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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Mais um ano me sinto honrado em acompanhar e
participar dos resultados apresentados no Relatório de Gestão
do Crea-PR. Honrado pois todo o trabalho que o Conselho vem
realizando ao longo de mais de oito décadas é digno de louvor;
e 2021, em especial, me honra ainda mais pois nossa excelência
em gestão em um ano de desafios extremos ficará eternizada
pela conquista do Prêmio Planejamento Estratégico, na 5ª
Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.
Entre todos os Conselhos profissionais do Brasil nossa
forma de planejar foi reconhecida e o resultado deste trabalho
pode ser contemplado nas páginas a seguir. O aumento no
número de ARTs recolhidas e as mais de 33 mil fiscalizações
realizadas em pleno ano pandêmico, comprovam que
planejamento e supervisão, somados a uma equipe competente
e comprometida, geram missão cumprida!
E nossa missão de valorizar as profissões e seu exercício
ético também pode ser conferida nas páginas deste relatório
que destacam as mais de 2 mil matérias publicadas sobre nossas
atividades fins na imprensa paranaense, que demonstram a
importância de profissionais habilitados em funções essenciais
para a segurança da sociedade.

Segurança que esteve sempre em foco mesmo em
momentos onde o trabalho remoto teve que prevalecer para
colaborar com o enfrentamento e redução da pandemia. A
fiscalização das barragens do Estado com uso de tecnologia
remota é um dos exemplos que demonstram essa força tarefa
do Crea-PR em se adequar ao momento social, sem deixar de
cumprir seu papel de colaborar com a segurança dos cidadãos.
Ao todo, foram fiscalizadas em 2021 trinta e duas barragens,
sendo vinte de uso múltiplo, nove de uso hidrelétrico e três
de mineração. Os trabalhos visaram diminuir as chances de
acidentes e desastres envolvendo este tipo de estrutura.
Reviver o ano que passou por meio dos resultados trazidos
nas páginas deste relatório me faz acreditar que seguimos no
caminho certo de fomentar um Crea cada vez mais inovador,
ágil e que conquistará muitos mais prêmios reconhecedores da
excelência do seu trabalho.

Parabéns a todos que participam do
Crea-PR pelos resultados!

Engenheiro Civil

Ricardo Rocha de Oliveira
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Sobre o CREA-PR

Quem somos e o que fazemos

Quem somos e o que fazemos
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná – Crea-PR, vinculado ao Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia – Confea, é uma autarquia federal
que possui renda, patrimônio e quadro funcional próprios,
com autonomia administrativa, e a atribuição de fiscalizar as
atividades de engenharia, agronomia e geociências e o exercício
técnico e ético das profissões regulamentadas a ele vinculadas.

Clique aqui e conheça todos os títulos
PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CONSELHO.

Fiscalização

Diz respeito ao dever legal – competência delegada pelo
Estado – de fiscalizar o exercício da atividade de engenharia,
agronomia e das geociências, nos aspectos de habilitação e no
respeito aos padrões técnicos e éticos.

Julgamento

Como decorrência natural da função de fiscalização,
observando as normas e padrões técnicos e éticos a serem
seguidos, detém competência para avaliar os desvios e aplicar
as sanções previstas em lei.
Tem o dever de ‘organizar e manter’ o registro de
profissionais e empresas que atuam nas áreas vinculadas, além
de ser responsável pela emissão da carteira profissional. É
responsável também pelo registro e controle do acervo técnico
dos profissionais através da Anotação de Responsabilidade
Técnica -ART.

Registro

Legalmente as atribuições do Crea-PR estão definidas no
art. 34 da Lei Federal nº 5.194/1966, sendo possível traduzilas em cinco funções finalísticas:

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,
orientando o adequado exercício da profissão, os limites de
atuação, a compreensão da importância da presença de
profissional habilitado para o exercício da atividade profissional,
entre outras questões.

Normatização

Consiste na elaboração das normas. Essa função é
realizada principalmente pelo Conselho Federal, podendo os
Conselhos Regionais, em situações específicas, complementar
normas que regulam a atividade profissional.

Lei Federal

nº 5.194/1966
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Sobre o CREA-PR

Estrutura organizacional

Estrutura organizacional
De acordo com o Regimento Interno, para o
desenvolvimento de suas ações o Crea-PR é organizado,
administrativamente, em estrutura básica, estrutura de suporte
e estrutura auxiliar.

REGIMENTO INTERNO

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

O organograma do Crea-PR está estabelecido em
Portaria, destacando três instâncias principais que são: Plenário,
Presidência e Superintendência.

ORGANOGRAMA

Sumário
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A estrutura de
suporte é responsável
pelo apoio aos órgãos da
estrutura básica nos limites de
sua competência específica, sendo
composta por órgãos de caráter
permanente, especial ou temporário,
compreendendo: comissão
permanente, comissão especial,
grupo de trabalho e comitê de
estudo temático.
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A
estrutura
auxiliar do Crea é
responsável pelos serviços
administrativos, financeiros, jurídicos
e técnicos, e tem por finalidade prover
apoio para o funcionamento da estrutura
básica e da estrutura de suporte, para
a fiscalização do exercício profissional
e para a gestão do Conselho
Regional e é coordenada pela
Superintendência.
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Missão, visão e valores

MISSÃO
Valorizar as profissões e seu
exercício ético

VALORES

• Ética
• Foco nos resultados
• Compromisso com a excelência
• Gestão participativa
• Interesse público
• Respeito, desenvolvimento e valorização das pessoas

VISÃO
Ser reconhecido como
instituição referência
em inovação, agilidade e
modernidade
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Onde atuamos

Onde atuamos
O Crea-PR atua exclusivamente no
território do estado do Paraná, que é
dividido em 399 municípios.

PARANAVAÍ

ARAPONGAS

CORNÉLIO
PROCÓPIO

LONDRINA

O Conselho se faz presente
nas principais cidades do estado,
onde estão localizadas as 8
Regionais e 36 Inspetorias,
conforme mostrado no mapa
ao lado.
Sua Sede administrativa
está localizada em Curitiba, na
Rua Dr Zamenhof, 35 no bairro
Alto da Glória.

CIANORTE
UMUARAMA

APUCARANA

CAMPO
MOURÃO

MAL. CÂNDIDO
RONDON

Apucarana

IVAIPORÃ

IBAITI

TELÊMACO
BORBA

CASCAVEL

CURITIBA
LARANJEIRA
DO SUL

FOZ DO
IGUAÇU

PONTA GROSSA
IRATI

GUARAPUAVA

FRANCISCO
BELTRÃO

Curitiba

RIO NEGRO

PATO
BRANCO

UNIÃO
DA VITÓRIA
PALMAS

Guarapuava
Londrina
Maringá
Pato Branco
Ponta Grossa
Sobre o CREA-PR
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Canais de comunicação

Canais de comunicação

Saiba quais são nossos canais de comunicação

O Crea-PR possui diversos canais de comunicação para
divulgação das ações institucionais que realiza, bem como, para
divulgação dos seus serviços e resultados. Além disso, também
dispõe de canais para interação do usuário com o Conselho
para informações, orientações, reclamações, sugestões, elogios
e apresentação de denúncias.
Por conta da pandemia do Covid-19 o Conselho priorizou
as formas virtuais de atendimento ao usuário e em 2021
implantou o atendimento via web conferência.
Além disso, como forma de contribuir
para a não circulação do vírus,
implantou também o atendimento
presencial agendado, evitando
aglomerações nos locais de
atendimento ao público.

Site

Portal de serviços

Atendimento presencial /
web conferência (Agendado)

E-mail

Atendimento nas Inspetorias

Ouvidoria

SIC

LGPD

Serviço de Informações ao Cidadão

Pedido de acesso a dados pessoais

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Natany Martins Correa
Facilitadora Administrativa

Boletins Informativos

Linkedin

Central de Informações

Revista Institucional

Regional Curitiba
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Sobre o CREA-PR
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Cadeia de valor
PROCESSOS
DE GESTÃO

PROCESSOS
DE NEGÓCIO

PLANEJAMENTO

Planejamento da
Fiscalização

GERENCIAMENTO
DA QUALIDADE

CONTROLADORIA

GOVERNANÇA
COOPERATIVA

GESTÃO DE RISCOS

MELHORIA E INOVAÇÃO

Execução da
Dívida Ativa

Fiscalização

USUÁRIO E SOCIEDADE

Registro de PJ

Missão
Captação
e prospecção

Cadastro de
Instituições de Ensino

Visão

Julgamento
em Câmeras

Registro de PF

Julgamento
em Plenário

Ser reconhecido como
instituição referência
em inovação, agilidade
e modernidade

Cadastro de
Cursos
Composição do
Plenário

Registro de Entidade de Classes e Instituições de Ensino
Apoio às Entidades de Classe

PROCESSOS
DE APOIO

Recursos
Humanos

SESMT

Administração de
convênios

Sumário

Tecnologia da
Informação

Ouvidoria e Atendimento
ao Público
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Processo de gerenciamento de riscos e
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Principais riscos em gerenciamento

Riscos e Oportunidades
Processo de gerenciamento de riscos e oportunidades

Processo de gerenciamento de riscos e oportunidades
O Crea-PR tem seu processo de gestão de riscos
estabelecido desde 2018, baseado nas 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 instituída a PGRM - Política de Gestão
de Riscos e Mudanças do Crea-PR através da Instrução de
Serviço nº 03/2020.

IDENTIFICAÇÃO

REAVALIAÇÃO DO
RISCO RESIDUAL

AVALIAÇÃO

Fases do
processo de

Instrução de Serviços n° 03/2020

A PGRM do Crea-PR estabelece como oportunidades
todos os eventos que possam gerar efeito positivo no alcance
dos objetivos nos níveis operacional e organizacional. 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.

MONITORAMENTO
E AUDITORIA

Gestão de
Riscos
CONTROLES E
PLANOS DE AÇÃO
4

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

Sumário

Sobre o CREA-PR

Riscos e
Oportunidades

Governança,
Estratégia e Resultados

Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis

RESPOSTAS

12

Riscos e Oportunidades

13

Principais riscos em gerenciamento

Principais riscos em gerenciamento
Os riscos identificados são registrados, avaliados,
tratados e acompanhados através de um sistema, facilitando o
gerenciamento e controle do processo.

Sumário

EVENTO DE RISCO

CLASSIFICAÇÃO

RESPOSTA

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Comunicação com o cliente em desacordo com as
regras estabelecidas pelo Crea-PR

RISCO MODERADO

REDUZIR

Implantação de processo de verificação e feedback aos
funcionários sobre o atendimento escrito

Riscos operacionais e organizacionais não identificados
ou sem tratamento adequado

RISCO ALTO

REDUZIR

Criação de núcleo de gestão de riscos

Prescrição dos processos administrativos

RISCO ALTO

REDUZIR

Planilha de controles implementadas no sistema de BI, com
atualização diária dos prazos

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

RISCO ALTO

REDUZIR

Definições dos postos críticos, estudo de impacto no
comprometimento das receitas com despesa de pessoal e
contratação dos empregados para os postos críticos com
base nos estudos realizados

Atraso nas atividades críticas por indisponibilidade de
conhecimento

RISCO ALTO

REDUZIR

Indentificar processos com conhecimento centralizado;
documentar atividades; capacitar novos empregados na
mesma atividade

Conduta inadequada no desempenhos das funções,
realização de atividades e nos relacionamentos

RISCO ALTO

REDUZIR

Implantar código de decoro; implantar programa de
integridade; processo continuado de capacitação nos
instrumentos

Indisponibilidade do sistema

RISCO MODERADO

REDUZIR OU
COMPARTILHAR

Revisão dos itens de segurança; renovação dos contratos
necessários

Não adoção efetiva dos controles mínimos exigidos
pelos órgãos de controle

RISCO MODERADO

REDUZIR OU
COMPARTILHAR

Estabelecer processo de avaliação dos controles existentes
em cada área; monitorar alteração de normativos do Confea

Descumprimento do prazo de demandas do Ministério
Público

RISCO MODERADO

REDUZIR OU
COMPARTILHAR

Implantação de processo de registro e acompanhamento
das demandas

Falta de aderência ao E-Social

RISCO MODERADO

REDUZIR OU
COMPARTILHAR

Redefinir rotina de recursos humanos, fluxos de atividades,
políticas internas e indicadores; capacitar todos os
envolvidos
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Controle e correição
Resultados das funções finalísticas
Gestão de pessoas

Gestão de licitações e contratos

Governança, Estratégia e Resultados
Estrutura de Governança

Estrutura de Governança

GOVERNANÇA
SOCIEDADE
Profissionais e
Empresas

Outras partes
interessadas

Cidadãos

INSTÂNCIAS EXTERNAS
CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia

TCU - Tribunal de
Contas da União

INSTÂNCIAS INTERNAS
INSTÂNCIAS EXTERNAS DE APOIO

PLENÁRIO
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA

• AUDITORIA DO CONFEA
• E AUDITORIA EXTERNA
INDEPENDENTE

INSTÂNCIAS
INTERNAS DE APOIO
• CONTROLADORIA
• OUVIDORIA
• COMISSÕES INTERNAS

SUPERINTENDÊNCIA

A Estrutura de Governança do Crea-PR está organizada
de modo que se possa avaliar, direcionar 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, integridade
e prestação de contas. A alta administração também é
orientada nas suas ações pelas instâncias internas de apoio
e pela auditoria do Confea e também pela auditoria externa
independente, como instâncias externas de apoio.
A gestão operacional das diversas atividades é
conduzida pela Superintendência e gerências observando o
direcionamento dado pela alta direção. Essas funções exercem
um importante papel de controle na estrutura de governança,
proporcionando maior segurança à alta direção quanto à
correção dos processos e dos atos praticados.

GERÊNCIAS
GESTÃO
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Governança, Estratégia e Resultados
Processo de planejamento estratégico

Processo de planejamento estratégico
No exercício de 2021 foi elaborado o planejamento
estratégico para o triênio 2021-2023, utilizando a
metodologia BSC – Balanced Scorecard, com adequação
para Órgãos Públicos, e as estruturas 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 satisfação realizada rotineiramente
com os usuários dos serviços 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.
Em 2021 o Crea-PR foi premiado na categoria
Planejamento Estratégico na 5ª Conferência Nacional dos
Conselhos Profissionais.

Sumário
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Governança, Estratégia e Resultados
Mapa estratégico

Mapa estratégico
VISÃO
Ser reconhecido como
instituição referência
em inovação, agilidade e
modernidade

1

CLIENTES

PROPOSTA
DE VALOR

MISSÃO

Melhorar continuamente a
experiência dos clientes no
relacionamento com o Crea-PR

PROCESSOS

4

5

Intensificar a
modernização e a
desburocratização
do Conselho

6

Elevar a
segurança
do processo
de registro e
certificação de
ART

10

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Sumário

• Foco nos resultados

VALORES

Valorizar as profissões e
seu exercício ético

• Entrega rápida, desburocratizada e confiável • Tratamento isonômico
• Inovação nos serviços prestados
• Apoio às organizações e profissionais

Combater o exercício
ilegal e não ético da
profissão

• Ética

• Gestão participativa
• Interesse público
• Respeito, desenvolvimento e valorização das pessoas

2

FINANCEIRO

Melhorar a recepção e ampliar a
inserção do profissional no Sistema
Confea/Creas

3

• Participação na gestão
• Atendimento receptivo e cordial

PARCEIROS

7

Fortalecer as parcerias e consolidar a
gestão cooperativa entre o CREA-PR,
seus colegiados. Entidades de Classe
e as Instituições de Ensino

Promover um clima
organizacional positivo

Sobre o CREA-PR

• Compromisso com a excelência
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8

Defender e
valorizar as
profissões ligadas
ao Sistema
Confea/Crea e
Mútua

Assegurar o equilíbrio
financeiro

9

Estimular e promover continuamente o
desenvolvimento dos conhecimentos e habillidades
dos funcionários, Conselheiros e Inspetores

Governança,
Estratégia e Resultados

Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis

Ampliar o papel de
referência do Crea-PR na
crianção e implantação
de leis e políticas públicas
junto aos legisladores e
gestores públicos
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Governança, Estratégia e Resultados
Plano Plurianual

PPA – Plano Plurianual
Como instrumento de planejamento da aplicação dos
recursos financeiros o Crea-PR se utiliza do PPA – Plano
Plurianual, previsto no artigo 165 da Constituição Federal de
1988. O PPA é elaborado para um período de 3 (três) anos, tendo
início no segundo da gestão e conclusão no primeiro ano da
gestão seguinte.

Percentual de recursos alocados por programa (triênio 2019-2021)

2,26%

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS

O PPA é dividido em 9 programas e foi construído
usando uma similaridade ao que é aplicado no PPA da União,
dividindo-o em programas finalísticos e programas de apoio.

GOVERNANÇA COOPERATIVA

Apresentamos nesta seção o percentual previsto de
aplicação dos recursos por programa no período de vigência
do PPA (2019-2021), bem como os dados específicos acerca do
total de recursos alocados e efetivamente gastos por programa
no exercício de 2021.

0,60%

EVENTOS E REPRESENTAÇÕES
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
INFRAESTRUTURA-MANUTENÇÃO

Consulte aqui o PPA 2019-2021 do Crea-PR

31,11%

FISCALIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO

3,03%
2,38%
6,03%
18,12%

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

SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

4,19%
32,28%

SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO
Sumário
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Plano Plurianual

Previsão e utilização de recursos em 2021
Programa

Recursos previstos

Recursos utilizados

38.858.400,00

25.561.888,00

Instâncias Deliberativas

2.775.600,00

1.122.134,00

Governança Cooperativa

720.000,00

45.423,00

Eventos e Representações

3.400.000,00

1.373.103,00

Comunicação Institucional

2.785.500,00

1.863.657,00

Infraestrutura-Manutenção

7.350.000,00

9.918.887,00

Infraestrutura-Investimentos

19.110.000,00

778.751,00

Subvenções e Convênios

5.140.000,00

1.216.524,00

40.660.500,00

35.489.349,00

Fiscalização, certificação e registro

Suporte e apoio administrativo

% de utilização

65,78%
40,43%
6,31%
40,39%
66,91%
134,95%
4,08%
23,67%
87,28%

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$ 2.110.000,00.

Importante destacar que o ano de 2021 ainda foi atípico em função da pandemia do Covid-2019, gerando um gasto
menor em algumas atividades em comparação com os exercícios anteriores, motivo pelo qual o percentual de utilização dos
recursos foi abaixo do previsto. As atividades de fiscalização em campo tiveram menor frequência, 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

Sumário
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Conselheiros também sofreram uma grande redução, já que
as reuniões deliberativas foram realizadas, na sua maioria,
de forma virtual. Além disso, o cancelamento de seminários,
congressos, conferências e outros eventos nacionais, em
que havia previsão de participação dos Conselheiros,
também influenciou significativamente na redução dos
gastos com essas atividades no exercício.
Destacamos a seguir alguns gastos com verbas
indenizatórias e com a fiscalização:
Verbas indenizatórias
• Pagas a conselheiros regionais titulares: R$ 1.165.725,06
• Pagas a inspetores: R$ 108.024,94
• Pagas a empregados do Crea lotados nas áreas de
atendimento, cadastro, registro e julgamento: R$ 195.545,97
• Pagas a agentes fiscais: R$ 95.931,75
• Pagas a empregados do Crea lotados na área de fiscalização:
R$ 6.491,29

Fiscalização
• Valor gasto com capacitação de agentes fiscais: R$ 8.000,00
• Valor gasto com serviços de telefonia móvel institucional
utilizada pelos agentes fiscais: R$ 58.757,35
• Valor gasto com serviços de manutenção, seguro, •
estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na
fiscalização: R$ 106.372,50
• Valor gasto com combustível de veículos utilizados na
fiscalização: R$ 179.193,23

Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis
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Controle e correição

COMISSÕES ADMINISTRATIVAS

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:

INSTRUÇÕES NORMATIVAS

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 operacional, 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 institucional-finalísticas,
executadas pelo Crea-PR e sua conformidade com as
diretrizes estabelecidas e propor ações para assegurar a
sua eficácia;
A Controladoria atuou em 2021 na análise de
691 processos, na sua maioria envolvendo licitações e
contratações, além de coordenar o processo de elaboração
do orçamento de despesas das áreas e orientar na correta
execução desse orçamento.
Sumário

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 2021 são:
Instrução Normativa 01/2018 – Institui o PPA – Plano
Plurianual do Crea-PR par ao período de 2019 a 2021

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

Instrução Normativa 01/2020 – Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução do Orçamento do exercício
financeiro de 2021 do Crea-PR

Instrução Normativa 02/2020
Estima a Receita e fixa a Despesa do Crea-PR para o
exercício financeiro de 2021
Sobre o CREA-PR
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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 2021 os
eventos apurados e providências foram:
Comissão de Acidentes com Veículos:
Concluído 1 processo motivado por acidente com
veículo do Conselho conduzido por funcionário. A
responsabilidade pelo ressarcimento do dano foi
imputada a terceiro, causador do acidente.
Comissão permanente para averiguação e apuração
das responsabilidades relacionadas ao uso e guarda
do Patrimônio do Crea-PR:
Concluídos 2 processos por danos causados em
aparelhos de Smartphone, envolvendo funcionário e
Conselheiro. Ambos os processos foram arquivados,
tendo em vista a ausência de comprovação da culpa/
nexo causal na causação dos danos.
Comissão de Conduta Funcional:
Concluídos 3 processos para apuração de possível
desvio de conduta, sendo que, em um deles, houve
sugestão de aplicação de penalidade disciplinar e,
nos outros 2, arquivamento. Foram instaurados mais 5
processos durante o ano de 2021, os quais ainda estão
em fase de instrução ou manifestação, sem a emissão
do relatório final.
Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis

20

Governança, Estratégia e Resultados
Controle e correição

Controle e correição
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 contábil 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, reformulação 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,
acompanhamento das auditorias do Conselho, entre
outras.
Em 2021 foram realizadas 12 reuniões, nas quais
foram analisados 46 processos de prestação de contas,
com emissão das devidas deliberações, sendo que em
alguns processos houve a necessidade de devolução
para complementação de informações. Além disso,
foram emitidas outras 9 deliberações que se originaram
da análise dos resultados dos balanços do Crea-PR, da
reformulação orçamentaria, das Instruções Normativas
01/2021 e 02/2021 referente ao PPA 2022-2024 e LDO
e também, da Instrução Normativa 03/2021 que estima
a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022, bem
como, acompanhamentos dos relatórios de auditoria dos
primeiros três trimestres de 2021.

Sumário
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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 correição, emitindo parecer a ser homologado pelo
Plenário. Em 2021 foi instaurado 1 processo de sindicância
e inquérito, o qual se encontra em fase de instrução.
Instauração da Comissão
Decisão de Plenário nº 621/2021
Resultado do processo
Em instrução
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Resultados das funções finalísticas
Fiscalização

33.000 Investigações

Depois dos desafios enfrentados no ano de 2020, o ano de
2021 já permitiu uma maior atuação da fiscalização do Conselho,
o que por certo fez com que os números de atividades
fiscalizadas aumentassem em mais de 15%. Todos os 399
municípios do estado receberam alguma ação de fiscalização.

17.763 Relatórios

Em 2021 foram mais de 33mil investigações, que geraram
17.763 relatórios de fiscalização. Através desses relatórios
foram fiscalizadas mais de 53mil atividades de engenharia,
agronomia e geociências, sendo que dessas mais de 12mil
tinham alguma irregularidade. Destaca-se que dentre
as irregularidades mais de 8mil estavam relacionadas ao
exercício ilegal da profissão.

de Fiscalização

53.018 Atividades
de engenharia, agronomia e geociências

12.499 Irregularidades
8402 - exercício ilegal da profissão

Sumário
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Número de atividades fiscalizadas por Regional e Modalidade
RAPN

RCSC

RCTB

RGUA

RLDA

RMGA

RPBC

RPGO

TOTAL

11

22

12

8

7

4

10

11

85

AGRONOMIA

1.033

2.621

153

1.939

1.503

1.491

1.052

562 10.354

CIVIL

1.543

3.736

6.339

4.744

2.223

5.373

2.546

3.374 29.878

549

870

1.485

411

611

729

512

334

5.501

65

108

97

27

44

51

31

37

460

Classificação do fiscalizado

Quantidade

800

872

1.820

517

355

516

487

316

5.683

Profissional registrado

5.219

QUIMICA

67

85

54

13

62

68

52

22

423

Empresa registrada

33.805

SEGURANÇA DO TRABALHO

57

111

147

23

62

72

109

53

634

Leigo pessoa física

19.446

4.125

8.425

10.107

7.682

4.867

8.304

4.799

Leigo pessoa jurídica

3.129

Modalidade

AGRIMENSURA

ELETRICA
GEOLOGIA/ MINAS
MEC/ METALURGICA

TOTAL

4.709 53.018

As atividades acima foram originadas de fiscalizações
diversificadas, tais como:

• 258 Fiscalizações em obras públicas
• 154 Fiscalizações em licitações
• 490 Fiscalizações em empresas sem registro
• 3.296 Fiscalizações em empreendimentos em
funcionamento

Sumário

Quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas
fiscalizadas

Denúncias

• 2.441 Fiscalizações em serviços públicos

• 3.564 denúncias de obras e serviços recebidas,
analisadas e atendidas

• 12 Fiscalizações preventivas integradas,
sendo 11 de Acessibilidade

• 17 dias / prazo médio de atendimento

• 132 Fiscalizações de conduta profissional
(proativas e por demanda)

• 51 denúncias de infração ao código de ética ou ao
art. 75 da Lei 5.194/66 recebidas

• 46 Fiscalizações de sinistros ocorridos

Obs.: processos ainda na fase de instrução, não
finalizados
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Irregularidades identificadas pela fiscalização
TIPO DE INFRAÇÃO

QUANTIDADE

Irregularidades relacionadas ao exercício
ilegal, ou seja, infrações referentes a pessoas
físicas ou jurídicas sem habilitação ou registro

Falta de ART

3.969

Exercício ilegal da profissão (p. Física)

3.833

TIPO DE INFRAÇÃO

Falta de registro - pessoa jurídica

2.082

Exercício ilegal da profissão (p. Física)

3.833

Falta de responsável técnico

1.602

Falta de registro - pessoa jurídica

2.082
1.602

QUANTIDADE

Exercício ilegal da profissão (jurídica)

492

Falta de responsável técnico

Exercício de atividades estranhas

184

Exercício ilegal da profissão (jurídica)

492

Falta de visto - pessoa jurídica

128

Exercício de atividades estranhas

184

Exercício ilegal - registro cancelado pj

92

Exercício ilegal - registro cancelado pj

92

Falta de registro profissional

65

Falta de registro profissional

65

Descumprimento salário mínimo prof.

24

Descumprimento salário mínimo prof.

24

Exercício ilegal - registro cancelado pf

20

Exercício ilegal - registro cancelado pf

20

Falta de visto - profissional

5

Falta de visto - profissional

5

Acobertamento

3

Acobertamento

3

TOTAL GERAL

12.499

TOTAL GERAL

8.402

Foram apuradas 12.499 irregularidades cometidas por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, sendo que,

4.110 foram irregularidades de exercício ilegal de pessoa física e 4.292 de pessoa jurídica, totalizando 8.402
O percentual de irregularidades de exercício ilegal fiscalizado foi de 67,2% .
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Autuações emitidas por tipo irregularidade
Falta de responsável técnico

235

Falta de registro – pessoa jurídica

863

Fata de visto profissional

6

Exercício ilegal da profissão pessoa jurídica

76

Descumprimento do salário mínimo profissional

8

Exercício de atividades estranhas

166

Falta de visto pessoa jurídica

55

Exercício ilegal registro cancelado pf

3

Exercício ilegal registro cancelado pj

18

Falta de ART

548

Falta de registro profissional

14

Exercício ilegal da profissão pessoa física

245

Acobertamento

17

Sumário
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Efetividade na fiscalização
Processos finalizados em 2021

14.341
53%

Tiveram a falta regularizada

19%

Pagaram a multa ou foram
inscritos em Dívida Ativa

28%

491

Demais motivos (decisão
da Câmara ou Plenário,
determinação judicial, excesso
de exação, entre outros)

empresas efetuaram registro no Crea-PR em
2021 devido a ação da fiscalização
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Julgamento

Aplicação dos recursos oriundos de multas e
cobrança de inadimplentes

Na execução da sua função de julgamento o Crea-PR
julgou 2.934 processos de fiscalização e 1.568 protocolos de
solicitações de usuários.

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 representativo no total do orçamento, não chegando
a 1,0%, fato esse resultante de ações de fiscalização com
caráter mais educativo e menos punitivo.

Julgados nas Câmaras

2.579
processos de fiscalização

1.531
solicitações de usuários
(protocolos)

Arrecadação com multas de infração em 2021 na fase
administrativa: R$ 752.356,16

Julgados no Plenário

357
processos de fiscalização

37
solicitações de usuários
(protocolos)

Além disso, foram julgados pelas Câmaras 114
processos de averiguação da conduta profissional,
resultando em 10 processos com penalidade de advertência
reservada e 4 com penalidade de censura pública.
Importante destacar que nem todos os processos de
fiscalização e protocolos de solicitação de usuários gerados no
exercício são enviados para às instâncias de julgamento, sendo
que alguns são finalizados nas instâncias administrativas.
Em 2021 o Crea-PR contou com 135 Conselheiros
Regionais que exerceram suas funções honoríficas nas Câmaras
e Plenário.
Sumário

As multas de infração que não são pagas nas instâncias
administrativas são inscritas em dívida ativa e cobradas
judicialmente. Antes do envio para cobrança judicial é feita
uma tentativa de cobrança administrativa e, apenas nos casos
em que não há o pagamento do débito, o mesmo é cobrado
judicialmente. O valor recebido em 2021 com multas de
infração já inscritas em dívida ativa corresponde a 3,87% do
total da arrecadação.
Valor de multas inscrito em dívida ativa em
2021

R$ 4.489.391,87

Valor recebido em dívida ativa em 2021:

R$ 3.919.126,00

Valores totais da dívida ativa de multas a
receber:

R$ 86.342.415,00

* 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.
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Além das multas o Conselho faz a cobrança regular dos
profissionais e empresas inadimplentes com a anuidade de
exercícios anteriores, conforme previsto na legislação vigente.
Vencido o exercício sem que haja o pagamento da anuidade
correspondente os valores são inscritos em dívida ativa. Após a
inscrição é feita uma nova tentativa de cobrança administrativa
e, nos casos de não pagamento, o débito e enviado para
cobrança através de protesto em cartório.

Valor de anuidades inscritos em dívida ativa
em 2021

R$ 12.765.845,93

Valor recebido em dívida ativa em 2021:

R$ 6.628.374,00

Valores totais da dívida ativa de anuidades a
receber:

R$ 19.302.142,00

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

Ao final do exercício de 2021 foram identificadas 42.431
anuidades de profissionais e 15.967 anuidades de empresas,
de qualquer exercício, que ainda não haviam sido pagas.
Tanto o valor arrecadado com as multas de infração, na
fase administrativa ou em dívida ativa, como com a cobrança
de inadimplentes com o pagamento da anuidade, 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 essas rubricas.
Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis
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Registro
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
No exercício, 33.393 profissionais registraram ARTs.

Registros profissionais por modalidade:

Acervos Técnicos
Os acervos técnicos emitidos em 2021 foram solicitados
por 2.711 profissionais.

Por modalidade
Agrimensura
Agronomia
Civil

6.467
82.596
88.351

Geologia/minas

11.739

Química
Segurança do trabalho

• Acervos emitidos sem registro de atestado = 848

232.369

Elétrica
Mecânica/metalúrgica

• Acervos emitidos com registro de atestado = 4.892

Civil | 27.164

Além das solicitações de Acervo Técnico foram registradas
mais de

Geologia e Minas | 603

solicitações de outros serviços vinculados ao registro de ARTs.

Mecânica e Metalúrgica | 7.116

13.000

22.088

Química | 2.286

Profissionais

Por ano

2018
2019
2020
2021

Agronomia | 15.514

Eletricista | 8.839

66.492
4.058

Agrimensura | 847

402.276
433.027
444.330
514.160
Sumário

Segurança do Trabalho | 16.210
87.116 | Profissionais registrados
Com registro = 61.046
Com visto = 29.760
Novos registros em 2021 = 5.477
Pedidos de interrupção em 2021 = 3.536

*Profissional com mais de um título conta em mais de uma
modalidade, de acordo com seus títulos profissionais
Além dos pedidos de novos registros e vistos profissionais
foram solicitados mais de

12.500

outros serviços vinculados ao registro de profissionais.
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Empresas
• Visto durante o exercício = 79
Foram emitidas pelos profissionais e empresas

• Novos registros = 3.046
• Pedido de cancelamento/interrupção de registro = 488
• Profissionais responsáveis técnicos de empresas = 21.120

23.867

• Profissionais quadro técnico de empresas = 5.385

EMPRESAS
REGISTRADAS

Além dos pedidos de novos registros e vistos
de empresa foram solicitados mais de

16.000

154.461 certidões de registro.
O total de solicitações de serviços registradas no
Crea-PR pelos diversos públicos em 2021 foi de
aproximadamente

73.000

outros serviços vinculados ao registro de empresas.

Normatização

Câmara de Agronomia - 5

Uma das competências regimentais das Câmaras
Especializadas é a emissão de deliberações. Em 2021 foram
emitidas pelas Câmaras 19 deliberações. A emissão de normas
é uma função realizada de forma geral pelo Conselho Federal,
podendo, em situações específicas, o Regional complementar as
diretrizes estabelecidas pelo Federal.

Sumário

Câmara de Agrimensura e Engenharia de
Segurança do Trabalho - 1
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Orientação
Em 2021 o Crea-PR também exerceu seu papel de
orientação, já que uma das funções finalísticas é atuar em
atividades de caráter pedagógico ou preventivo, direcionadas
aos profissionais e empresas, à sociedade, 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.
A orientação é realizada de diversas formas como:
palestras, eventos, cursos gratuitos disponibilizados pelo
Conselho, publicações nos meios de comunicação, orientações
dirigidas, campanhas orientativas, programa CreaJr, cadernos
técnicos, entre outros.

O Programa CreaJr é uma ação importante de
orientação aos futuros profissionais das áreas vinculadas
ao Conselho. O programa visa entre outras coisas dar
conhecimento sobre o órgão regulador da futura profissão,
sua estrutura e organização e orienta os futuros profissionais à
prática do exercício profissional ético e responsável. Ao final de
2021 o programa contava com 8.759 acadêmicos inscritos.
Outra ação importante é a plataforma de ensino online,
Pró-CreaPR 2.0, onde são disponibilizados aos profissionais
com registro regular, aos estudantes vinculados ao programa
CreaJr e aos funcionários, de forma gratuita, cursos diversos
de aperfeiçoamento. Em 2021 foram disponibilizados 28 cursos
gratuitos (21 em parceria com a CredCrea, 3 em parceria com
a ABCP – Associação Brasileira de Cimentos Portland e 4
adquiridos pelo Crea-PR). Também foram disponibilizados outros
4 cursos por Entidades de Classe registradas no Conselho. Os
cursos oferecidos alcançaram 5.109 inscrições em 2021.

Ainda na linha de orientação o Crea-PR mantem em seu site
uma série de cadernos técnicos. Os cadernos técnicos são parte
da Agenda Parlamentar, programa criado há quase uma década
pelo Crea-PR que trabalha, nos níveis municipal, estadual e
federal, propostas de melhorias de projetos de leis e implantação
de políticas públicas. São cadernos de leitura simples, que
trazem orientação e explicação sobre problemas do dia a dia
dos municípios, como pavimentação, acessibilidade, instalações
provisórias, resíduos, iluminação pública, licitações, dentre outros.
Esses cadernos trazem a conceituação de um problema rotineiro
no município e propostas viáveis de solução desses problemas.
Também são pontuados erros e falhas que podem ser evitadas
pelos gestores municipais, sempre com uma com uma visão
técnica, uma visão do profissional de engenharia, agronomia ou
das geociências.

PROGRAMA CREAJR

PRÓ-CREAPR 2.0

Eventos

Palestras

ACESSE AQUI AS PUBLICAÇÕES DO CREA-PR

Publicações/campanhas

Orientação de Fiscalização
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Gestão de pessoas

ESTRUTURA DE PESSOAL

Ao final do exercício de 2021 a estrutura de pessoal do Crea-PR estava composta de 337
empregados de carreira, 7 assessores, 13 estagiários e 8 jovens aprendizes. Além disso, contava
com 42 postos de serviços terceirizados nas funções de telefonista, recepção, motorista, portaria,
apoio e limpeza.

Agente Administrativo 8h

211

Agente Administrativo 4h

1

Agente de Apoio

3

Agente Operacional

8

Agente Profissional

29

Agente Profissional Sistema nível
superior

64

Agente Profissional Sistema nível
técnico

21

Assessor da Presidência – Cargo Comissionado

7

Funcionários

A equipe de fiscalização, formada exclusivamente
por empregados de carreira, representava

15%

do total do quadro, totalizando 50 agentes
atuando em atividades de fiscalização.

Estagiários

13

Jovem Aprendiz

8

TOTAL

Nº de empregados
do Crea lotados na
área de fiscalização

Nº de empregados
do Crea lotados nas
áreas de atendimento,
cadastro, registro e
julgamento

365

As despesas com pessoal apresentaram, do exercício de 2020 para 2021,
um aumento de aproximadamente 6,6%.

Benefícios a pessoal
Benefícios assistenciais
Encargos Patronais
Remuneração pessoal
TOTAL
Sumário
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2019

2020

2021

7.522.786

8.163.072

9.051.094

582.126

557.553

521.055

8.957.192

9.642.001

10.181.565

31.024.213

33.095.943

35.199.393

48.086.317

51.548.569

54.953.107

Riscos e
Oportunidades

Governança,
Estratégia e Resultados

Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis

111
84

30

Governança, Estratégia e Resultados
Gestão de pessoas

Benefícios a pessoal - variação de aproximadamente
10,87%, sendo que a conta de maior reflexo é o benefício do
auxilio alimentação/refeição onde tivemos um reajuste de 6,94%
sobre o benefício concedido. Também em relação à Previdência
Complementar a contribuição do Crea-PR passou de 3% para
6% sobre o salário do empregado. No exercício de 2021 tivemos
ainda a alteração no contrato de prestação de serviços do
plano de saúde passando a ser por coparticipação. Os custos
relativos ao fator moderador da coparticipação são pagos pelo
empregado e pelo Crea-PR na proporção de 50% (cinquenta
por cento) por cento do valor mensal. Os custos das contas de
benefícios a pessoal obedecem ao estabelecido em Acordo
Coletivo de trabalho.
Benefícios assistenciais – no exercício de 2021 ocorreu
uma redução de aproximadamente 9,34%. Os benefícios de
auxilio creche e filho com deficiência foram reajustados em
10%, porém, a redução dos gastos é reflexo de empregados que
perdem o direito ao benefício considerando o implemento de
idade do filho, cujo limite é de 6 anos e 11 meses. As despesas
com vacina tiveram redução significativa, pois conforme ACT

Sumário

é opcional ao funcionário a utilização, e ainda depende do
custo/variação da aplicação em cada localidade do estado
do Paraná.
Encargos Patronais - aumento da despesa de
aproximadamente 5,55%, reflexo do reajuste das contas de
remuneração de pessoal.
Remuneração de Pessoal – aumento na despesa
de aproximadamente 6,6%. Conforme Acordo Coletivo
de trabalho 2021/2022 foi aplicado o reajuste nas verbas
salariais em abril de 2021 de 3,47% e no mês de setembro de
2021 de mais 3,47%. Ainda, como reflexo na referida conta,
e conforme Plano de Cargos e Salários, durante o exercício
de 2021 foi concedida a progressão por antiguidade, que
prevê a alteração de mudança de step na tabela salarial
a cada 2 (dois) anos. Outra ação que impactou na conta
de remuneração de pessoal foi a concessão de férias
compulsórias em 2020 (Medida Provisória 927/2020), que
foram antecipadas do exercício de 2021, porém, quitadas no
exercício de 2020.

Sobre o CREA-PR
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Valor gasto com salários, encargos e benefícios
pagos a empregados do Crea lotados nas áreas de
atendimento, cadastro, registro e julgamento:

R$ 18.143.367,05
Valor gasto com salários, encargos e benefícios
pagos a agentes fiscais:

R$ 11.147.908,15
Valor gasto com salários, encargos e benefícios
pagos a empregados do Crea lotados na área de
fiscalização (exceto agentes fiscais):

R$ 1.394.507,29

Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis
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Comprometimento de receitas
com despesas de pessoal
Em seu processo de controle da execução orçamentária
o Crea-PR mantém constante monitoramento quanto ao
comprometimento da receita com despesas de pessoal
e, embora não subordinado às limitações impostas pela
Lei Complementar n.º 101/2020, conforme Acórdão
do TCU 341/2004, emprega 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.

MÊS

Sumário

Receita Acumulada
12 Meses

% de Comprometimento

53.194.121

79.751.745

66,70 %

FEVEREIRO

53.422.457

87.055.755

61,37 %

MARÇO

53.540.457

88.977.908

60,17 %

ABRIL

53.046.548

91.551.627

57,94 %

MAIO

53.624.332

93.959.635

57,07 %

JUNHO

53.825.124

95.343.904

56,45 %

JULHO

54.264.862

96.676.412

56,13 %

AGOSTO

55.585.133

98.713.783

56,31 %

SETEMBRO

55.725.341

100.278.402

55,57 %

OUTUBRO

56.229.755

100.193.373

56,12 %

NOVEMBRO

56.262.510

101.589.023

55,38 %

DEZEMBRO

56.958.631

101.206.042

56,28 %

JANEIRO

Em função da boa execução das receitas, se comparadas
ao exercício de 2020, foi possível manter o percentual de
comprometimento em níveis mais baixos do que no exercício
anterior, ficando na maioria dos meses abaixo de 60%. Esse
comportamento é influenciado diretamente pelas receitas
operacionais e despesas com pessoal dos últimos 12 meses.
Importante destacar que o aumento das despesas
de pessoal se deve em função da reposição da inflação
aos salários dos funcionários, cujo acordo coletivo tem sua
data base no mês de abril. No exercício de 2021 ainda não
foram realizadas contratações/reposições de funcionários,
já identificadas como necessárias, o que deve acontecer
somente no exercício de 2022.

Despesa c/ pessoal
Acumulada 12 Meses
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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 realizadas 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 465
ordenações emitidas no ano de 2021, 140 foram fundamentadas
nos artigos 24, incisos III e seguintes e art. 25, da Lei n.º
8.666/93; 312 foram fundamentadas no art. 24, I e II, e 13 no art.
24, X, do mesmo diploma.

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.

Licitações e Contratos

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.

Sumário
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Contratações mais relevantes em 2021, em termos de materialidade:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO

VALOR DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de assistência médica,
hospitalar, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento, por meio de
operadora de plano ou seguro saúde
Tomada de Preços: Prestação de serviços de engenharia para a reforma
de edificação localizada em Maringá-PR

R$ 18.183.297,24

Manutenção de benefícios, conforme previsto em
acordo coletivo

OE 10
Programa: Suporte e Apoio Administrativo

R$ 563.398,42

Necessidades detectadas com o tempo de uso do
imóvel

OE 01 e 10
Programa: Infraestrutura - Manutenção

Divulgação das ações, atividades e serviços nos
diversos meios de comunicação

OE 01, 02, 04, 08 e 09
Programa: Comunicação Institucional

Necessidade de contratação de estágio através de
agente de integração

OE 10 e 11
Programa: Suporte e Apoio Administrativo

Necessidade de troca em função do tempo de uso e
também para padronização

OE 01, 10
Programa: Infraestrutura - Investimentos

R$ 2.000.000,00

Concorrência: Prestação de serviços de publicidade
Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de gestão de programa de
estágio, por intermédio de agente de integração

R$ 1.397.306,69
R$ 358.435,84

Pregão Eletrônico: Fornecimento de cadeiras

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS E PPA

JUSTIFICATIVA

Tomada de preços: Prestação de serviços de elaboração de relatório
de inspeção predial e de projetos básico e executivo para reforma de
imóveis no Paraná

R$ 302.760,00

Identificação preventiva de problemas a serem
corrigidos nos imóveis de uso do Conselho

OE 01 e 10
Programa: Infraestrutura - Manutenção

Pregão Eletrônico: Fornecimento de automóveis

R$ 612.000,00

Renovação da frota da fiscalização, conforme política
do Conselho

OE 04 e 06
Programa: Infraestrutura - Investimentos

Pregão Eletrônico: Fornecimento de lanches, incluindo a prestação de
serviços de entrega na cidade de Curitiba-PR, ou ainda na sua região
metropolitana

R$ 315.042,65

Atendimento aos eventos e reuniões do Conselho

OE 07
Programa: Atividades Deliberativas, Governança
Cooperativa e Eventos e Representações

Pregão Eletrônico: Prestação de serviços de impressão do tipo
outsourcing , com fornecimento de equipamentos em regime de locação,
bem como de materiais de consumo (exceto papel) e serviços de
manutenção preventiva e corretiva

R$ 329.699,16

Maior economicidade do que a compra dos
equipamentos, conforme estudos

OE 05
Programa: Suporte e Apoio Administrativo

Tomada de preços: Prestação de serviços de engenharia para a reforma
de edificação localizada em Apucarana-PR.

R$ 533.977,25

Necessidades detectadas com o tempo de uso do
imóvel

OE 01 e 10
Programa: Infraestrutura - Manutenção
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Declaração da contadora

Demonstrações contábeis e notas explicativas

Em cumprimento às exigências legais, declaro que os
demonstrativos contábeis do exercício de 2021 através dos
Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Variações
Patrimoniais e Fluxo de Caixa, regidos pela Lei n.º 4.320/1964
e Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
NBC TSP 11, espelham com exatidão a situação orçamentária,
financeira e patrimonial do Crea-PR.

As demonstrações contábeis do Crea-PR foram
elaboradas em observância à Lei n.º 4.320/1964, às Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público
(NBC TSP 11) e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP), além de outros normativos do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC.

Todas as transações e provisões efetuadas no período
foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo
com a legislação vigente. Os contratos relativos ao período
findo em 31 de dezembro de 2021 estão adequadamente
documentados e demonstrados através dos registros contábeis
e dos valores refletidos nas demonstrações findas nesse
exercício, demonstrando também, as inscrições em restos a
pagar processados e não processados.

Roseli Santin
Contadora

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
Sumário

As Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
do exercício de 2021 estão disponíveis na íntegra na página
de Prestação de Contas do site do Conselho.

Demonstrações Contábeis e
Notas Explicativas | 2021

Declaro também, não ter conhecimento de fraudes
ou suspeita de fraudes 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 provisão para contingências passivas.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta
declaração.
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Evolução da execução orçamentária de despesas e receitas
Comportamento da despesa em 2021
O orçamento destinado para atender o custeio das
atividades e os investimentos em 2021 foi de R$103.800.000,00,
sendo efetivamente realizados 78,73% desse valor. Em 2021,
ainda devido a pandemia, a maioria das reuniões e eventos do
Crea-PR foram realizados de forma remota, havendo menor
dispêndio de recursos financeiros com essas atividades.

1,49%

1,46%

2,90%

1,14%

7,35%

14,24%

Pessoal, Encargos E Beneficios

Demais Despesas Correntes

Uso De Bens E Serviços

Transferencias Correntes

Diárias/Passagens/Locomoções

Investimentos

Serv. Terceiros- Pes Juridica

71,42%
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Comportamento da despesa nos últimos anos, detalhado por grupo e elemento (em reais):
DESTINAÇÃO/DESPESA
Despesas Operacionais

DESPESA
EMPENHADA
2019

DESPESA
EMPENHADA
2020

DESPESA
EMPENHADA
2021

% VARIAÇÃO
2020-2021

68.616.477,20

69.543.680,40

79.316.592,00

14,05

Pessoal e encargos sociais

39.981.405,43

42.812.023,19

48.627.797,00

13,58

Benefícios e assist. pessoal

8.481.906,97

9.094.564,62

9.742.150,00

7,12

Uso de bens e serviços

1.099.856,97

740.779,40

934.066,00

26,09

Diárias/passagens/locomoções

6.606.852,83

1.561.441,97

2.370.799,00

51,83

Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

9.768.024,15

9.645.127,01

11.634.457,00

20,63

Tributárias e contributivas

504.275,24

426.449,29

3.729.126,00

774,46

Demais despesas correntes

1.399.832,21

4.528.295,81

1.476.365,00

-67,40

774.323,40

734.999,11

801.832,00

9,09

2.372.476,31

616.886,22

1.216.524,00

97,20

70.988.953,51

70.160.566,62

80.533.116,00

14,78

0,00

1.089.030,85

70.873,00

-93,49

3.115.165,97

817.639,96

1.121.356,00

37,15

3.115.165,97

1.906.670,81

1.192.229,00

-37,47

0,00

0,00

0,00

74.104.119,48

72.067.237,43

81.725.345,00

Serviços bancários
Transferências Correntes
SOMA DESPESAS CORRENTES
Obras/instalações/outras
Investimentos/equipamentos

SOMA DESPESAS CAPITAL
Reserva de contingência

TOTAL

Sumário
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As despesas do Conselho ainda sofreram influência da pandemia
no exercício de 2021, mas em menor proporção do que no ano anterior.
Percebe-se que em alguns grupos de despesas os valores praticados
ainda não retornaram à sua execução do período anterior à pandemia
(2019), principalmente no tocante às despesas variáveis. O aumento no
total das despesas em 2021, em comparação com 2020, foi de 13,40%.
Pessoal e encargos sociais – o aumento é decorrente do reajuste
salarial concedido mediante reposição da inflação, bem como, de ação
trabalhista de aproximadamente três milhões de reais, em função de
decisão judicial.
Serviços Terceiros -Pessoa Jurídica – o aumento decorre
principalmente do reajuste anual do valor dos contratos, previsto em
instrumento contratual, e também em função de obra de manutenção de
imóvel realizada no exercício.
Tributárias e Contributivas – o aumento em relação aos exercícios
anteriores foi bastante expressivo em função do pagamento do potencial
construtivo junto a Prefeitura Municipal de Curitiba, para a construção
da nova Sede do Conselho, ação necessária para que o novo edifício
possa acolher de forma satisfatória todas as atividades desenvolvidas
atualmente.

13,40
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0,58%

Comportamento da receita em 2021

0,74%

A receita do exercício de 2021 foi igualmente estimada
em R$ 103.800.000,00. O valor total das receitas recebidas foi
de R$ 101.206.042,03, o que representa 97,5% da expectativa de
recebimentos. Os percentuais recebidos por fonte de receita
estão a seguir apresentados.

0,09%

2,84%
7,48%
10,42%

ART – Anotação Responsabilidade Técnica
Juros/multas sobre anuidade e aplicações
Dívida Ativa

41,23%

Anuidades
Receita de serviços
Multa de autos de infração
Restituições/patrimonial e não identificadas
Transferências correntes

Sumário
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Comportamento da receita nos últimos anos, detalhado por fonte de receita (em reais):
FONTES DE RECEITAS
RECEITAS CORRENTES

RECEITA 2019

RECEITA 2020

RECEITA 2021

%VARIAÇÃO
2020-2021

Como se pode observar as receitas do Conselho sofreram um
impacto bastante significativo no exercício de 2020 em função da
pandemia, resultando numa redução de 9,66% em relação à 2019. Já em
2021 algumas fontes de receita retornaram sua realização aos valores
praticados anteriormente, o que fez com que praticamente todas as fontes
de receita apresentassem melhora nos resultados em relação ao exercício
anterior.

91.078.876,08

82.425.216,45

101.206.042,03

22,79

ART – Anotação Responsabilidade Técnica

32.978.320,94

33.370.221,00

37.059.851,59

11,06

Juros/multas sobre anuidade e aplicações

7.406.359,61

2.900.258,58

7.570.287,96

61,02

Dívida Ativa

9.689.572,58

6.876.760,04

10.547.500,00

53,38

Anuidades

35.093.887,11

32.411.727,77

41.722.719,81

28,73

Receitas de serviços

3.072.714,61

2.603.585,36

2.877.476,87

10,52

Multa de autos de infração

1.160.887,44

716.974,57

752.356,16

4,93

Resultado do exercício

Restituições/patrimonial e não identificadas

879.849,50

524.717,02

586.102,53

11,70

O resultado orçamentário obtido em 2021 foi de R$ 19.480.696,98.

Transferências correntes

797.284,29

3.020.972,11

89.747,11

-97,03

748.282,00

533.121,44

0,00

748.282,00

533.121,44

0,00

91.827.158,08

82.958.337,89

101.206.042,03

RECEITA DE CAPITAL
Alienação de bens e convênios
TOTAL

Sumário

Sobre o CREA-PR

Riscos e
Oportunidades

Importante destacar que não houve aumento no valor da taxa de
ARTs e no valor das anuidades do exercício de 2020 para 2021. O aumento
no valor recebido em 2021 ocorreu em função de um maior número de ARTs
registradas e também de ações específicas de cobrança de inadimplentes
com as anuidades de exercício anteriores, realizadas pelo Conselho
conforme planejamento estratégico.

Receita orçamentária realizada

101.206.042,03

Despesa empenhada no exercício

(81.725.345,05)

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO EM 2021

19.480.696,98

22,00
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Gestão patrimonial e infraestrutura
O ano de 2021 foi um ano de cautela na realização de
investimentos no Conselho, tendo em vista ainda estarmos
enfrentando um período de pandemia que gerou incertezas
em relação à realização das receitas inicialmente previstas.
Sendo assim poucos investimentos foram feitos, privilegiando a
manutenção adequada das atividades de rotina do Conselho.
Os investimentos realizados foram pontuais e para atender
demandas específicas ou estratégicas da alta direção.
Em 2021 foram iniciados, com sucesso nos editais, os
seguintes processos relacionados à investimentos:

Edital n.º 034/2021 – Pregão Eletrônico n.º 018/2021 –

Fornecimento de automóveis

Valor da aquisição: R$ 612.000,00
A aquisição de veículos visa atendimento à política do Conselho de
renovação de frota de veículos utilizados na fiscalização. Anualmente
são substituídos os veículos mais antigos e que já apresentam uma
quilometragem elevada, já que na maioria das vezes esses veículos
geram alto custo de manutenção. Além disso o processo previa a
aquisição de um veículo adaptado para atendimento de uma situação
específica, porém, não obtivemos sucesso, restando a licitação deserta.

Edital n.º 026/2021 – Pregão Eletrônico n.º 016/2021 –

Fornecimento de cadeiras

Além desses foram iniciados outros processos de compra,
porém, com licitações desertas ou frustradas que serão
reavaliadas durante o exercício de 2022.
Os investimentos que efetivamente foram realizados
financeiramente em 2021 são:
Máquinas e equipamentos

35.366,00

Móveis e utensílios

390.883,74

Obras e instalações em andamento

53.560,00

Utensílios de copa e cozinha

14.105,00

Total

493.914,74

Edital n.º 035/2021 – Pregão Eletrônico n.º 019/2021 –

Valor da aquisição: R$ 358.435,84

Fornecimento de uma solução de som e imagem

A aquisição de cadeiras foi complementar a uma aquisição parcial feita em
2020, considerando que em levantamento feito junto as áreas 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. Sendo assim
foi prevista a troca das cadeiras giratórias e de grande parte das fixas por
um novo modelo, mais resistente e adequado ergonomicamente. Essa
aquisição visa manter uma boa condição de trabalho aos funcionários
do Conselho, bem como manter condições adequadas nos pontos de
atendimento ao cliente.

Sumário

Valor da aquisição: R$ 35.000,00
Aquisição para a Regional Ponta Grossa que vinha locando tais
aparelhos sempre que havia eventos ou reuniões no auditório da
Regional. Equipamentos imprescindíveis para a realização de tais
atividades e sua locação ao longo do tempo representa um valor mais
elevado do que a aquisição.

Sobre o CREA-PR

Riscos e
Oportunidades
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Obs.: os processos iniciados em 2021 e que não foram
pagos no exercício são registrados em restos a pagar e pagos no
exercício seguinte.
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Durante o exercício houveram 3 (três) editais de
desfazimento de bens, quais sejam:
• Edital 012/2021 – Desfazimento de Bens Patrimoniais
001/2021 – Doação de bens patrimoniais como
estantes de aço, armário, cadeiras fixas e giratórias,
mesas, entre outros.

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
2021 com locações foi de R$ 1.640.463,87, o que representa
aproximadamente 2,18 % das despesas totais:

• Edital 022/2021 – Desfazimento de Bens
Patrimoniais 002/2021 – Doação de bens patrimoniais
como poltrona, mesas, jogo de sofá, estante em aço,
armários, microfones, entre outros.

• Edital 031/2021 – Desfazimento de Bens Patrimoniais
003/2021 – Doação de bens patrimoniais como
poltrona, mesa, gaveteiro, armário, cadeiras, cafeteira,
entre outros.
Os editais e mais detalhes acerca do processo podem ser
verificados no site do Conselho em Licitações Encerradas
2021.

Licitações Encerradas 2021

Sumário

Sobre o CREA-PR

Riscos e
Oportunidades

Bens móveis máquinas e equipamentos

R$ 332.488,13
Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos –
locação de impressoras para utilização em todas as áreas,
sonorização e gravação para eventos e para as reuniões do
deliberativo, estruturas modulares para estandes, gerador de
energia para utilização em reuniões/eventos.

Bens imóveis

R$ 1.307.975,74
Locação de bens imóveis – locação de data center, locação
de edificação onde estão instaladas algumas inspetorias do
Crea, locação de espaço para guarda de alguns veículos
do Conselho utilizados pelos agentes fiscais e locação de
espaço para realização de eventos/reuniões do Conselho.
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Gestão de custos
Para gerir adequadamente os seus custos o Crea-PR
faz uso, há alguns anos, de um sistema de BI - Business
Intelligence, denominado InfoCrea, que
se utiliza de informações do sistema
contábil praticamente em tempo real.
“Centro
Nesse sistema ocorre o registro
de custos de
da distribuição do orçamento
uma empresa é uma
global de despesas por centro
partição feita nas receitas
de custos, e cada área controla
e despesas gerais de um
de forma individualizada os
centros de custos dos quais são
negócio, criando unidades
responsáveis.
separadas onde é realizada

uma apuração específica
das contas.”

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 programadas 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 segura e
assertiva, inclusive de forma proativa.

Sumário

Sobre o CREA-PR

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 processo, podendo chegar, inclusive no
detalhe do gasto realizado.
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 sistema 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.

Riscos e
Oportunidades
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Gestão de custos no
centro de custos de
Plenário - 2021

Conta

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

DESPESA COM LOCOMOÇÃO Colaboradores
DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros
DIÁRIAS - Colaboradores

ORCAMENTO
DESPESA
SALDO

30.800

30.800

30.800

1.143

2.802

2.081

29.657

27.998

28.719

38.051

DESPESA

OUT

NOV

30.800

40.800

DEZ

TOTAL

1.600

3.200

5.202

190

(5.202)

1.410

30.800

30.800

30.800

30.800

30.800

30.800

30.800

369.600

10.471

25.062

13.156

6.384

23.172

13.640

24.641

82.837

205.389

20.329

5.738

17.644

24.416

7.628

17.160

6.159

(52.037)

8.629

2.465

(8.629)

(2.465)

40.800

41.200

487.251
279.869

40.800

40.800

40.800

40.800

40.800

40.800

40.800

3.287

2.671

13.560

21.778

16.025

6.575

23.430

15.615

82.300

92.984

37.513

38.129

40.800

27.240

19.022

24.775

34.225

17.370

25.185

(41.500)

(51.784)

600

900

900

900

900

900

900

900

900
3.405

1.644

5.083

298

600

900

900

900

900

900

78

900

(2.505)

(1.644)

(5.083)

(298)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

22

123

57

30

DESPESA

207.382

11.252
(3.452)
1.500
232

150

150

150

150

150

150

129

27

93

(30)

1.268

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

13.800

1.150

1.150

1.125

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

111

600

600

600

600

600

600

600

600

SALDO
2.060

SALDO

(11.095)

150

ORCAMENTO

DESPESA

164.211
11.095

7.800

25

ORCAMENTO

5.392
(2.192)

30.800

1.644

25

111

600

600

600

600

600

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

126

617

378

315

442

378

2.060

2.060

1.934

1.443

1.682

1.745

1.618

1.682

126

63

2.060

2.060
250

DESPESA

2.060

600

600

600

2.060

2.060

2.060

13.775
4.911
4.911

2.060

24.720

946

2.413

5.805

1.114

(353)

250

250

18.915
750

58

251

250

(58)

(1)

12.440

12.440

12.440
8.128

7.857

7.856

7.856

7.857

7.856

7.856

7.856

12.440

12.440

4.312

4.583

4.584

4.584

4.583

4.584

4.584

4.584

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
24.995

4.469

SALDO

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

(23.995)

(3.469)

ORCAMENTO

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

91.200

1.875

1.586

20.100

23.561

5.725

6.014

(12.500)

SALDO
ORCAMENTO
DESPESA
SALDO
ORCAMENTO

PASSAGENS - Conselheiros

SET

36.407

ORCAMENTO

PASSAGENS - Colaboradores

AGO

822

SALDO

12.440

12.440

12.440

12.440

308
250
12.440

12.440

12.440

DESPESA

DESPESA
SALDO

Sumário

40.800

DESPESA

P. J. - Serviços de Telecomunicações

30.800

DESPESA

ORCAMENTO

Materiais de Expediente

JUL

SALDO

SALDO

HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros

JUN

ORCAMENTO

ORCAMENTO

Gêneros de Alimentação

MAI

1.600

SALDO

Estacionamento

ABR

SALDO

ORCAMENTO

Despesas deslocamentos de taxi

MAR

DESPESA

SALDO

DIÁRIAS - Funcionários

FEV

1.600

ORCAMENTO

DIÁRIAS - Conselheiros

JAN

ORCAMENTO

Sobre o CREA-PR
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7.600

7.600

7.600
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7.600
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7.600

12.440

442

12.440

149.280

7.856

7.856

78.835

4.584

4.584

70.445

1.000

12.000
29.464
(17.464)

67.639
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