
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

ANEXO DA IN 01/2021 

PPA - PLANO PLURIANUAL  CREA-PR 2022-2024

APRESENTAÇÃO

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

O processo de elaboração do PPA é coordenado pelo DPLAN – Departamento de Planejamento e Controle Interno e sua aprovação final é feita
pelo Plenário do Crea-PR, após ser submetido à aprovação da Diretoria e apreciação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – CTC.

Embora elaborado somente a cada 3(três) anos, o PPA é monitorado e avaliado anualmente, sendo revisado se houver necessidade, proporcionando
a flexibilidade necessária ao enfrentamento de novos problemas e demandas.

Com a adoção deste plano tornou-se obrigatório ao Crea-PR planejar todas as suas ações de médio prazo, e também seu orçamento, de modo a não
ferir as diretrizes nele contidas, sendo obrigatória a atuação dentro dos limites previstos na redação do PPA no período de sua vigência.  

PERFIL ORGANIZACIONAL

O Crea-PR é um conselho de fiscalização profissional, vinculado ao Conselho Federal 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.

Atua compulsoriamente somente no Estado do Paraná, pois, há um Conselho Regional independente em cada Estado. O Crea-PR está presente nas
principais cidades do estado por meio das Regionais Apucarana, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Pato Branco e Ponta Grossa, distribuído em
28 inspetorias, conforme mapa abaixo. A sede administrativa do Crea-PR está situada na cidade de Curitiba.

VINCULAÇÃO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

Para a execução das ações estratégicas previstas no Mapa Estratégico, e  consequentemente para o atingimento dos Objetivos Estratégicos,  e
também a execução de suas rotinas de trabalho, são necessários recursos financeiros. Esses recursos são assegurados através do PPA – Plano Plurianual, onde é
feita a definição do total de recursos financeiros a serem disponibilizados anualmente para cada Programa.

Uma vez definidos os recursos no PPA os mesmos são considerados na elaboração do orçamento anual do Crea-PR, sendo que um dos critérios
para a alocação dos recursos no orçamento são as ações previstas no Planejamento Estratégico para o exercício de referência.

Para o período de 2021 a 2023 o Mapa Estratégico do Crea-PR está assim estabelecido:
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Os Objetivos Estratégicos são executados através de iniciativas estratégicas, para as quais são definidos planos de ação, sempre respeitando os
recursos previstos no PPA e no orçamento anual. Embora os dois instrumentos não tenham exatamente a mesma periodicidade existe um extremo cuidado por
parte da alta direção em prever no seu Planejamento Estratégico apenas ações que sejam suportadas pelos recursos previstos no PPA.

ORIGEM DOS RECURSOS

O Crea-PR, embora seja uma Autarquia Federal, não faz parte do orçamento da união e mantem suas atividades com orçamento próprio. A maior
parte dos recursos provêm do pagamento de ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica e das anuidades de profissionais e empresas, porém, outras fontes
também compõe o orçamento de receitas, conforme a seguir especificado:

Receita tributária: receitas advindas do pagamento das ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica.

Receitas de contribuições: receitas originadas do pagamento de anuidades de profissionais e empresas, do exercício corrente ou de exercícios anteriores e ainda
não inscritos em Dívida Ativa.

Receitas patrimoniais: receita com locação de imóveis (auditórios).

Receitas de serviços:  receitas com o pagamento de taxas dos serviços executados pelo Crea-PR, conforme tabela definida pelo Confea, bem como com o
pagamento de custas judiciais pelos executados.

Receitas  financeiras:  provenientes  de  juros  de  mora,  atualização  monetária  e multas  sobre  as  anuidades  e  ainda  aplicações  dos  superávits  de  exercícios
anteriores.

Transferências correntes: receitas provenientes de repasses de valores através de convênios com o Confea, Mútua ou outras instituições para aplicação em
despesas correntes.

Outras receitas correntes:  composta pelos valores recebidos já inscritos em Dívida Ativa (multas e anuidades), multas de infração na fase administrativa,
restituições de valores e indenizações recebidas pelo Crea-PR.

Alienação de bens: receitas com a venda de bens patrimoniais, móveis ou imóveis.

Transferências de capital: receitas provenientes de repasses de valores através de convênios com o Confea para aplicação exclusiva em despesas de capital
(aquisição de bens).

PPA EM GRANDES NÚMEROS

A previsão de entrada de recursos financeiros para os próximos 3 anos é de R$ 326.400.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões e quatrocentos mil
reais).

A seguir especificamos as receitas que financiam o PPA 2022-2024, com os valores segmentados por fonte de receitas, bem como a participação
relativa de cada fonte no total de recursos para o período do PPA.
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Em função da evolução das tecnologias de comunicação, aliada à crescente virtualização das atividades do Conselho e da redução da necessidade
de atendimentos presenciais nas Inspetorias, existe eventual possibilidade alteração dos locais de atendimento do Conselho, com possível alienação de imóveis, o
que poderá vir a ser executado ainda dentro do período de vigência deste PPA, devendo tal previsão de receitas ser incluída no orçamento do respectivo exercício,
caso tal intenção se concretize.

Além dos valores de receitas previstos acima, para os próximos 3 anos, existe a previsão de utilização de R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito
milhões de reais), oriundos, em seu maior montante, de rendimentos de superávits de exercícios anteriores, que poderão ser incorporados ao orçamento, através
da abertura de créditos adicionais, para utilização em programas específicos, conforme especificado neste PPA.

O somatório das receitas projetadas e dos possíveis créditos adicionais totalizam os recursos financeiros que serão utilizados pelo Conselho no
período de vigência deste PPA.

PROGRAMAS E % DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os programas definidos pelo Crea-PR para o PPA 2022-2024 são 11, sendo um finalístico e os demais relacionados à gestão e manutenção da
estrutura do Conselho, conforme segue:

01 – Fiscalização, Certificação e Registro

02 - Atividades Deliberativas

03 - Governança Cooperativa

04 - Eventos e Representações

05 - Comunicação Institucional

06 - Infraestrutura – Manutenção

07 - Infraestrutura – Investimentos

08 - Subvenções e Convênios

09 - Suporte e Apoio Administrativo

10 – Nova Sede

11 – Projetos estruturantes

Os programas 01 a 09 serão custeados com recursos provenientes do orçamento do exercício, conforme projeção de receitas apresentada no item
anterior. Já os programas 10 e 11 serão custeados com recursos extras, obtidos, em seu maior montante, de superávits de exercícios anteriores, cujos valore serão
incorporados ao orçamento através da abertura de créditos adicionais, quando efetivamente forem executados.

Do montante dos recursos provenientes do orçamento do exercício,  para atender os programas 01 a 09, o percentual de distribuição entre os
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programas, nos três anos que compreendem o PPA 2022-2024, apresenta a seguinte composição:

Já  do  montante  dos  recursos  provenientes  de  superávits  de  exercícios  anteriores,  que  poderá  chegar  a  R$  68.000.000,00  para  atender
especificamente os programas 10 e 11, o percentual de distribuição, nos três anos que compreendem o PPA 2022-2024, apresenta a seguinte composição:

VALORES PREVISTOS POR PROGRAMA

01 – FISCALIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO

O programa fiscalização, certificação e registro se caracteriza por ser o único programa finalístico, vinculado à razão de existir do Conselho. Está
diretamente atrelado às funções finalísticas de fiscalização e registro.

O programa compreende todos os recursos necessários para cobrir os custos diretos para a realização da fiscalização e o tratamento dos processos,
do registro de profissionais e empresas e suas alterações e da certificação do exercício profissional, através do controle do registro das ARTs – Anotações de
Responsabilidade Técnica e a emissão dos acervos técnicos, que acontecem nas oito Regionais do Conselho.

Estão inclusos nesse programa, também, os recursos necessários para cobrir as despesas de pessoal e todas as despesas de rotina necessárias para a
realização das atividades nas Regionais como: gerenciamento de frotas, serviços de telefonia, diárias, deslocamentos, postagem de correspondências, material de
expediente, entre outras necessárias à continuidade das atividades de fiscalização do Conselho.

Nesse programa estão considerados ainda os recursos destinados às despesas do Departamento de Fiscalização, em todas as suas atividades,
incluindo despesas com pessoal.

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 39.963.000 R$ 42.237.000 R$ 45.148.500

TOTAL R$ 127.348.500
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02 - ATIVIDADES DELIBERATIVAS

Nesse programa estão consideradas todas as atividades ordinárias e extraordinárias das Câmaras, Comissões, Plenário e Diretoria.  Portanto, esse
programa é destinado a garantir a continuidade dos trabalhos desenvolvidos por essas instâncias deliberativas, dando condições para o desempenho integrado e
sistemático das finalidades do Conselho, principalmente quanto à função de normatização, julgamento e sanção.

Para a manutenção dessas atividades é necessária a garantia de recursos para o custeio da participação dos membros integrantes dessas instâncias,
bem como, de todas as despesas administrativas para a realização das diversas reuniões anuais. As reuniões das Instâncias Deliberativas são constituídas de
reuniões da Diretoria, das Comissões, das Câmaras e do Plenário do Conselho. Essas reuniões acontecem geralmente na cidade de Curitiba e, eventualmente, em
algum outro local do Estado.

Além das reuniões ordinárias calendarizadas é possível a realização de reuniões ordinárias adicionais e extraordinárias, desde que comprovada a
necessidade, em função do volume de atividades ou em função da necessidade de encaminhamento de algum tema específico. A aprovação de reuniões ordinárias
adicionais e extraordinárias segue um fluxo estabelecido e previsto nos regramentos do Conselho.

A participação dos membros em eventos promovidos pelo Crea e em cursos, workshops, palestras, seminários, e afins, promovidos por outras
entidades, não estão contempladas nesse programa, sendo contemplados no programa eventos e representações, uma vez que não fazem parte das atividades
precípuas dessas instâncias.    

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 3.633.000 R$ 4.332.000 R$ 5.143.500

TOTAL R$ 13.108.500

03 - GOVERNANÇA COOPERATIVA

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

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

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

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 519.000 R$ 541.500 R$ 571.500
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TOTAL R$ 1.632.000

04 - EVENTOS E REPRESENTAÇÕES

Além das suas atividades regimentais de fiscalização e regulamentação do exercício profissional, o Crea-PR promove durante o ano alguns eventos
rotineiros com o objetivo de gerar discussão e reflexão sobre temas de interesse da classe, no exercício de sua função de orientação. Também são promovidos
alguns eventos voltados especificamente para funcionários e partes interessadas, sempre objetivando o aprimoramento dos públicos acerca de temas relevantes e
que tenham impacto direto nas rotinas do Conselho.

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

Esse  programa é  destinado  a  garantir  recursos  para  que  essa  prática  de  disseminar  conhecimento  e  de  adquirir  conhecimentos  para  serem
agregados às atividades do Conselho possa ser mantida, tendo em vista que são de extrema importância para o crescimento tanto da organização quanto das
demais partes interessadas atingidas com essas ações.

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 4.671.000 R$ 4.332.000 R$ 4.572.000

TOTAL R$ 13.575.000

05 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A comunicação  institucional  é  uma  das  atividades  de  relevante  importância  para  uma  organização.  Através  dela  é  possível,  por  meio  de
planejamento, implementação, gerenciamento e uso de tecnologias, estruturar toda a comunicação da organização. 

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

Nesse sentido o programa de comunicação institucional do Crea-PR pretende garantir os recursos necessários para a realização de uma série de
ações de comunicação do Conselho, destacando, principalmente, a divulgação da legislação e das obrigações de todos os alcançados pelo poder de polícia
administrativa do Conselho, e também  a importância da contratação de profissionais e empresas registrados para a execução de qualquer serviço técnico ou obra
e dessa forma mostrando à sociedade a importância das profissões afetas ao Conselho.
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RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 2.595.000 R$ 2.490.900 R$ 2.514.600

TOTAL R$ 7.600.500

06 - INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO

Para que o Crea-PR possa realizar as atividades previstas na legislação pertinente e no seu Regimento Interno se faz necessária a manutenção da
máquina administrativa. São necessários recursos para a manutenção da estrutura, que dão condições para que a rotina do Conselho possa acontecer, e cuja
paralisação traria prejuízos para a continuidade dos trabalhos nos diversos pontos do Estado.

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

Esse programa tem por característica  a periodicidade  mensal  de  desembolso através  de  processos  de  contratação  e  se  repetem anualmente,
havendo, portanto, a necessidade de continuidade para assegurar as condições de trabalho tanto da área finalística quanto das áreas de suporte.       

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 6.228.000 R$ 6.498.000 R$ 6.629.400

TOTAL R$ 19.335.400

07 - INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTOS

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

Os investimentos  vinculados  a  esse programa estão  previstos  na  troca de  veículos,  na atualização  do parque  de  informática,  em inovações
tecnológicas em máquinas, equipamentos e sistemas de processamento e realização de obras e reformas nas Inspetorias do Conselho para mantê-las em condições
adequadas de utilização pelos usuários.

RECURSOS 2022 2023 2024
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R$ 3.633.000 R$ 3.790.500 R$ 4.000.500

TOTAL R$ 11.424.000

08 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

O Crea-PR estabelece parcerias e termos de cooperação, com repercussão financeira, efetivados através de Chamamentos Públicos, para execução
de projetos de interesse do Sistema Confea/Creas, oriundos de Entidades de Classe com registro no Conselho. Essa prática é conhecida pelo termo de subvenções
e é uma modalidade de transferência de recursos financeiros públicos prevista em lei.

Os projetos apoiados devem ter como objetivo geral o aperfeiçoamento técnico e cultural e apoio à fiscalização das profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Creas quanto à divulgação da legislação profissional, divulgação do Código de Ética Profissional e a conscientização sobre a importância de
registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Acervo Técnico.

Além disso, mediante  assinatura de convênio com o Confea,  denominado Prodesu – Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema
Confea/Crea e Mútua, repassa parte da receita operacional, prevista em Resolução, para auxiliar o sistema na sua sustentabilidade financeira.

Ainda, como forma de auxiliar na orientação aos profissionais, possui convênio com a ABNT para acesso às normas diversas mediante desconto
concedido, facilitando o acesso.

Esse  programa  visa,  portanto,  a  manutenção  destas  ações,  tendo  em  vista  que  ambas  são  fundamentais  para  o  fortalecimento  do  Sistema
Confea/Crea e Mútua, não só na questão financeira, mas também na sua “marca” como instituição atuante e de fundamental importância para a defesa das
profissões. Este programa contribui também para o cumprimento da função finalística de divulgação da legislação e orientação acerca das obrigações de todos os
alcançados pelo poder de polícia administrativa do Conselho.

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 3.114.000 R$ 3.249.000 R$ 3.429.000

TOTAL R$ 9.792.000

09 - SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO

Nesse programa estão compreendidas todas as atividades de suporte administrativo para a atividade finalística, que é a fiscalização, certificação e
registro, julgamento, sanção e orientação, incluindo as despesas de rotina da operação das diversas áreas de apoio. Fazem parte desse programa, portanto, as
despesas de rotina das Assessorias da Presidência, da Secretaria Geral e de todos os Departamentos, exceto o Defis, que prestam suporte e apoio para a atividade
finalística e não estão contemplados nos programas anteriores.

Esse programa se caracteriza por desembolsos mais variáveis de insumos, materiais, serviços, custeio de viagens, postagens de correspondências,
entre outros, que variam de acordo a quantidade de ocorrências ou época do ano.
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Faz parte desse programa também os custos com pessoal de todas essas áreas de suporte e apoio já citadas, sendo que nesse caso há uma maior
previsibilidade de realização, tendo em vista a sistemática de apuração dos custos já adotada há muitos anos pelo Decop – Departamento Financeiro e Pessoal,
com um alto grau de assertividade.

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 39.444.000 R$ 40.829.100 R$ 42291.000

TOTAL R$ 122.564.100

10 – NOVA SEDE

Nesse programa estão compreendidos todos os recursos necessários à execução da nova Sede do Conselho em terreno próprio, conforme projeto já
elaborado.

Engloba os valores destinados exclusivamente ao cronograma de obra, que deverão ser aportados através de créditos adicionais ao orçamento, não
envolvendo os recursos necessários ao mobiliário e acessórios da obra.

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 9.000.000 R$ 30.000.000 R$ 11.000.000

TOTAL R$ 50.000.000

11 – PROJETOS ESTRUTURANTES

Diante da necessidade constante de melhor utilização dos recursos públicos e da redução das despesas operacionais de Conselho, é fundamental
que se realizem algumas mudanças de grande impacto, principalmente com a utilização de novas tecnologias.

Tendo como apoio o programa de inovação do Conselho e a captação de projetos via concurso o Crea-PR pretende melhorar suas atividades de
rotina otimizando os recursos financeiros disponíveis e nesse sentido prevê a utilização de recursos de superávits de exercícios anteriores para implementar
projetos estruturantes que aliem inovação à melhoria da gestão, além de modernização e redução dos custos de operação do Conselho a médio e longo prazos.

RECURSOS
2022 2023 2024

R$ 5.000.000 R$ 6.000.000 R$ 7.000.000
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TOTAL R$ 18.000.000

RESUMOS DOS RECUROS QUE SERÃO UTILIZADOS, POR PROGRAMA, NO PERÍODO DO PPA

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Graf, 1º Diretor(a) Financeiro(a), em 24/06/2021, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente, em 24/06/2021, às 23:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador 0588765 e o código CRC 584483E2.
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