em seu processo de controle da execução orçamentária o CREA-PR mantém constante monito-
ramento quanto ao comprometimento da receita com despesas de pessoal e, embora não subor-
dinado às limitações impostas pela Lei Complementar n.º 101/2020, conforme Acórdão do TCU 
341/2004, envida esforços contínuos para limitar as despesas com pessoal ao máximo de 60% 
de comprometimento das receitas, com o objetivo de observar as normas gerais e princípios que 
norteiam a gestão pública responsável.

No ano de 2020, em função da situação econômica do país causada pela pandemia, esse resulta-
do foi bastante impactado. As despesas com pessoal permaneceram estáveis, porém as receitas 
tiveram uma queda de 12,80% em relação ao previsto, aumentando significativamente o percen-
tual de comprometimento.

A lei prevê a verificação do cumprimento do limite estabelecido ao final de cada quadrimestre, 
sendo que os resultados obtidos em 2020 estão a seguir apresentados:

Diante da situação constatada o CREA-PR adotou medidas para evitar o aumento das despe-
sas de pessoal, como é o caso da não contratação de novos funcionários. Embora constatada a 
necessidade de reposição de funcionários em algumas áreas e com a possibilidade de contra-
tação via concurso público já realizado e vigente, por primar por uma gestão pública responsá-
vel, o CREA-PR não realizou contratações em 2020 e vem mantendo atenção especial à essa 
situação, esperando que seja normalizada com a maior brevidade.

PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA COM DESPESA DE PESSOAL 

MÊS RECEITA 
(ACUM 12 MESES)

DESPESA 
(ACUM 12 MESES)

PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO

ABR 85.770.048,00 51.568.286,00 60,12%

AGO 79.798.993,00 51.967.236,00 65,12%

DEZ 82.425.216,00 53.105.886,00 64,43%
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 GESTÃO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

As contratações realizadas pelo Conselho estão sempre em conformidade com as legislações pertinentes e vão ao encontro, principalmente, dos objetivos estratégicos estabelecidos, sendo rea-
lizadas geralmente pelo menor preço, assegurando o equilíbrio financeiro. Sendo o CREA-PR uma autarquia, nossa maior despesa de contratação se dá através de licitações.
 
Em relação às contratações diretas, do total de 500 ordenações emitidas no ano de 2020, 155 foram fundamentadas nos artigos 24, incisos III e seguintes e art. 25, da Lei n.º 8.666/93; 324 foram 
fundamentadas no art. 24, I e II, e 21 no art. 24, X, do mesmo diploma.

Dentre as contratações diretas as mais relevantes, destacam-se as de locação de imóveis, incluindo serviços assessórios como, por exemplo, monitoramento eletrônico, e seus serviços básicos 
como o pagamento de condomínio, água e energia elétrica, para possibilitar o atendimento à comunidade nas localidades onde o CREA-PR não possui imóveis próprios, e despesas com prestação 
de serviços de engenharia para manutenção de imóveis próprios do Conselho. Em 2020 as contratações mais relevantes foram as abaixo relacionadas:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO VALOR DA 
CONTRATAÇÃO JUSTIFICATIVA VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS E PPA

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de renovação do licenciamento de uso de programas 
de computador do tipo Software Assurance – SA, para programas do fabricante Microsoft. R$ 363.512,00 Necessidade das licenças para o regular uso dos produtos. OE 01

Programa: Suporte e Apoio Administrativo

Concorrência: Prestação de serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma e 
ampliação de edificação localizada no município de Cascavel-PR. R$ 4.154.966,51 Edifício não atende mais os requisitos funcionais de maneira satisfatória, 

requer reformulação dos espaços e adequações legais.
OE 01 / OE 14
Programa: Infraestrutura / Investimentos

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de programa de computador 
para uma solução de gestão em recursos humanos, na modalidade de serviço (SaaS – Software as 
Service), com implantação, treinamento e suporte técnico.

R$ 580.000,00 Maior automatização das rotinas do RH e integração dos processos a outros 
sistemas, gerando maior controle das atividades.

OE 14 / OE 16
Programa: Suporte e Apoio Administrativo

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de computador 
contendo uma solução de Business Intelligence (BI). R$ 335.000,00 Solução atual é antiga e não há mais atualizações disponíveis para a ferramenta. OE 01 / OE 08 / OE 11 / OE 13

Programa: Suporte e Apoio Administrativo

Pregão Eletrônico: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e decorrente Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC), com fornecimento de equipamentos, acessórios, simcards e demais 
facilidades inerentes a uma solução de telecomunicação móvel.

R$ 1.395.414,00 Permitir o atendimento das demandas relacionadas com comunicação de 
forma ágil, sendo indispensável para a comunicação corporativa atual.

OE 01 / OE 08 / OE 14
Programas: Fiscalização, Certificação,  
Registro e Infraestrutura / Manutenção

Tomada de Preços: Prestação de serviços de engenharia para a reforma de edificação localizada 
em Curitiba-PR. R$ 1.089.030,85 Necessidade de manutenções nas instalações e retrofit para permitir melhores 

condições de trabalho e adequação às normas vigentes.
OE 01 / OE 14
Programa: Infraestrutura / Manutenção

Pregão Eletrônico: Fornecimento de microcomputadores do tipo portátil (Notebook). R$ 690.995,00 Vencimento do prazo de garantia dos equipamentos mais antigos. Atualização 
do parque tecnológico com máquinas de melhor performance.

OE 0 / OE 12 / OE 14
Programa: Infraestrutura / Investimentos
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 GESTÃO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

Todas as contratações ficam disponíveis para consulta no site do Conselho em Licitações e Contratos, onde pode ser acessado o Edital e seus anexos, verificado o vencedor do certame e também 
o valor final da contratação, bem como, acessar o contrato ou documento equivalente. 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO VALOR DA 
CONTRATAÇÃO JUSTIFICATIVA VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS E PPA

Pregão Eletrônico: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC. R$ 880.810,04 Serviço indispensável para comunicação da sociedade com o Conselho e 
também entre as áreas internas, Regionais e Inspetorias.

OE 01
Programa: Infraestrutura / Manutenção

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços técnicos de engenharia para fiscalização de obra de 
reforma e ampliação, com obtenção de certificação Procel ENCE classe A, de imóvel localizado na 
cidade de Cascavel-PR.

R$ 288.000,00 Impossibilidade de atendimento com equipe própria, promovendo os meios de 
fiscalização adequada da obra.

OE 01 / OE 14
Infraestrutura / Investimentos

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de sonorização, gravação e filmagem, contendo incluso 
o fornecimento de equipamentos de som, imagem, informática e correlatos, em regime de locação, 
para eventos e reuniões na cidade de Curitiba-PR e sua Região Metropolitana.

R$ 288.500,00 Serviços indispensáveis para a realização das reuniões do Conselho que não 
podem ser supridos internamente.

OE 12
Programa: Instâncias Deliberativas

Pregão eletrônico: Prestação de serviços de renovação do licenciamento de uso de programas 
de computador do tipo antivírus e antispam do fabricante Trend Micro, e serviços de suporte. R$ 179.799,00 Considerando o vencimento da licença atual e a necessidade de proteção aos 

servidores e microcomputadores contra atitudes e acessos indesejados.
OE 01 / OE 12
Programa: Suporte e Apoio Administrativo

https://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/licitacoes-e-contratos
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Em cumprimento às exigências legais, declaro que os demonstrativos 
contábeis do exercício de 2020, através dos Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa, regi-
dos pela Lei n.º 4.320/1964 e Norma Brasileira de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público-NBC TSP 11, espelham com exatidão a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do CREA-PR.

Todas as transações e provisões efetuadas no período foram devida-
mente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vi-
gente. Os contratos relativos ao período findo em 31 de dezembro de 
2020 estão adequadamente documentados e demonstrados através 
dos registros contábeis e dos valores refletidos nas demonstrações fin-
das nesse exercício, demonstrando, também, as inscrições em restos a 
pagar processados e não processados.

Declaro, também, não ter conhecimento de fraudes ou suspeita de frau-
des que afetem ou possam vir a afetar as demonstrações contábeis e 
financeiras desta Autarquia, violação de leis, normas e regulamentos, 
ou mesmo darem origem ao registro de provisões para contingências 
passivas. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais des-
sa declaração.

 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO
As demonstrações contábeis do CREA-PR foram elaboradas em ob-
servância à Lei n.º 4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 11), Manual de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além de outros normativos 
do Sistema do CFC.

Contadora Roseli Santin

Funcionária contratada pelo CREA-PR desde 03 de março de 
1976. CPF: XXX.590.379-XX, registrada no CRC/PR sob o nº  
26.940-O-5

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, que estabe-
lece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos 
resultados dos períodos em que ocorrerem, independentemente de re-
cebimento ou pagamento.

As Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do exercício estão 
disponíveis na página de Prestação de Contas do site do Conselho, 
bem como na página da Transparência.  

DECLARAÇÃO DA CONTADORA

https://www.crea-pr.org.br/ws/prestacao-de-contas-anual-crea-pr/demonstracoes-contabeis
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 EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DE DESPESAS E RECEITAS

Comportamento da despesa em 2020

O orçamento destinado para atender o custeio das atividades e os 
investimentos em 2020 foi de R$ 95.100.000,00, sendo efetivamen-
te realizados 75,78% desse valor. O gráfico a seguir demonstra, em 
percentual, a participação dos elementos de despesas no total das 
despesas do Conselho:

72,03%

13,38%

7,90%

2,65%

2,17%

1,03%
0,86%

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

DIÁRIAS, PASSAGENS E LOCOMOÇÕES

USO DE BENS E SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
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 EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DE DESPESAS E RECEITAS

Comportamento da despesa nos últimos anos, detalhado por grupo e elemento:

DESTINAÇÃO/DESPESA DESPESA EMPENHADA 2018 DESPESA EMPENHADA 2019 DESPESA EMPENHADA 2020 % VARIAÇÃO 2020-2019

DESPESAS OPERACIONAIS 63.153.915,34 68.616.477,20 69.543.680,40 1,35

Pessoal e Encargos Sociais 36.909.687,27 39.981.405,43 42.812.023,19 7,08

Benefícios e Assistência Pessoal 7.487.551,56 8.481.906,97 9.094.564,62 7,22

Uso de Bens e Serviços 913.231,64 1.099.856,97 740.779,40 -32,65

Diárias / Passagens / Locomoções 5.092.621,11 6.606.852,83 1.561.441,97 -76,37

Serviços Terceiros (PJ) 8.926.044,21 9.768.024,15 9.645.127,01 -1,26

Tributárias e Contributivas 398.691,11 504.275,24 426.449,29 -15,43

Demais Despesas Correntes 2.718.700,33 1.399.832,21 4.528.295,81 223,49

Serviços Bancários 707.388,10 774.323,40 734.999,11 -5,08

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.464.163,64 2.372.476,31 616.886,22 -74,00

SOMA DESPESAS CORRENTES 65.618.078,98 70.988.953,51 70.160.566,62 -1,17

Obras / Instalações / Outras 0,00 0,00 1.089.030,85 - - -

Investimentos / Equipamentos 1.687.026,76 3.115.165,97 817.639,96 -73,75

SOMA DESPESAS CAPITAL 1.687.026,76 3.115.165,97 1.906.670,81 -38,79

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 - - -

TOTAL 67.305.105,74 74.104.119,48 72.067.237,43 -2,75
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Por certo, as despesas do Conselho em 2020 sofreram influência da situação de pandemia enfrentada em todo o mundo. Muitas das despesas são fixas e ocorreram normalmente, porém, algumas 
despesas variáveis tiveram uma redução bastante significativa, o que gerou uma redução das despesas totais do Conselho em relação ao exercício anterior.

Uso de bens e serviços
A redução de materiais de consumo exerceu forte influência na baixa realização das despesas orçadas. A realização dos trabalhos em home office, na maior parte dos meses, explica tal redução. 

Diárias / passagens / locomoções
Por conta da pandemia houve uma redução bastante drástica dessas despesas. A realização das reuniões deliberativas de forma virtual, a paralisação parcial das atividades de fiscalização em 
campo e o cancelamento de eventos presenciais, tanto realizados pelo Conselho como por outros órgãos, foram os motivadores de tal redução.

Demais despesas correntes
Situação diferente ocorreu com as despesas desse grupo, cujo aumento em relação aos exercícios anteriores foi bastante expressivo. Trata-se de pagamento de sentenças judiciais referentes a 
processos de restituição de valores de anuidades e ARTs, que já estavam em tramitação na justiça, mas que tiveram as sentenças definidas durante o exercício de 2020. Os valores não haviam 
sido previstos no orçamento de 2020 pois os processos estavam há muito tempo sem movimentação, porém, foram movimentados pelo Judiciário, motivados até pelos trabalhos em home office.

Transferências correntes
Os valores de transferência para Entidades de Classe, através de convênios firmados, também não puderam ser realizados em função da pandemia. Grande parte das ações previstas nos planos 
de trabalho das Entidades não puderam ser realizados, já que previam ações presenciais, e como consequência não houve o repasse financeiro.

Obras / instalações / outras
Despesas com reforma do imóvel onde se encontra instalada a Sede do Conselho, na cidade de Curitiba, em função de adaptações necessárias a serem providenciadas no imóvel. 

Investimentos / equipamentos
Em função da queda na receita, observada ainda no mês de abril, houve posicionamento da Diretoria em cancelar alguns investimentos previstos, mantendo somente os estritamente necessários, 
motivo pelo qual  o volume de despesas foi menor que nos anos anteriores.
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Comportamento da Receita em 2020

A receita do exercício de 2020, igualmente estimada em R$ 
95.100.000,00, sofreu bastante impacto em função da pandemia vi-
venciada em todo o mundo. O valor total das receitas recebidas foi 
de R$ 82.958.337,89, o que representa 87,24% da expectativa de re-
cebimentos. Os percentuais recebidos por fonte de receita estão a 
seguir apresentados.

40,23%

39,07%

8,29%

3,50%

3,64%

3,14%
0,86%

0,64% 0,63%

ART / ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ANUIDADES

DÍVIDA ATIVA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

JUROS, MULTAS, ANUIDADES E APLICAÇÕES

RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITA DE CAPITAL

MULTA DE AUTOS DE INFRAÇÃO

RESTITUIÇÕES PATRIMONIAL E NÃO IDENTIFICADAS
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Comportamento da receita nos últimos anos, detalhado por fonte de receita:

Como se pode observar as receitas do Conselho sofreram um impacto bastante significativo no exercício de 2020 em função da pandemia. Os impactos foram sentidos a partir do mês de abril 
quando, proativamente, o Conselho tomou medidas de redução de algumas despesas não prioritárias, visando garantir as atividades finalísticas e de rotina, bem como as obrigações legais, sem 
nenhuma intervenção.

FONTES DE RECEITAS RECEITA 2018 RECEITA 2019 RECEITA 2020 % VARIAÇÃO 2020-2019

RECEITAS CORRENTES 82.020.919,36 91.078.876,08 82.425.216,45 -9,50%

ART - Anotação 
Responsabilidade Técnica 30.731.585,16 32.978.320,94 33.370.221,00 1,19%

Juros / Multas 
Anuidades e Aplicações 5.493.957,72 7.406.359,61 2.900.258,58 -60,84%

Dívida Ativa 9.442.942,66 9.689.572,58 6.876.760,04 -29,03%

Anuidades 31.703.537,43 35.093.887,11 32.411.727,77 --7,64%

Receitas de Serviços 2.536.578,23 3.072.714,61  2.603.585,36 --15,27%

Multa de Autos de Infração 1.486.716,57 1.160.887,44   716.974,57 -38,24%

Restituições / Patrimonial 
e Não Identificadas 430.237,07 879.849,50 524.717,02 --40,36%

Transferências Correntes 195.364,52 797.284,29 3.020.972,11 278,91%

RECEITA DE CAPITAL 174.444,49 748.282,00 533.121,44 --28,75%

Alienação de 
Bens e Convênios 174.444,49 748.282,00 533.121,44 -28,75%

TOTAL 82.195.363,85 91.827.158,08 82.958.337,89 -9,66%
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Destacamos abaixo os impactos mais representativos nas receitas em 2020 e suas motivações:

Juros/multas anuidades e aplicações

A queda de receita ocorreu em função dos baixos rendimentos obtidos nas aplicações financeiras, devido a atual taxa de juros básica da economia nacional (SELIC). Embora houveram esforços 
do Conselho em alterar os investimentos buscando melhor rentabilidade, as opções possíveis continuam com rendimentos bem menores do que os ocorridos em anos anteriores.

Dívida Ativa

As receitas com dívida ativa tiveram impacto direto da pandemia, já que de abril a outubro não foram inscritos novos débitos de anuidades nem de processos de fiscalização, bem como, não hou-
veram protestos de débitos de anuidades inscritas, em função da Portaria nº 103/2020 do Ministério da Economia, e também por estratégia do Conselho, como forma de atenuar os impactos sen-
tidos pelos profissionais e empresas durante esse difícil período.

Transferências correntes

Essa fonte de receita considera repasses de valores de convênios firmados com o Conselho Federal para a execução de programas diversos. Especificamente no exercício de 2020 houve a ins-
tituição pelo Federal de um Programa de Auxílio Financeiro para enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2, ao qual o CREA-PR aderiu, motivo pelo qual o valor realizado foi bastante acima do 
valor previsto, influenciando diretamente nas receitas obtidas.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado orçamentário obtido em 2020 foi de R$ 10.891.100,46, já consideradas as despesas inscritas em restos a pagar do exercício de 2020.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA 82.958.337,89

DESPESA LIQUIDADA NO EXERCÍCIO -69.284.046,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2020 -2.783.190,71

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 10.891.100,46
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O ano de 2020 foi um ano de bastante cautela na realização de investimentos no Conselho, tendo em vista a queda na receita a partir do mês de abril em função da pandemia. Diante da constata-
ção de uma receita bem menor do que a estimada a Diretoria do Conselho determinou a não realização de alguns investimentos que estavam previstos e que poderiam ser postergados, garantindo 
os recursos para a manutenção das instalações e das atividades de rotina.

Os dois investimentos de capital realizados foram os a seguir relacionados:

Em relação aos computadores a aquisição seguiu o planejamento estabelecido no PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação, já que o CREA-PR adota a sistemática de troca dos equipa-
mentos mais antigos para garantir o parque tecnológico sempre mais atualizado, o que impacta diretamente na execução das atividades.  A aquisição de cadeiras se fez necessária considerando 
levantamento feito junto as áreas onde se detectou um grande número de cadeiras sem condições de uso em função do tempo de utilização e que também já não permitiam a manutenção. Essa 
aquisição visa manter uma boa condição de trabalho aos funcionários do Conselho, bem como manter condições adequadas nos pontos de atendimento ao cliente, estando, portanto, em perfeita 
harmonia com os objetivos estratégicos traçados.

Durante o exercício houveram dois editais de desfazimento de bens, quais sejam:

Para o seu regular funcionamento o CREA-PR também faz uso de bens locados, móveis e imóveis, considerando a vantajosidade frente à aquisição.  
O valor total gasto em 2020 com locações foi de R$ 1.256.422,00, o que representa 1,8% das despesas totais:

Edital n.º 022/2020 – Pregão Eletrônico n.º 014/2020 
Fornecimento de microcomputadores do tipo portátil (notebooks) 

Valor da aquisição: R$ 690.995,00

Edital n.º 029/2020 – Pregão Eletrônico n.º 021/2020 
Fornecimento de Cadeiras 

Valor da aquisição: R$ 81.995,00

Edital n.º 015/2020 – Leilão n.º 01/2020 
Venda de 8 (oito) veículos (conforme plano de substituição anual, considerando tempo de uso e quilometragem rodada)

Edital n.º 020/2020 – Desfazimento de bens patrimoniais n.º 001/2020 
(Mesa, cadeira, ar condicionado, longarina, estante, nobreak, entre outros)

Locação - Bens Móveis / Máquinas / Equipamentos Locação - Bens Imóveis

Impressoras para utilização em todas as áreas. 
Sonorização e gravação para eventos e para as reuniões do deliberativo, estruturas modulares para estandes.  

R$ 261.771,00

Data Center / Edificação onde estão instaladas algumas inspetorias do CREA-PR. 
Espaço para guarda de alguns veículos do Conselho utilizados pelos agentes fiscais. 

R$ 994.651,00
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Para gerir adequadamente os seus custos o CREA-PR faz uso de um sistema de BI - Business Intelligence, denominado Info-
Crea, que se utiliza de informações do sistema contábil praticamente em tempo real. Nesse sistema ocorre o registro da dis-
tribuição do orçamento global de despesas por centro de custos, e cada área controla de forma individualizada os centros de 
custos dos quais são responsáveis. 

O responsável pelo centro de custos, com o auxílio da Controladoria, efetua sua previsão orçamentária em época previamente 
definida, buscando ser o mais assertivo possível, levando em consideração o histórico dos anos anteriores e as ações pro-
gramadas para o ano seguinte. Também tem a responsabilidade de acompanhar a realização do orçamento de despesas de 
forma a prever possíveis desvios durante o exercício e se antecipar nos casos em que se constatar alguma inconsistência no 
orçamento. Essa sistemática de acompanhamento permite a tomada de decisão por parte dos gestores de forma mais segu-
ra e assertiva, inclusive de forma proativa, o que foi muito importante neste exercício de 2020 em função da queda da receita 
causada pela pandemia da Covid-19.

Exemplo de distribuição por centro de custos

“Centro de custos de uma empresa é uma partição 
feita nas receitas e despesas gerais de um negócio, 
criando unidades separadas onde é realizada uma 

apuração específica das contas.”

ÁREA CÓDIGO NOME DO CENTRO DE CUSTOS RESPONSÁVEL FINALIDADE DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO

20201 DEPARTAMENTO JURIDICO Robson
Despesas para operacionalização da área como telefone, impressora, materiais de expediente, taxi, postagem 
de correspondência, folha de pagamento, custeio de viagens dos funcionários quando no exercício da sua 
função, entre outros.

40102 CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS 
C/ PROCESSOS - DEJUR Robson Todas as despesas relacionais aos processos judiciais com lotação no Dejur, como fotocópias, recursos, 

pagamento de Darfs, ajuizamentos, sentenças, entres outras.

40103 HONORÁRIOS CONTRATUAIS 
TERCEIRIZADOS - DEJUR Robson Despesas com pagamento de honorários relativo à contratação de pessoas físicas ou jurídicas para defesa do 

Conselho em processos lotados no Dejur.
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Estratificação do Centro de Custos 40102 – Custas Judiciais e Despesas com Processos – DEJUR

A estratificação por centro de custos permite identificar o valor orçado por conta contábil, mensalmente, bem como a despesa realizada. Esse agrupamento por centro de custos permite ainda 
identificar e manter histórico anual de qual foi o custo total em determinada conta, por área, por centro de custos, por tipo de despesa ou por atividade, proporcionando bastante controle do pro-
cesso, podendo chegar, inclusive no detalhe do gasto realizado.

CONTA CENTRO DE 
CUSTO

TIPO DE 
MOVIMENTAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Despesas 
Judiciais

Custas Judiciais e 
Despesas com 

Processos
DEJUR

Orçamento 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.589 37.601 451.080

Despesa 17.196 20.918 29.071 18.955 35.428 27.325 37.169 40.296 26.735 31.454 22.968 17.658 325.175

Saldo 20.393 16.671 8.518 18.634 2.161 10.264 420 -2.707 10.854 6.135 14.621 19.943 125.905

Sentenças 
Judiciais

Custas Judiciais e 
Despesas com

 Processos
DEJUR

Orçamento 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000

Despesa - - - 108.137 47.279 56.071 76.874 168.727 647.978 832.142 524.547 840.574 661.633 141.591 4.105.552

Saldo 150.000 41.863 102.721 93.929 73.126 -18.727 -497.978 -682.142 -374.547 -690.574 -511.633 8.409 -2.305.552
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A seguir exemplo do detalhe do gasto no mês de abril, na conta Sentenças Judiciais:

O processo é acompanhado de forma sistemática por um grupo de análise financeira composto pelo Superintendente, área financeira e Controladoria, gerando melhorias contínuas, tanto no sis-
tema como nas atividades de controle, buscando uma alocação cada vez mais eficiente dos recursos e também a melhoria da qualidade dos gastos efetuados pelo Conselho.

A distribuição dos recursos entre as atividades finalísticas e de suporte, e o seu consumo, está apresentada no Capítulo 03 – Governança, Estratégia e Desempenho, no item Previsão e utilização 
de recursos (pág 20), segmentado pelos programas do PPA, onde se pode observar os valores e percentuais realizados em 2020.

ORÇAMENTO HISTÓRICO VALOR

01/04/2020 Manter previsão de 2019 APROVADO EM: 14/10/2020 150.000,00

DESPESA HISTÓRICO VALOR

29/04/2020 PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS AUTOS N0 5012115-37.2015.4.04.7002 (DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE ARTS), 5056687-
50.2016.4.04.7000 (DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES) E 5018936-58.2018.4.04.7000 (HONORÁRIOS PERICIAIS), CONFORME MEMORANDO SEI N0 2258/2020. 56.070,75
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