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A principal função do Crea-SC é a fis-
calização, orientação e aprimoramen-
to do exercício profissional, no intuito 
de garantir a segurança e qualidade 
de vida da sociedade. E para atingir 
essa missão, estamos aprimorando o 
sistema de gestão através da melho-
ria contínua dos processos, da trans-
parência nas ações e da inovação tec-
nológica. 

Somos o maior conselho profissional 
do estado, com mais de 63 mil regis-
trados e 15 mil empresas, numa estru-
tura descentralizada: 23 inspetorias, 7 
escritórios e 3 postos de atendimen-
to. Nesse universo, contamos com 
a colaboração de cerca de 230 em-
pregados, do trabalho honorífico de 
94 conselheiros - representantes de 
entidades de classe e instituições de 
ensino do setor tecnológico, de 30 di-
retores regionais e de 357 inspetores. 

Algumas questões são prioridades, 
entre elas a fiscalização, a valorização 
profissional e o relacionamento com 
a sociedade.

Carta do
Presidente

Nossa fiscalização atua de forma pre-
ventiva e orientativa, e vem obtendo 
resultados crescentes com medidas 
de conscientização da população so-
bre a importância da participação téc-
nica do profissional. É nesse sentido 
que queremos avançar e incrementar 
as ações sempre com a utilização de 
novas tecnologias. O aplicativo de de-
núncia é um exemplo que possibilita 
a participação da sociedade de for-
ma interativa com informações sobre 
obras e serviços irregulares. 

As fiscalizações de impacto, que en-
volvem um grupo de fiscais, são plane-
jadas em determinadas regiões, com 
o objetivo de atender demandas es-
pecíficas. As ações são baseadas em 
dados estatísticos e relatórios do De-
partamento de Fiscalização. Toda ati-
vidade técnica exige a contratação de 
um profissional habilitado e com regis-
tro, sejam projetos, obras ou serviços. 
Também é obrigatória a emissão da 
ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, no qual o profissional assume 
a responsabilidade pela segurança e 
riscos destas atividades. 

Algumas questões são 
prioridades, entre elas a 

fiscalização, a valorização 
profissional e o relaciona-

mento com a sociedade.

“

“
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A relação com as entidades de classe do Sis-
tema Confea/Crea/Mútua é essencial. Desti-
namos em 2019 cerca de R$ 300 mil às enti-
dades para realização de cursos e eventos de 
capacitação e qualificação profissional através 
de chamamento público e mais R$ 150 mil pela 
política de patrocínio. 

Procuramos manter também maior interação 
com as instituições de ensino visando estabe-
lecer parcerias, projetos e eventos de aprimo-
ramento profissional. Um dos caminhos é a 
consolidação do Programa CREAjr-SC que tem 
como principal objetivo a formação de novas 
lideranças profissionais e esse estreitamento 
com o universo acadêmico, e que hoje é um dos 
maiores do país com mais de 33 mil acadêmi-
cos cadastrados. 

O Crea-SC tem se posicionado de forma impe-
rativa em defesa dos direitos profissionais e da 
sociedade, participando de diversos conselhos 

municipais, estaduais e nacionais para contri-
buir com ações e projetos nas áreas de habi-
tação, mobilidade urbana, saneamento, fiscali-
zação de obras públicas, acessibilidade, entre 
outros. 

Além disso, aprimoramos a comunicação atra-
vés de campanha de valorização nas mídias 
em todo estado, demonstrando a importância 
da contratação de um profissional registrado 
para garantir a qualidade e segurança dos ser-
viços técnicos. 

Outra prioridade do nosso segundo ano de 
mandato foi manter a estabilidade financeira 
reduzindo despesas e aprimorando a recei-
ta, mantendo o equilíbrio econômico para os 
próximos anos tendo em vista, principalmen-
te, que a saída dos técnicos industriais do Sis-
tema impactaria diretamente nos resultados 
de 2019, como registros de PF e PJ, além dos 
números de ART, e nos preparando para a sa-
ída dos técnicos agrícolas que ocorreria efeti-
vamente em 2020. 

Na parte de infraestrutura, conseguimos exe-
cutar a reforma e manutenção das Inspetorias 
de Blumenau, Canoinhas, Concórdia, Criciú-
ma, Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí, São Miguel 
do Oeste, Florianópolis e São José, além da 
reforma da sede, com área aproximada de 
2.400 m2, no valor total de R$ 3,1 milhões, 
sendo que o aporte do Confea correspondeu 
a R$ 2,3 milhões.

O Planejamento Estratégico do Conselho foi 
reestruturado através de nova didática, indi-
cadores e novos objetivos, metas e produtos, 
sempre com uma visão sistêmica de ser reco-
nhecido pela sociedade e pelos profissionais 
como uma instituição referência por sua eficá-
cia e credibilidade. 

Este relatório apresenta uma visão geral orga-
nizacional do Conselho, os resultados da ges-
tão, demonstrativos contábeis, ações de pla-
nejamento e governança, e demais assuntos 
de interesse dos profissionais e da sociedade. 
Demonstra também que o Crea-SC está com-
prometido com os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável – ODS, agenda mundial 
adotada pela ONU em 2015 com metas e ob-
jetivos a serem atingidos até 2030. Com base 
nisso criamos um selo e incluímos nesse re-
latório, fazendo referência às ações previstas 
nos objetivos em diversas áreas como cidades 
sustentáveis, combate à corrupção, consumo 
e produção responsáveis, governança, igual-
dade de gênero, educação, entre outros. O 
Crea-SC está sempre cumprindo seu papel 
profissional e social.

Um forte abraço, 

Eng. Agr. Ari Geraldo Neumann

O planejamento estratégico
do Conselho foi reestrutura-
do através de nova didática, 
indicadores e novos objetivos, 
metas e produtos, sempre 
com uma visão sistêmica de 
ser reconhecido pela socieda-
de e pelos profissionais como 
uma instituição referência por 
sua eficácia e credibilidade.

“

“
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Capítulo 1
Visão Geral  
Organizacional e 
Ambiente Externo
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O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia – Crea-SC é uma autarquia de fiscali-
zação do exercício e das atividades profis-
sionais, dotada de personalidade jurídica de 
direito público, constituindo serviço público 
federal, vinculada ao Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – Confea.

Deliberação sobre infrações 
éticas, processos de imposi-
ção de penalidades e multas

Demais assuntos relativos ao 
exercício das profissões abrangi-
das pelo Sistema Confea/Crea

Lavratura de autos de infra-
ção a legislação  do Sistema

Desta forma, cabe ao Crea-SC organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões 
reguladas pela Lei 5.194/66, cumprir e fazer cumprir a legislação através, principalmente: 

No desempenho de sua missão, o Crea é o órgão de fiscalização 
do exercício e das atividades profissionais da Engenharia, da 

Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, além 
de técnicos e tecnólogos da área, no estado de SC.

No desempenho de sua missão, o Crea é o 
órgão de fiscalização do exercício e das ati-
vidades profissionais da Engenharia, da Agro-
nomia, da Geologia, da Geografia e da Mete-
orologia, além de técnicos e tecnólogos da 
área, no estado de SC.Geral

Visão

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Análise e concessão de 
registros de pessoa física e 
jurídica, entidades de classe 
e instituições de ensino

Emissão das certidões acerca 
dos trabalhos efetuados pelos 
profissionais (Registros de  
Acervo Técnico)

Registros das Anotações  
de Responsabilidade  
Técnica (ARTs)
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nossos canais
de comunicação

CLIQUE NOS ÍCONES E CONHEÇA

Atuar com efetividade na orientação, fiscaliza-
ção e valorização do exercício profissional, pro-
movendo a melhoria da segurança e da qualida-
de de vida da sociedade

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN

Presidente

Eng. Civil MIGUEL ANGELO DA SILVA MELLO

1º Vice-Presidente

Eng. Mec. JOÃO PAULO SCHMALZ

2º Vice-Presidente

Eng. Agr. RAFAEL KIENEN CAMARGO 
1º Secretário

Eng. Civil RENÉRIO ELIAS LEITE NETO

2º Secretário

Geol. e Seg. Trab. CLOVIS NORBERTO SAVI 
3º Secretário

 Eng. Eletric. EVÂNIO RAMOS NICOLEIT

1º Tesoureiro

 Eng. Civil SADY ZAGO 
2º Tesoureiro

missão

visão

valores

política da
qualidade

Ser reconhecido pela sociedade e pelos pro-
fissionais como instituição referência por sua 
efetividade, integridade, credibilidade e ética

Ética, Transparência, Responsabilidade,  
Comprometimento, Valorização Humana

O Crea-SC está comprometido em 
prestar  serviços de qualidade visando a 
melhoria  contínua de seus processos e 
procedimentos  bem como o aprimora-
mento de seus colaboradores

CLIQUE E VEJA 

Diretoria 2019

https://portal.crea-sc.org.br/
https://portal.crea-sc.org.br/homepage/fale-com-o-crea/ouvidoria/
http://www.crea-sc.org.br/sites/transparencia/
https://www.facebook.com/creasc/
https://www.instagram.com/creascoficial/
https://twitter.com/creasc
https://www.youtube.com/user/creasc
https://portal.crea-sc.org.br/homepage/fale-com-o-crea/unidades-de-atendimento-2/
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Empregados

Conselheiros

Diretores Regionais

Inspetores Regionais

Profissionais Registrados

Empresas Registradas

ARTs registradas

Certidões de Acervo Técnico

Fiscalizações realizadas

Autos de Infração lavrados

Processos Éticos
instaurados/relatados

Instituições de Ensino

Cursos cadastrados

Registro de Pessoa Física 

Registro de Pessoa Jurídica 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica 

Acervo Técnico

Fiscalização 

Auto de Infração

Processo Ético

Cadastro de Instituições 

de Ensino e Cursos
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Fornecedores

Tributos Federais

Tributos Municipais

Remuneração e Benefícios

FGTS

Confea

Mútua

Ativo Imobilizado

Receita Líquida

233
94
30

357

63.164

339.528

45.185

125

15.315

6.138 R$ 5.180.672,72

R$ 102.955,01

R$ 35.157.949,74

R$  1.731.592,56

R$ 13.205.553,96

R$ 9.793.183,64

R$ 8.090.632,66 

1.322

107

637

399

R$ 24.641.916,29

R$ 63.359.916,36

humano

estado & sociedade

empregados
ativos/inativos/estagiários

fornecedores

repasses financeiros
legais

nossos processos

estado & sociedade

nossos capitais nossos produtos

relacionamento

produtivo

financeiro

Negócio
Modelo de
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A estrutura básica é res-
ponsável por desenvolver 
condições para o desempe-
nho integrado e sistemático 
das finalidades do Conselho 
Regional, sendo composta 
por órgãos de caráter deci-
sório ou executivo, compre-
endendo: Plenário; Câmaras 
Especializadas; Presidência; 
Diretoria; Inspetorias.

É um órgão consultivo da Presidência 
e tem por objetivo buscar o funciona-
mento integrado do Conselho, de suas 
inspetorias e escritórios, incluindo a 
uniformização de procedimentos de 
atendimento e de fiscalização

Colégio de Diretores 
Regionais - CDR

Colégio de Entidades 
Regionais - CDER
É um órgão consultivo da diretoria que 
reúne as entidades de classe regis-
tradas junto ao Sistema Confea/Crea, 
com objetivo de orientar e atender as 
demandas das mesmas.

Conforme previsto no regimento interno, para 
o desenvolvimento de suas ações, o Crea-SC é 
organizado, administrativamente, em estrutura 
básica, de suporte e auxiliar.

Além de realizarem atendimento ao profissio-
nal e à sociedade em geral, as inspetorias são 
órgãos executivos que representam o Crea-
-SC na região onde for instituída e têm por 
finalidade fiscalizar o exercício das profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

São compostas por um Colégio de Inspetores 
regional, que é formado por no mínimo um 
profissional de cada modalidade representa-
da no Conselho, quando possível, e no má-
ximo 20, sendo um deles designado diretor 
regional pelo Presidente.

A de suporte é responsável 
pelo apoio aos órgãos da 
estrutura básica nos limites 
de sua competência espe-
cífica, sendo composta por 
órgãos de caráter permanen-
te, especial ou temporário, 
compreendendo: Comissão 
Permanente; Comissão Espe-
cial; Grupo de Trabalho.

A estrutura auxiliar responde 
pelos serviços administrati-
vos, financeiros, jurídicos e 
técnicos, e tem por finalidade 
prover apoio para o funcio-
namento da estrutura básica 
e de suporte, para a fiscaliza-
ção do exercício profissional 
e para gestão do Conselho.

Organizacional

Estrutura Básica

Inspetorias

Estrutura Suporte Estrutura Auxiliar

Estrutura
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AtendimentoFiscalização

Organograma

INSPETORIAS

CLIQUE PARA VER AS COMPETÊNCIAS  
E OS RESPONSÁVEIS DE CADA ÁREA
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https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/PLENARIO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Colegio_diretores.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/DIRETORIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/GABINETE.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/OUVIDORIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/JURIDICA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/AUDITORIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/QUALIDADE.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ENTIDADES-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/INSTITUICOES_ENSINO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/SECRETARIA_EXECUTIVA-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/EVENTOS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICACAO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/PARLAMENTAR.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Colegio_inspetores.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Colegio_entidades-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/CREAJR.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/TRANSPORTE-2.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ENGENHARIA-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/TI-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/DRP.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/DTEC-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/FINANCEIRO-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ARQUIVO-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/DA-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/RH-1.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/DFIS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PRESIDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/SUPERINTENDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/DAT.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/CAMARAS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/comissoes_permanentes.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Comissoes_especiais.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Grupos_de_trabalho.pdf


Capítulo 2
Governança
Estratégia e
Alocação de  
Recursos
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O conceito de Governança Pública é defini-
do pelo Decreto 9.203/17 como o conjunto 
de mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, di-
recionar e monitorar a gestão, com vistas à 
condução das políticas públicas e à presta-
ção de serviços de interesse da sociedade.

Governança

Boa governança é tudo o que uma instituição públi-
ca faz para assegurar que cada ato praticado tenha 
o objetivo de melhorar a organização pública e tor-
ná-la mais capaz de atingir sua missão institucional.

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_16_GOVERNANCA.pdf
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O Plenário é o órgão decisório 
criado pela Lei 5.194/66 para 
análise de assuntos relaciona-
dos  às competências do Con-
selho regional, compondo a se-
gunda instância de julgamento 
no âmbito de sua jurisdição. É a 
instância máxima do Conselho, 
sendo constituído pelo Presi-
dente e  por 94 conselheiros ti-
tulares  e respectivos suplentes.

A Diretoria é o órgão execu-
tivo da estrutura básica que 
tem por finalidade auxiliar a 
Presidência no desempenho 
de suas funções e decidir so-
bre questões administrativas.

A presidência é o órgão exe-
cutivo máximo da estrutura 
básica que tem por finalida-
de dirigir o Crea e cumprir e 
fazer cumprir as decisões da 
diretoria e do Plenário.

PLENÁRIO

CÂMARAS ESPECIALIZADAS

DIRETORIA PRESIDÊNCIA

Principais Instâncias Internas de Governança

A primeira instância de julgamento do Conselho é formada pela Câmara Es-
pecializada, órgão decisório instituído pelos artigos 45 e 46 da Lei 5.194/66, 
que tem por finalidade apreciar e decidir os assuntos relacionados à fiscaliza-
ção do exercício profissional, e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das 
atividades do conselho regional. O Crea-SC é composto por oito câmaras 
 especializadas, ilustradas abaixo.

CLIQUE NOS ÍCONES ABAIXO PARA 
VER  A COMPOSIÇÃO DE CADA CÂMARA
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https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2018/10/regimentointerno_pdf.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ELETRICA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/FLORESTAL.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/AGRONOMIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/QUIMICA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/SEGURANCA_DO_TRABALHO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/METAL_MECANICA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/GEOLOGIA_MINAS_AGRIMENSURA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/CIVIL.pdf
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Instâncias Internas de Apoio à Governança

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

S

E
S

P
E

C
IA

IS

Comissão  
 de Tomada  
de Contas

Comissão de 
Orçamento

COMISSÕES

GRUPOS DE TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE 
DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS

COMISSÃO PERMANENTE 
DE SINDICÂNCIA E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PROCURADORIA JURÍDICA OUVIDORIA

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO E QUALIDADE

AUDITORIA COMITÊ DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Para auxiliar o plenário do Crea-SC no desenvolvimento 
de atividades contínuas relacionadas a um tema especí-
fico de caráter legal, técnico  ou administrativo, temos as 
Comissões Permanentes e Especiais. 

O grupo de trabalho é órgão de caráter 
 temporário que tem por finalidade subsidiar 
os órgãos da estrutura básica e da estrutu-
ra de suporte por intermédio do estudo de 
tema específico, objetivando fixar entendi-
mentos e apresentar propostas.

Responsável por assessorar a Presidência 
quanto à classificação, desclassificação, re-
classificação ou reavaliação de informação 
classificada em qualquer grau de sigilo.

Tem como principal função a coordena-
ção, elaboração e atualização do planeja-
mento estratégico com foco na melhoria 
do desempenho institucional bem como 
responsabilizar-se pelo Sistema de Gestão 
da Qualidade.

Tem por finalidade realizar os procedimen-
tos disciplinares relativos a irregularidades 
administrativas ou à prática de infração 
funcional cometida por empregados do 
Conselho.

Sua principal função é realizar auditoria in-
terna, propondo medidas de regularização 
ou melhoria e acompanhar a implementa-
ção das recomendações e determinações 
apontadas pelo Confea e órgãos de con-
trole externo, além de ser responsável pela 
promoção da transparência da gestão.

Entre outras atribuições, é responsável por 
zelar, de ofício, pela regularidade dos atos 
 praticados pelo Crea-SC e pela observância
dos princípios constitucionais e legais afe-
tos  à Administração Pública.

Tem por finalidade coordenar a formulação 
de propostas de políticas, objetivos e estra-
tégias de TI, realizar a priorização corpora-
tiva das demandas tecnológicas e aprovar a 
alocação de recursos orçamentários desti-
nados a essa função.

Canal direto de comunicação entre o cida-
dão e o Conselho garantindo maior trans-
parência e credibilidade pela busca das so-
luções para as manifestações apresentadas 
e contribuindo para o aprimoramento dos 
serviços prestados.

Comissão 
de Educação 
e Atribuição 
Profissional

Comissão 
de Ética

Comissão de
Acessibilidade

Comissão  
de Valorização
Profissional  e 

Salário Mínimo 
Profissional

Comissão 
de Mérito

Comissão 
CREAjr-SC

Comissão 
de Educação 
e Atribuição 
Profissional

Comissão 
de Meio

Ambiente

Comissão 
de Legislação
Profissional/ 

Coordenadores 
de Câmaras

Tem por finalidade apreciar 
 e se manifestar sobre os as-
suntos de ordem econômica 
 e financeira do Crea.

Tem por finalidade apreciar 
a proposta orçamentária 
anual e outros assuntos de 
caráter econômico e finan-
ceiro do Crea.

.....................................
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Em virtude dos cargos de conselheiros e dirigentes 
dos Conselhos Profissionais serem honoríficos, o 
Crea-SC viabiliza a participação de seus membros em 
reuniões e demais atividades através do custeio de 
passagens, ressarcimento de despesa de transporte, 
quando o deslocamento é efetuado em veículo pró-
prio, e pagamento de diárias que se destinam a in-
denizar despesas com hospedagem e alimentação. 
Nos casos em que os conselheiros optam por deslo-
camento em veículo próprio, o reembolso é efetuado 
de acordo com a quilometragem da cidade de origem 
ao local do evento, que normalmente é realizado em 
Florianópolis. Desta forma, o valor pago a cada con-
selheiro é efetuado em função da localidade que o 
mesmo reside. Além disso, alguns acumulam funções 
na Diretoria, Coordenadoria de Câmara, Coordenado-
ria de Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho, 
requerendo maior dispêndio em função de atividades 
 e representações que os cargos exigem,  o que oca-
siona variação no número de  eventos e consequente-
mente valores  de pagamentos diferenciados.

O Presidente é eleito
por voto direto e se-
creto. Tem mandato 
de 3 anos podendo 
haver reeleição
por uma vez.

Os requisitos  
para os cargos  
são: ser brasileiro, 
diplomado em  
Engenharia,  
Agronomia, 
Geologia,  
Geografia e  
Meteorologia

São indicados por 
Instituições de Ensino 
superior e Entidades 
de Classe de profissio-
nais de nível superior 
registradas no Crea. 
Também têm mandato 
de 3 anos podendo 
haver reeleição por 
uma vez.

Apenas profissionais
registrados e em dia 
com as obrigações 
perante o Sistema 
Confea/Crea
podem votar.

Entidades de Classe 
também devem estar 
registradas e ter sede 
na jurisdição. Seguem 
critérios de proporcio-
nalidade estabelecidos 
em resolução espe-
cífica, assegurando o 
mínimo de 1 represen-
tante por entidade.

O Presidente é eleito
por voto direto e 
secreto. 

Somente as insti-
tuições de ensino 
superior registradas 
no Crea, com sede 
na jurisdição, podem 
fazer indicação de 
conselheiros.

Qual o custo da participação 
dos membros da Diretoria 
e conselheiros?

Como são escolhidos nossos Dirigentes  
e integrantes do Colegiado? 

1
PRESIDENTE

CONSELHEIROS

1

2

2

3

3

.....................................................................................................

......................

..........................

....
....

....
....

....
....

....

............................

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/1-Custo-dos-conselheiros-2019.xlsx
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Estratégia

A participação dos cidadãos, profissionais e empresas registra-
das, instituições de ensino, conselheiros, inspetores regionais e 

empregados proporcionou um diagnóstico bastante completo e 
valioso, composto das diversas percepções e anseios que cada 
público tem em relação ao propósito do Crea-SC na sociedade.

Em 2018 foi revisado o modelo de planejamento 
estratégico do Crea-SC a fim de adequá-lo à me-
todologia de gestão estratégica denominada Ba-
lanced Scorecard (BSC).

Neste processo, foram realizadas diversas ofici-
nas presenciais e interações on-line para garantir 
a colaboração de todas as partes interessadas e 
unidades de governança da organização. A par-
ticipação dos cidadãos, profissionais e empresas 
registradas, instituições de ensino, conselheiros, 
inspetores regionais e empregados proporcio-
nou um diagnóstico bastante completo e valio-
so, composto das diversas percepções e anseios 
que cada público tem em relação ao propósito do  
Crea-SC na sociedade.

Os objetivos estratégicos foram todos definidos de acordo com a compe-
tência legal do Conselho e baseados na sua finalidade que é a fiscalização, 
controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profis-
sionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Me-
teorologia no estado de Santa Catarina. Vale ressaltar que o planejamento 
estratégico do Crea-SC também está em consonância com a Agenda Es-
tratégica 2011-2022 estabelecida pelo Conselho Federal.

Após a análise e compilação de todas as contri-
buições obtidas, a Assessoria de Planejamento e 
Qualidade, junto a alta administração, construiu o 
Mapa Estratégico que consiste em uma represen-
tação visual da missão, visão, valores e a política 
da qualidade do Conselho. Além disso, foram de-
finidos 14 objetivos estratégicos sob suas respec-
tivas perspectivas, com a finalidade de sintetizar e 
traduzir visualmente a estratégia da organização, 
visando facilitar a sua compreensão pelo público 
interno e externo e demonstrar a correlação exis-
tente entre os diversos objetivos buscados.
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http://transparencia.confea.org.br/planejamento/
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MISSÃO

VALORES

VISÃO POLÍTICA DA QUALIDADE

PARTES INTERESSADAS

PROCESSOS INTERNOS FINANCEIRO

PESSOAS E TECNOLOGIA

Ampliar e aprimorar a 
 fiscalização buscando 
máxima eficiência

Maximizar a percepção de 
valor dos usuários e da socie-
dade em relação aos produtos 
e serviços do Crea-SC

Ser reconhecido peça sociedade e pelos profissionais como institui-
ção referência por sua efetividade, integridade, credibilidade e ética.

O Crea-SC está comprometido em prestar serviços de qualida-
de visando a melhoria contínua de seus processos e procedi-
mentos bem como o aprimoramento de seus colaboradores.

Atuar com efetividade na orientação, fiscalização e valorização do exercício profis-
sional, promovendo a melhoria da segurança e da qualidade de vida da sociedade.

Ética Transparência Responsabilidade Comprometimento Valorização Humana

Ampliar a atuação do Conselho em 
políticas públicas e ações voltadas 
para a valorização das profissões 
 do Sistema Confea/Crea

Apoiar as Entidades de 
Classe no alcance de 
sua sustentabilidade 
institucional

Aprimorar a integração com as 
instituições de ensino, acadêmi-
cos e com os jovens profissio-
nais do Sistema Confea/Crea

Expandir o relacionamento 
com a sociedade e com as 
organizações públicas e do 
terceiro setor

Fortalecer a comunicação 
e o marketing com os di-
versos públicos de forma 
regionalizada e integrada 

Otimizar os processos e procedimen-
tos, garantindo serviços de qualidade 
a partir de uma cultura orientada ao 
usuário e à transparência

Promover a melhoria 
da governança e da 
gestão da estratégia

Garantir a sustentabilida-
de econômico-financeira

Promover o bem-estar das pessoas no 
ambiente de trabalho através de uma 
cultura de valorização humana

Desenvolver o capital humano com 
competências voltatdas à inovação e 
ao alcance de resultados

Fomentar a gestão do conhecimento 
e a integração entre os conselheiros, 
inspetores regionais e colaboradores

Potencializar a gestão da tecnologia  
da informação buscando a adequação 
tecnológica para a transformação digital

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
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...
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...
...
...
...

...
...
...
...

Mapa Estratégico
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A partir dos objetivos estratégicos é definido a 
proposição, seleção, priorização e execução dos 
produtos estratégicos (serviços, projetos e pro-
gramas), os quais por sua vez são avaliados pe-
riodicamente através do monitoramento de um 
conjunto específico de metas, indicadores e pla-
nos de ação.

O planejamento efetuado desta forma garante o 
alinhamento de todas as unidades da organização, 
fazendo com que a estratégia seja efetivada em 
ações e resultados concretos, sempre com foco na 
missão institucional do Conselho.

FRAMEWORK DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/mapa_estrategico_analitico_RG.xlsx
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Dentro da estrutura do Conselho, a Assessoria de Planejamento e 
Qualidade – APQ é a unidade responsável por garantir que tudo o 
que foi planejado durante a formulação e o desdobramento estra-
tégico seja implementado e internalizado pelo Crea-SC, possibili-
tando a definição de ações preventivas e as correções de rumo ao 
longo do tempo.

Para tanto, o Conselho utiliza o método denominado “Gestão à 
Vista”, no qual os Painéis de Monitoramento que contém as metas 
de entregas estratégicas e de indicadores-chave de desempenho 
(KPIs) de cada unidade gerencial ficam expostos em locais visíveis 
a todos os empregados e ao público em geral, além de publicados 
na intranet do Crea-SC.

Monitoramento mensal dos 
dashboards das unidades ge-
renciais com seus respectivos 
indicadores e metas

Relatório periódico que con-
templa um plano de ação para 
mitigar a possibilidade  de 
novos resultados negativos

Reuniões trimestrais com 
as unidades gerenciais para 
avaliação dos resultados  dos 
indicadores e metas

Reuniões semestrais com a alta 
administração para avaliação e 
divulgação dos resultados dos 
indicadores e metas

Além disso, de acordo com o ciclo PDCA (Plan/Do/Check/Action), 
os dados são levantados e analisados periodicamente e sempre que 
alguma meta não é atingida, elabora-se o “Relatório de metas não 
alcançadas” que contempla um plano de ação para mitigar a possibi-
lidade de nova ocorrência.

Trimestralmente são realizadas reuniões de acompanhamento com 
cada unidade gerencial para discutir os resultados operacionais e as 
ações advindas do planejamento estratégico.

A alta administração também acompanha a execução das ações es-
tabelecidas no planejamento estratégico através das reuniões semes-
trais de análise crítica, nas quais são avaliados os principais indicado-
res-chave de desempenho (KPIs), bem como se as metas de entregas 
estratégicas estão sendo alcançadas.

CICLO DE MONITORAMENTO 

Gestão à vista Relatório de Metas   
não Alcançadas

Reunião de  
Acompanhamento

Reunião de Análise 
Crítica
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Alocação de
Recursos

Valor gasto com indenizações a Conselheiros

Para este item conside-
ramos apenas as des-
pesas relacionadas com 
os Departamentos de 
Atendimento, Registro 
e Processos e Técni-
co, ou seja, somente 
despesas relacionadas 
direta e exclusivamen-
te com as atividades 
finalísticas.

Valor gasto com as 
demais atividades 
finalísticas

Valor efetivamente 
gasto com a função 

 de fiscalização 
profissional

R$ 9.531.165,60 R$ 12.867.297,39
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https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/1-Custo-dos-conselheiros-2019.xlsx


Capítulo 3
Riscos,  
Oportunidades e 
Perspectivas   
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A alta direção do Crea-SC considera os controles internos como elementos essenciais à consecução dos ob-
jetivos e ao cumprimento de sua missão institucional, contribuindo para alcançar os resultados planejados, 
bem como a estrita observância à legislação e regulamentos aplicáveis ao Conselho.

Assim, no segundo semestre de 2019, com a coordenação da Assessoria de Planejamento e Qualidade, o 
Conselho deu início ao processo de elaboração e implementação da Política de Gestão de Riscos, seguindo 
as diretrizes da Controladoria Geral da União – CGU e do Tribunal de Contas da União – TCU, cujas orienta-
ções são baseadas nas melhores práticas internacionais em uso no setor público, oriundas dos modelos de 
gerenciamento de riscos COSO GRC (COSO, 2004 e 2016), ABNT NBR ISO 31000 Gestão de Riscos – Prin-
cípios e Diretrizes (ABNT, 2009) e Orange Book (UK, 2004 e 2009).

ETAPAS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS NO CREA-SC

Autoavaliação inicial Estrutura geral de  
controle interno e 
 gestão de riscos

Princípios e Objetivos 
da Gestão de Riscos

Identificação   
dos Riscos

Autoavaliações 
anuais

Tipos de Riscos Análise dos Riscos Atualização do Índice 
 de Maturidade de 
 Gestão de RiscosMatriz de Riscos Avaliação dos Riscos

Mapa de Riscos Priorização dos Riscos Auditorias de Riscos

Apetite ao Risco Tratamento dos Riscos Ações de melhorias

Modelo das Três  Linhas 
de Defesa

Índice de Maturidade 
de Gestão de Riscos

......................................

..........................................
......................................... ......................................... .........................................

......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

Em 2019 o Conselho deu início ao 
processo de elaboração e implemen-
tação da Política de Gestão de Riscos 
baseado nas melhores práticas inter-

nacionais em uso no setor público.

Perspectivas
Diagnóstico

inicial
Delegação e

Compromisso

Definição do
Framework de  

Gestão de Riscos

Implantação da 
Política de Gestão 

de Riscos

Análise Crítica e 
Melhoria Contínua 

do Framework

Riscos,
oportunidades e
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O processo iniciou-se com a realização de uma autoavaliação da ma-
turidade organizacional em gestão de riscos, de acordo com o modelo 
desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União.

O nível de maturidade da gestão de riscos de uma organização é de-
terminado pelas suas capacidades existentes em termos de liderança, 
políticas e estratégias, e de preparo das pessoas para gestão de riscos. 
Considera-se também o emprego dessas capacidades aos processos 
e parcerias e pelos resultados obtidos na melhoria do desempenho da 
organização no cumprimento de sua missão institucional de gerar va-
lor para as partes interessadas com eficiência e eficácia, transparência 
e accountability, e conformidade com leis e regulamentos.

Através da autoavaliação foi possível identificar os níveis de maturida-
de separados em quatro dimensões (ambiente, processos, parcerias e 
resultado), bem como o nível de maturidade global do Crea-SC, cujos 
indicadores podem ser observados nas figuras ao lado.

Pelo fato do Crea-SC não ter ainda uma Política de Gestão de Riscos forma-
lizada e efetivamente implantada, é inicial o nível de maturidade global. Tal 
resultado ratifica a determinação da alta direção de implementar uma estru-
tura de controle interno e gestão de riscos, seguindo as diretrizes oriundas de 
legislações vigentes e práticas de governança adotadas internacionalmente.

Esta primeira etapa será de extrema importância para o Crea-SC nos próximos 
anos, pois a partir dessa autoavaliação inicial (ex ante) e das futuras autoava-
liações (ex post) será possível acompanhar a evolução do nível de maturidade 
da gestão de riscos no Conselho durante o processo de implementação e exe-
cução da Política de Gestão de Riscos.

GRAU DE MATURIDADE DA GESTÃO 
DE RISCOS NO CREA-SC

AMBIENTE 23,89% Básico

PROCESSOS 17,06% Inicial

PARCERIAS 7,50% Inicial

RESULTADO

INICIAL

0 20% 40% 60% 80% 100%

BÁSICO INTERMEDIÁRIO APRIMORADO FORTE

21,43% Básico

19,71%

19,71%

InicialÍNDICE DE MATURIDADE 
GLOBAL

DIMENSÃO ÍNDICE DE MATURIDADE 
APURADO

NÍVEL DE MATURIDADE
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A segunda etapa consistiu no estabele-
cimento da estrutura geral de controle 
interno e gestão de riscos da organi-
zação, a partir da qual são definidas as 
responsabilidades, competências e au-
toridade de cada unidade na gestão de 
riscos para que não haja “lacunas” em 
controles e nem duplicações desneces-
sárias na cobertura, a fim de garantir a 
eficácia e a eficiência do sistema.

Desse modo, foi adotado o modelo de 
“Três Linhas de Defesa”, conforme pro-
posto pelo The Institute of Internal Au-
ditors (IIA) e estabelecido na Instrução 
Normativa do CGU/MP nº 01/2016, cuja 
abordagem possui uma forma simples 
e eficaz para melhorar a comunicação 
e a conscientização entre as unidades 
sobre seus papéis e responsabilidades 
essenciais na gestão de riscos e con-
trole interno.

Neste modelo, cada unidade do Crea-SC 
que compõe as linhas de defesa desem-
penha um papel distinto, conforme espe-
cificado no diagrama ao lado. Vale ressaltar que a terceira etapa do processo de implementação, a qual consiste na 

definição dos princípios, objetivos e metodologia para o gerenciamento e operacio-
nalização da Política de Gestão de Riscos que será adotada no Crea-SC, teve início no 
final do ano e será concretizada no decorrer do primeiro semestre de 2020. A partir 
disto, o Conselho possuirá todo o arcabouço necessário para aplicar efetivamente a 
sua Política de Gestão de Riscos em toda a organização, dando sequência aos pro-
cedimentos de identificação, análise, avaliação, priorização e tratamento dos riscos. 
Dessa forma, encerra-se o primeiro ciclo do framework no primeiro semestre de 2021 
com a etapa de análise crítica, na qual será realizada uma nova autoavaliação a fim de 
atualizar o Índice de Maturidade de Gestão de Riscos e propor ações de melhoria na 
Política de Gestão de Riscos do Crea-SC.

São responsáveis por conduzir de 
forma eficaz os controles internos e 
procedimentos de riscos diariamente. 
Eles identificam, avaliam, controlam e 
mitigam os riscos, guiando o desenvol-
vimento e a implementação

Possuem a função de coordenar as atividades de 
gestão de riscos, fornecendo orientação e supor-
te técnico aos gestores no desenvolvimento dos  
processos e controles internos, além de monitorar  a 
eficácia das práticas de gestão de riscos realizadas 
pelas unidades gerenciais da primeira linha de defe-
sa, corrigindo eventuais deficiências.

Tem a responsabilidade de realizar 
avaliações independentes e objetivas 
sobre a eficácia do sistema de governan-
ça, dos processos de gerenciamento de 
riscos e dos controles internos em todos 
os níveis da organização, informando 
eventuais deficiências e propondo ações 
de melhoria aos órgãos de governança.

Primeira linha de defesa

Segunda linha de defesa

Terceira linha de defesa

PLENÁRIO E COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

AUDITORIA  
EXTERNA

REGULADORES 
EXTERNOS

de procedimentos internos e garantindo 
que as atividades estejam de acordo  
com as metas e objetivos, através  
do mapeamento de processos, 
elaboração de Procedimento 
Operacional Padrão (POPs), 
tratamento das não conformi-
dades registradas, dos planos 
de ação dos Relatórios de 
 Melhoria e dos Relatórios  
de Metas não Alcançadas.

A terceira etapa do processo de implemen-
tação, a qual consiste na definição dos prin-

cípios,  objetivos e metodologia para o ge-
renciamento  e operacionalização da Política 

de Gestão  de Riscos será concretizada no 
decorrer  do primeiro semestre de 2020.

GERENTES E EQUIPES

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO   
E QUALIDADE

OUVIDORIA

COMISSÃO DE PROCESSO   
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

UNIDADE DE 
AUDITORIA 
 INTERNA



Capítulo 4
Resultados e
Desempenho
da Gestão
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Indicadores de
desempenho

Maximizar a percepção de valor dos usuários e da sociedade em relação aos 
produtos e serviços do Crea-SC

Resultados da  
área fim e

Os conselhos profissionais de fiscalização foram criados como prolongamento do estado com o de-
ver legal de fiscalizar o exercício profissional, zelando pela preservação de dois aspectos essenciais: 
ética e habilitação técnica adequada para exercer as atividades. Nesse sentido, o Conselho assume 
papel fundamental na medida em que opera coibindo o exercício ilegal da profissão e a atuação de 
maus profissionais, garantindo segurança e qualidade de vida da sociedade. Alicerçado nesse dever 
legal, o Crea-SC definiu sua missão, visão e todo o planejamento estratégico, adotando uma série 
de indicadores e métricas a fim de monitorar o desempenho referente aos serviços prestados, bem 
como identificar oportunidades de melhoria para tornar a gestão cada vez mais eficiente.

O Registro Profissional é obrigatório e 
deve ser requisitado pelos profissionais 
diplomados no país ou no exterior, os 
quais atuam nas áreas de Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia e Me-
teorologia, que não possuem registro 
em nenhum outro Crea no Brasil e de-
sejam exercer suas atividades no esta-
do de Santa Catarina. Já o Visto Pro-
fissional é concedido aos profissionais 
que atuam nas áreas tecnológicas do 
Sistema  Confea/Crea e que já são re-
gistrados em outro Conselho. Nestes 
casos, estes solicitam o visto profissio-
nal em Santa Catarina para se tornar 
legalmente habilitado a exercer suas 
atividades no estado.

O decréscimo no número de profissionais 
registrados deu-se, principalmente, em 
virtude da migração dos técnicos indus-
triais para o Conselho Federal dos Técni-
cos Industriais – CFT que foi operacionali-
zado no sistema em 2019.

2019

2018

2017

REGISTRO VISTO

38.740 24.424

23.537

22.033

44.417

44.073

5.915

REGISTRO PROFISSIONAL

NOVOS PROFISSIONAIS EM 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

NOVOS
REGISTROS
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O Registro de Empresa é obrigatório e deve ser requisitado 
pelas empresas que desejam atuar em Santa Catarina na(s) 
área(s) de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia. Assim como no registro de Pessoa Física, o 
número de Pessoas Jurídicas registradas no Conselho di-
minuiu em função da migração de empresas constituídas 
especificamente por técnicos industriais para o CFT.  

Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a expe-
riência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, 
compatível com as suas atribuições, desde que anotada a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.

Já a Certidão de Acervo Técnico – CAT é o documento que 
certifica, para efeito legal, as atividades registradas pelo pro-
fissional em seu Acervo Técnico, comprovando sua experi-
ência ao longo do exercício das suas atividades, compatível 
com sua competência. Também é documento imprescindí-
vel para participação em licitações e concursos públicos nas 
áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Me-
teorologia, em seus diversos níveis de atividade.

A Anotação de Responsabilidade Técni-
ca – ART é o documento que define, para 
os efeitos legais, os responsáveis técnicos 
pela execução de obras ou prestação de 
serviços relativos às profissões abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea. Através desse 
documento, o profissional registra as ati-
vidades técnicas que exercerá, conforme 
contratos (escritos ou verbais) para o qual 
o mesmo foi contratado.

Em 2019, foram registradas 339.528 ARTs. 
Apesar de pequeno, o crescimento foi 
representativo visto que 2019 foi o primeiro ano com a saída dos 
técnicos industriais do Sistema, o que representava em torno de 14% 
das ARTs anotadas em 2018. A receita proveniente das ARTs foi de 
 R$ 27.515.656,81, o que corresponde a um aumento de 7% em rela-
ção ao exercício anterior.

REGISTRO DE EMPRESA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

7%

AUMENTO 
DE

NA RECEITA  
DE ARTs EM 
RELAÇÃO  A 

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2016

A CAT é documento imprescindível para 
participação em licitações e concursos pú-

blicos nas áreas da Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia e Meteorologia, em 

seus diversos níveis de atividade.

15.315

16.426

15.238

339.528

339.101

318.099

318.051

6.138

5.759

5.024
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As Câmaras Especializadas são responsáveis por apre-
ciar e decidir os assuntos relacionados à fiscalização 
do exercício profissional, e sugerir medidas para o 
aperfeiçoamento das atividades do conselho regio-
nal, constituindo a primeira instância de julgamento no 
âmbito de sua jurisdição.

As Câmaras Especializadas são responsáveis por apre-
ciar e decidir os assuntos relacionados à fiscalização 
do exercício profissional, e sugerir medidas para o 
aperfeiçoamento das atividades do conselho regio-
nal, constituindo a primeira instância de julgamento no 
âmbito de sua jurisdição.

PROCESSOS ANALISADOS PELAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS

15.306
PROCESSOS
ANALISADOS
PELAS CÂMARAS
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Com o objetivo de mensurar a satisfação dos cida-
dãos- usuário, o Crea-SC realiza  periodicamente duas 
pesquisas de satisfação para conhecer a opinião da 
sociedade em   relação à qualidade dos serviços pres-
tados. A partir deste retorno, consegue-se identificar 
as falhas e oportunidades de melhoria dos serviços 
oferecidos que, posteriormente, serão utilizadas para 
tomar as decisões necessárias visando o alcance dos 
objetivos estratégicos da organização.

A outra pesquisa de satisfação é direcionada apenas 
aos serviços de Registro Novo de Pessoa Física e Pes-
soa Jurídica. Destaca-se que essa pesquisa de satisfa-
ção tem como público-alvo somente os profissionais 
e empresas que solicitaram esses respectivos serviços 
ao Crea-SC. O envio da pesquisa é realizado mensal-
mente via e-mail através de um formulário eletrônico 
composto de cinco perguntas obrigatórias, além de 
um espaço para expor opiniões, sugestões e críticas.

Satisfeitos com o tratamento 
realizado pelos empregados da 
Central de Atendimentos

Satisfeitos com os serviços 
de Registro Novo de Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica.

96%

91,61%

Pesquisas de Satisfação

SATISFAÇÃO
GERAL DE

SATISFAÇÃO GERAL DE

PESQUISA 1  |  TELEATENDIMENTO

PESQUISA 2  |  INTERNET
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Com o tema “Estratégias da Engenharia e da Agro-
nomia para o Desenvolvimento Nacional”, o 13º CEP 
– Congresso Estadual dos Profissionais teve como 
principal objetivo mobilizar a participação da área tec-
nológica catarinense no debate sobre as propostas e 
projetos para o desenvolvimento do país. Mais de 500 
profissionais de todo o estado participaram do con-
gresso e de seus eventos preparatórios. Das 123 pro-
postas iniciais, 20 foram aprovadas e discutidas no 10º 
Congresso Nacional de Profissionais (CNP), que acon-
teceu em Palmas (TO), sendo 14 destas aprovadas in-
tegralmente e seis contempladas em propostas dos 
demais regionais.

Com base na missão do Crea-SC e de acordo com o pará-
grafo único do art. 36 da Lei 5.194/66 que permite que o 
Conselho destine parte de sua renda líquida, proveniente da 
arrecadação das multas, a medidas que objetivem o aperfei-
çoamento técnico e cultural do Engenheiro e do Engenheiro 
Agrônomo, tem-se firmado parcerias com as entidades de 
classe voltadas ao aperfeiçoamento e atualização do exercí-
cio profissional, tais como cursos, encontros, simpósios, se-
minários, entre outros. Através do Chamamento Público, são 
selecionados planos de trabalho propostos pelas entidades 
de classe e assinados os termos de fomento.

Termos de fomento firmados

Valor total dos termos de 
 fomento assinados em 2019

Entidades de classe abrangidas 
por esses termos de 2019 

Cursos previstos nesses 
 termos de fomento de 2019

No último trimestre do ano foi firmada uma parce-
ria entre o Crea-SC e o Sebrae-SC (Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com o 
objetivo de construir um programa de capacitação 
personalizado para atender aos diferentes perfis 
de profissionais registrados no Conselho.

O projeto que será efetivamente executado a par-
tir de 2020, prevê a realização de diversas trilhas 
de aprendizagem compostas por palestras, cur-

CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS CHAMAMENTO PÚBLICO

PARCERIA CREA E SEBRAE

sos, oficinas, workshops e consultorias. Os temas abordados serão nas áreas 
de empreendedorismo, aspectos legais, elaboração de contratos, plano de ne-
gócios, visão sobre mercado, noções básicas e avançadas de gestão empresa-
rial (finanças, marketing e vendas, planejamento, liderança, gestão de pessoas).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Ampliar a atuação do Conselho em políticas  
públicas e ações voltadas para a valorização   

das profissões do Sistema Confea/Crea 

Apoiar as Entidades de Classe no alcance 
da sustentabilidade institucional 

7

14

18

R$ 137.102,94
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CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_4.pdf
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O Programa CreaJr visa promover a inter-relação 
entre o Conselho e os estudantes de cursos fis-
calizados pelo Sistema Confea/Crea no estado, 
atuando na aproximação dos graduandos com as 
Entidades de Classe e o mercado de trabalho, pro-
porcionando o entendimento do Sistema que os 
futuros profissionais estarão inseridos e conscien-
tizando os acadêmicos quanto à valorização pro-
fissional, fiscalização e sua importância na defesa 
e desenvolvimento da sociedade.

Em agosto de 2019, o Crea-SC assinou junto ao Tribunal de Contas de Santa 
Catarina e diversos órgãos e entidades públicas do Estado, um Acordo de Co-
operação Técnica com objetivo de articular ações de fiscalização e combate à 
corrupção, ao tráfego de informações e documentos, controle social e adesão à 
Rede de Controle da Gestão Pública. O intuito é ampliar e aprimorar a integração 
entre as instituições e os órgãos públicos signatários da Rede no Estado, nas di-
versas esferas da Administração Pública, com ações direcionadas à fiscalização 
de obras públicas para identificar possíveis irregularidades desde a confecção 
dos editais até a conclusão das obras do poder público. 

Essa ferramenta não tem o 
objetivo apenas de ensinar 
o correto preenchimento de 
uma ART, mas sim dissemi-
nar a importância em ano-
tá-la, as responsabilidades 
do profissional em relação 
às suas atividades e quais as 
suas atribuições legais. 

Advocacia-Geral da União 
Procuradoria da União no 
Estado de Santa Catarina

 

Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
– Unidade Regional de 
Florianópolis

Associação Nacional  
do Ministério Público  
de Contas 

Associação Nacional  
dos Ministros e Conse-
lheiros Substitutos dos 
Tribunais de Contas

Caixa Econômica  
Federal – Superintendência  
Regional/Florianópolis

Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Santa 
Catarina

Conselho Regional  
de Administração  
de Santa Catarina

Conselho Regional  
de Contabilidade 
de Santa Catarina

Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
de Santa Catarina

Controladoria-Geral da 
União – Sup. Regional da 
CGU no Estado de SC

Ministério da Fazenda – 
Delegacia da Receita 
em Florianópolis

Ministério Público  
do Estado de  
Santa Catarina

Ministério Público  
de Contas do Estado  
de Santa Catarina

Ministério Público  
Federal – Procuradoria 
da República em Santa 
Catarina

Procuradoria Geral da 
 Fazenda Nacional  
em SC –  Procuradoria 
Federal em SC

Secretaria de  
Estado da Fazenda

Secretaria do  
Estado da Segurança 
Pública 

Superintendência  
Regional do Departamento 
da Polícia Federal em 
Santa Catarina 

Tribunal de Contas  
da União em Santa 
Catarina

Tribunal de Contas  
do Estado de Santa 
Catarina

Tribunal Regional  
Eleitoral de Santa  
Catarina

PROGRAMA CREAJR-SC

REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
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ARTJR-SC

Aprimorar a integração com as instituições de ensino,  
 acadêmicos e com os jovens profissionais do Sistema Confea/Crea 

Expandir o relacionamento com a sociedade e com 
as organizações públicas e do terceiro setor

33.177

217

6.8006.800

2.300

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Estudantes cadastrados

Palestras para estudantes

Participantes

 ARTjr-SC
3.388

NOVOS   
CADASTROS

EM 2019

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_16.pdf
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O Confea criou em feverei-
ro de 2019 uma Comissão 
Temática de Engenharia 

Pública com objetivo de fortalecer a 
implementação da Lei 11.888/08, que 
cria assistência técnica gratuita para 
famílias de baixa renda, a nível nacio-
nal.  Uma das propostas é buscar jun-
to aos parlamentares recursos para o 
FNHIS (Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social) e promover iniciati-
vas com os conselhos de todo o Brasil. 
Além disso, a comissão orienta quanto 
aos procedimentos necessários para 
formalização de convênios com as pre-
feituras e entidades de classe, visando 
à regulamentação de leis municipais.

A sugestão para criação dessa comis-
são partiu do Crea-SC e teve como em-
basamento o histórico de atividades 
desenvolvidas nessa área, como a cria- 

A atuação da fiscalização tem como principal 
objetivo garantir a segurança e a qualidade de 
vida da sociedade através de uma intensa fis-
calização do exercício ilegal das profissões, coi-
bindo a informalidade e a atuação de leigos no 
mercado. Além disso, a fiscalização dissemina a 

importância da participação dos profissionais 
e promove a inserção dos mesmos em obras e 
serviços realizados sem acompanhamento téc-
nico, isto é, a fiscalização é o principal canal de 
valorização das profissões abrangidas no Siste-
ma Confea/Crea perante a sociedade.

ção da Cartilha da Engenharia Pública, 
material específico para capacitação 
de órgãos públicos e prefeituras, visan-
do incorporar o projeto em seus planos 
municipais, orientando ainda sobre 
como promover o cadastramento de 
profissionais e acadêmicos da área de 
engenharia para as atividades, além de 
como captar recursos públicos para 
subsidiar a remuneração destes pro-
fissionais. O Crea-SC atua no Conselho 
Municipal de Habitação Social de Flo-
rianópolis que também trata sobre o 
assunto.

Na reunião plenária de janeiro de 2019, 
o Conselho aprovou a criação da Co-
missão Permanente de Habitação e de 
Interesse Social, cujo foco é o desen-
volvimento de ações e projetos na área 
de engenharia pública.

Cartilha de Engenharia   
Pública: Lei Federal 
11.888/08, Assistência  
Técnica Pública e  
Gratuita.

Lançamento da   
6ª edição, revisada  
 e atualizada 

Divulgação 
do Manual   
do Síndico

ENGENHARIA PÚBLICA ACESSIBILIDADE MANUTENÇÃO
PREDIAL

CARTILHA DA
ENGANHARIA PÚBLICA

A fiscalização é o  
principal canal de  

valorização das pro-
fissões abrangidas no 
Sistema Confea/Crea 
perante a sociedade.

Ampliar e aprimorar a fiscalização 
 buscando máxima eficiência

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS
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https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ODS_11_1_e_3.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2018/08/CARTILHA_FINAL_2018_SITE.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/profissional/cartilha-de-acessibilidade/
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2019/05/manual_do_sindico_2018_SITE.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ODS_11_7.pdf
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Desta forma, a fiscalização do Crea-SC atua de forma preventiva e orientativa 
assegurando a prestação de serviços técnicos e a execução de projetos, obras 

e empreendimentos com a participação de profissionais legalmente habilitados. 
O objetivo é orientar sobre a legislação vigente e apresentar formas para regu-
larização dos serviços e das atividades profissionais. Esse modelo permite uma 

maior aproximação com a comunidade e mostra o papel e a função do Conselho 
como órgão regulamentador das atividades profissionais.

A grande diferença entre os números de indício de irregula-
ridades e autos de infração lavrados deve-se justamente ao 

fato da fiscalização estar voltada para um perfil mais educati-
vo e orientativo, sendo menos punitivo. Esse serviço prestado 

pelo Crea-SC é considerado exemplo em todo o país. 

 Proativas 

Reativas / denúncias

Pedidos de diligência

 Leigos e profissionais registrados

Números da Fiscalização

Nº de empregados na área da fiscalização 

Fiscais efetivos

Nº de municípios fiscalizados

Distância percorrida pelos fiscais

Fiscalizações realizadas

Profissionais registrados fiscalizados

Empresas registradas fiscalizadas

Proprietários fiscalizados

Denúncias recebidas

Denúncias tratadas

Tempo médio para tratamento das   
denúncias recebidas pela fiscalização 

Indícios de irregularidade

Autos de Infração emitidos 

Processos instaurados que não
tiveram êxito em sua execução

63

53

295

645.594

45.185
41.815

(em KM)

2.163

1.207 

11.168

4.907

34.726

3.224

2.970

38 dias

25.747

1.321

225

GERAL

ÉTICA PROFISSIONAL

PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS  

PROCESSOS ÉTICOS INSTAURADOS

32 Advertências Reservada
35 Censuras Pública 

AGRONOMIA

INDUSTRIAL

GEOMINAS

FISCAISTOTAL

38

06

08

01

67

45

53

Os processos sem êxito referem-se a autuado não localizado,  
 regularização realizada por profissional de outro Conselho e vício 

processual, ART anterior ao Auto de Infração e Arquivado Câmara.
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Lançada em setembro e exibida até 31 de dezembro do ano passado, 
a campanha de valorização profissional “O futuro se constrói agora” 
alcançou a marca de 85.838.682 impactos, somando as exibições 
nas emissoras de TV, rádio e jornais no estado. Foram ainda 2.183.620 
visualizações nas redes sociais – Instagram, Facebook e You Tube. O 
objetivo foi enfatizar a importância da atuação dos profissionais da 
área tecnológica para a retomada do crescimento e posicioná-los 
como agentes do desenvolvimento econômico, qualidade de vida e 
segurança da sociedade, tanto no meio urbano quanto rural. 

A Assessoria de Planejamento e Qualidade, 
através dos Relatórios de Melhoria, trata no dia-
-a-dia os procedimentos que impactam direta-
mente os usuários-cidadãos, a fim de melhorar a 
prestação dos serviços e também os processos 
internos visando à eficiência da gestão. 

Ao total, 17 departamentos estiveram direta-
mente envolvidos na execução destes relatórios, 
cujas áreas buscaram de forma integrada a solu-
ção para as não conformidades e oportunidades 
de melhoria identificadas.

A Assessoria de Planejamento e 
Qualidade monitora a execução 
das atividades, controlando os 
prazos de entrega e, quando ne-
cessário, interfere junto às áreas 
envolvidas para garantir que as 
ações previstas no plano sejam 
realizadas e que o relatório de 
melhoria seja encerrado com: 

Abre um Relatório de Melhoria e 
registra as seguintes informações:

Identifica uma situação de:

Aqui são definidas todas as ativida-
des a serem realizadas, bem como 
os responsáveis por executá-las e o 
prazo para conclusão de cada etapa.

Durante o ano, 32 Relatórios de 
 Melhoria estiveram em execução.

abertos

em andamento
do ano anterior

devidamente
concluídos

em execução com as 
ações dentro dos prazos 
previstos em seus planos.

Um dos diferenciais da cam-
panha em 2019 foi a veicula-
ção nas TVs e rádios de re-
portagens e entrevistas sobre 
temas em evidência nos prin-
cipais setores da área tecno-
lógica, destacando a atuação 
e trabalho dos profissionais, 
como por exemplo, engenha-
ria para a infraestrutura, mo-
bilidade urbana, segurança 
alimentar, energias renová-
veis, saneamento, manuten-
ção predial, reflorestamento, 
entre diversos outros. 

85.838.682
IMPACTOS NA TV, RÁDIO 
E JORNAIS DO ESTADO

SEGUIDORES
NO FACEBOOK

SEGUIDORES
NO INSTAGRAM

SEGUIDORES
NO TWITTER

PUBLICAÇÕES
NO INSTAGRAM

CURTIDAS
NO INSTAGRAM

ACESSOS AO
SITE POR MÊS

 Fortalecer a comunicação e o marketing  
com os diversos públicos de forma  

regionalizada e integrada

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Otimizar os processos e procedimentos,  
garantindo serviços de qualidade a partir de uma  

cultura orientada ao usuário e a transparência

RELATÓRIOS DE MELHORIA

17

15

12

20

https://www.facebook.com/creasc/
https://www.instagram.com/creascoficial/
https://twitter.com/creasc
https://www.instagram.com/creascoficial/
https://www.instagram.com/creascoficial/
https://portal.crea-sc.org.br/
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NÃO CONFORMIDADES

INDICADORES – REGISTRO NOVO DE PESSOA FÍSICA

Em 2019 foram registradas pelos funcioná-
rios 87 Não Conformidades, todas tratadas 
pelos departamentos envolvidos, sendo as 
maiores ocorrências relacionadas aos pro-
cessos de Registro de Pessoa Jurídica e Re-
gistro de Pessoa Física.

Os indicadores estão separados em blo-
cos distintos já que os nossos procedi-
mentos permitem a aprovação destes re-
gistros em instâncias diferentes.

Os registros profissionais de egressos 
de cursos devidamente cadastrados no 
Conselho são aprovados ad referendum 
pelo Departamento de Atendimento. Já 
os registros profissionais de egressos de 
cursos que ainda não estão formalmente 
cadastrados, mas que atendem todos os 
requisitos legais, são aprovados pelo De-
partamento Técnico.

Além dos procedimentos voltados para o 
tratamento de não conformidades e melho-
ria de processos, o Conselho anualmente 
define metas e acompanha os indicadores-
-chave de desempenho (KPIs) referentes à 
tramitação e aprovação dos processos rela-
cionados aos seus principais produtos.
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É importante ressaltar que em 2019, 70% do volume de pro-
cessos de registro de pessoa física tramitados no Conselho 
são aprovados ad referendum pelo Departamento de Aten-
dimento.

Por conta disto, apesar da tramitação dos processos de re-
gistro novo de pessoa física no Departamento Técnico ser 
mais morosa do que o esperado, verifica-se que o índice 
global de aprovação de todos os processos de registro de 
pessoa física que não dependem do departamento foi bas-
tante satisfatório, inclusive alcançando a meta estabelecida.

Isto é, 90% dos processos de registros de pessoa física que 
tramitaram no Conselho foram aprovados em até 13 dias.

Destacamos que não foi possível comparar os resultados 
atuais com os índices dos anos anteriores das metas re-
ferentes à tramitação dos protocolos de registros novos 
de pessoa física nos Departamento de Registros e Pro-
cessos e Departamento Técnico, haja vista que os prazos 
tiveram que ser adequados ao novo fluxo de tramitação 
em virtude das alterações impostas nos normativos vi-
gentes do Conselho Federal.

INDICADORES – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E RECUPERAÇÃO DE ART

INDICADORES – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO

INDICADORES – REGISTRO NOVO DE PESSOA JURÍDICA

DOS PROCESSOS DE REGISTROS DE PES-
SOA FÍSICA QUE TRAMITARAM NO CONSE-
LHO FORAM APROVADOS EM ATÉ 13 DIAS.90%

http://www.crea-sc.org.br/sites/transparencia/classe_planejamento.php
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No exercício de 2019 ocorreu um significativo aumento no núme-
ro de reclamações registradas em relação ao anterior.  Aproxima-
damente 70% destas eram decorrentes da demora na prestação 
dos serviços requeridos. Tal demora foi proveniente das sucessivas 
alterações das instalações devido a reforma do imóvel da sede. 
No início do segundo semestre, assim que os departamentos mais 
impactados pela obra retornaram as suas instalações definitivas, o 
número de reclamações passou a ser decrescente.

Promover a melhoria da governança e da gestão da estratégia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_16_PROMOVER_MELHORIA.pdf
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O sistema de correição do Crea-SC tem por base o Regulamento de Pessoal e o 
Regulamento de Sindicância e Processo Disciplinar. Nestes regulamentos consta o 
regime disciplinar adotado pelo Conselho, sendo descrito os deveres, proibições, res-
ponsabilidades, penalidades e a forma de instauração e tramitação dos processos. 
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar é a responsável por 
realizar os procedimentos relativos a irregularidades administrativas ou à prática de 
infração funcional cometida por empregados do Conselho. Em 2019 tramitaram três 
processos, sendo uma sindicância que foi arquivada, um Processo Administrativo 
Disciplinar – PAD que resultou em suspensão e outro em demissão.

Em 2019 a auditoria interna adotou a sistemática de controle de 
 cumprimento das deliberações de órgãos de controle externo e 
 interno através do nosso sistema coorporativo SicWeb. 
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No âmbito do Crea-SC, a estrutura para arrecadação de multa é 
própria. Ao emitir um Auto de Infração os nossos fiscais automa-
ticamente geram o boleto para pagamento que é encaminhado 
junto ao auto com Aviso de Recebimento - AR. Caso a multa 
não seja recolhida tempestivamente e/ou o autuado não inter-
ponha recurso, o Setor de Auto de Infração do Departamento 
de Registro e Processos encaminha ofício com AR informando 
do trânsito em julgado e novo boleto com prazo de 30 dias para 
pagamento. Se o pagamento não for efetuado, a multa é ins-
crita em dívida ativa e a Procuradoria Jurídica ajuíza ação para 
cobrança, exceto quando se tratar de valor ínfimo (abaixo de 
novecentos reais), em virtude dos princípios da economicidade, 
que é um dos balizadores da Administração Pública.

O Conselho mantém uma política constante de combate à ina-
dimplência, adotando ações como o encaminhamento perió-
dico de comunicações via e-mail e Correios. Entretanto, mais 
importante que a adimplência financeira é a regularização do 
exercício profissional e o Crea-SC preza por isso, conforme dis-
posto no Art. 67 da Lei 5.194/66.

As pessoas físicas têm suas dívidas cobradas através do protes-
to com registro no SERASA efetuado pelo cartório de protes-
to, pois as anuidades não mais podem ser ajuizadas. As multas 
(autos de infração) não são protestadas, pois sua cobrança por 
meio do protesto pode dar ensejo ao questionamento judicial 
cumulado com pedido de condenação do Crea-SC ao paga-
mento de indenização por danos morais, caso o autuado tenha 
êxito na sua demanda. 

OS SISTEMAS INFORMATIZA-
DOS TRAZEM MELHORIA NO 

CONTROLE DOS GASTOS, 
MAIOR TRANSPARÊNCIA 

DOS DADOS, AGILIDADE NA 
TRAMITAÇÃO DOS PRO-
CESSOS, CONTROLE NOS 

PRAZOS DOS PROCESSOS.

GESTÃO DAS MULTAS APLICADAS EM 
DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO

COMBATE À INADIMPLÊNCIA

Garantir a sustentabilidade econômico-financeira

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
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Desenvolver o capital humano com 
competências voltadas à inovação e ao 

alcance de resultados

Promover o bem-estar das pessoas no 
ambiente de trabalho através de uma 

cultura de valorização humana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

O Crea-SC também incentiva a educação formal (graduação 
e pós-graduação em nível de especialização e MBA) de seus 
empregados de carreira, subsidiando 100% do valor do curso 
ou pós-graduação oferecidos pelo Conselho, e 70% (limitado a  
R$ 300,00 por mês) quando o curso for solicitado pelo empre-
gado. Até o final de 2019 existiam 4 subsídios em andamento.

Em 2019 foi finalizada a reforma da sede, que teve seus espaços total-
mente revitalizados, incluindo todos os departamentos, hall de entra-
da, auditório, anexo, copa, arquivo e estacionamento, recebendo novas 
placas de sinalização e iluminação interna e externa.  As atividades de 
reforma e modernização tiveram foco na otimização e eficiência dos 
espaços, incluindo a melhoria da acessibilidade, a restruturação de toda 
a rede lógica, a execução da tubulação para destinação dos efluentes 
para o sistema de coleta e tratamento de esgoto da concessionária lo-
cal, assim que o mesmo entrar em funcionamento, e a instalação de 
energia fotovoltaica.  

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

CLIQUE NOS 
SELOS E VEJA 

OS ODS’s

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_4.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_3.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_6.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_7.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_11_2.pdf
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Anualmente o Crea-SC realiza no mês de janeiro o seminário de con-
selheiros visando à capacitação e à integração dos novos membros 
representantes das entidades de classe e das instituições de ensino 
do estado. O objetivo é apresentar na prática as funções que serão 
desempenhadas pelos mesmos nas câmaras especializadas e no ple-
nário. Em 2019 foram 69 conselheiros capacitados sobre seu papel e 
suas responsabilidades perante os profissionais e a sociedade.

Noções sobre os fatores de risco para 
 a saúde em teleatendimento

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Medidas de prevenção indicadas para
a redução dos riscos relacionados ao trabalho

Informações sobre os sintomas de  
adoecimento que possam estar relacionados 
 à atividade de teleatendimento

Informações sobre a utilização correta dos 
mecanismos de ajuste do mobiliário e dos 
equipamentos dos postos de trabalho

Fomentar a gestão do conhecimento e a 
integração entre os conselheiros, inspetores 

regionais e colaboradores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
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Potencializar a gestão da tecnologia da informação buscando  a 
adequação tecnológica para a transformação digital

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14

No ano de 2019, todos os esforços da TI foram alocados no desenvolvimento do novo Sistema Corporativo 
 SicWeb  e no atendimento de demandas urgentes do antigo sistema. Principais entregas do ano: 

Mapas e estatísticos de fiscalização

Consulta específica para os relatórios   
de fiscalização

Controles específicos de ART para   
a fiscalização:

Solicitações e alterações de cadastro de  institui-
ções de ensino e cursos em formato on-line.

Tramitação eletrônica com sistema de workflow;

Assinatura de documentos via acesso externo;

Adequação do sistema para as diretrizes do e-ARQ;

Melhorias no controle de confidencialidade;

Criação do Módulo de Serviços  e  
Requerimentos on-line;

Desenvolvimento do Módulo de  Conselheiros, 
possibilitando análise  de processos  
100% on-line;

Modelagem de dados dos demais   
módulos para futura migração;Consulta específica, visualização e 

 espelho das ARTs.

Controles específicos por Obra/Serviço,  Ativi-
dade Profissional e Modalidade;

Regularização automática e manual das ARTs;

Controle das ARTs que necessitam de  renova-
ção periódica;

Geração de diligência para ofícios não  regulari-
zados ao fiscal da região;...

...
...

...
...

...
...

..
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Orçamentária
e Financeira

Informações sobre a realização da receita

Gestão

O Crea-SC elabora seu orçamento anualmente com base em Resoluções do Confea, e o submete à análise 
da Comissão de Orçamento que, delibera para aprovação do Plenário e, posteriormente, ao Conselho Fe-
deral. Para o exercício de 2019, o orçamento foi aprovado na Plenária do Crea-SC de 05/10/2018 – PL/SC n° 
240/2018, e aprovado na Plenária do Confea em 29/11/2018 - PL-1921/2018. Nesse exercício houve duas refor-
mulações orçamentárias.

A arrecadação do Crea-SC é composta basicamente 
por Receitas Tributárias, de Contribuições, de Servi-
ços, Financeiras, Transferências e Outras Correntes. 
Dois grupos merecem destaque dentre o rol citado 
anteriormente: Receita Tributária e Receita de Con-
tribuições. Enquadrada como Tributária, a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica foi criada pela Lei 
6.496/77 e sua arrecadação corresponde a 44,84% 
da receita do Conselho. Importante ressaltar que 
toda atividade técnica nas áreas abrangidas pelo Sis-
tema Confea/Crea está sujeita a uma ART e ao pa-
gamento da respectiva taxa pertinente, sendo seus 
valores definidos pela Lei 12.514/11 e Resolução 1.067/ 
2015 do Conselho Federal. 

Já as receitas de contribuições correspondem as de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas, 
conforme disposto no artigo 149 da Constituição Fe-
deral de 1988. Essa cobrança foi regulamentada pelo 
art. 35 da Lei 5.194/66, e seus valores fixados pela 
Lei 12.514/11 e Resolução 1.066/2015 do Confea. São 
classificadas em Anuidades de Pessoas Físicas e de 
Pessoas Jurídicas, variando a cobrança entre profis-
sionais de nível superior e médio, e as empresas con-
forme faixa de capital social. A receita com cobrança 
de anuidades corresponde a 39,07% da arrecadação 
do Conselho.

ORIGEM DAS RECEITAS
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O quadro ao lado 
demonstra as receitas 
brutas do Conselho 
por fonte de receita. 
De acordo com as Leis 
5.194/66 e 6.496/77 par-
te da receita arrecadada 
pelo regional deve ser 
repassada ao Conselho 
Federal de Engenharia e 
Agronomia e para a Mú-
tua Caixa de Assistência 
dos Profissionais. De 
acordo com a Resolução 
1.026/09 do Confea as 
cotas parte são particio-
nadas pela rede bancá-
ria já na liquidação dos 
títulos. 
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As despesas do Crea-SC são formadas pelos grupos Pessoal e Encargos, Outras 

Despesas Correntes (benefícios a pessoal, material e consumo, despesa com 

veículos, diárias e serviços de terceiros pessoa jurídica), Tributárias e Contributi-

vas, Demais Despesas Correntes, Serviços Bancários, Transferências Correntes e 

Despesas de Capital. O desempenho orçamentário e financeiro é acompanhado 

mensalmente pelas Comissões de Tomada de Contas e de Orçamento, sendo to-

das as variações e possíveis desencaixes ocasionados por contingências ajustados 

tempestivamente visando à saúde financeira da entidade.

Informações sobre a execução das despesas

EXECUÇÃO DAS DESPESAS
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Na comparação do orçamento previsto com 

as despesas realizadas pode-se identificar 

uma execução de 7% abaixo do previsto para 

o exercício. O quadro a seguir demonstra as 

despesas correntes dos anos 2018 e 2019.
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Verifica-se no quadro ao lado um leve aumen-

to no comprometimento das despesas do con-

selho com gastos de pessoal, decorrentes de 

ajustes salariais e benefícios a pessoal (vales 

alimentação, refeição e transporte).

Quanto às receitas, pode-se notar uma varia-

ção de 14,10% de 2017 a 2019, contudo ana-

lisando o ambiente inflacionário do período, 

percebe-se uma variação de 9,98% (INPC 

janeiro/2017 a dezembro/2019). Nesse sentido 

é possível notar um crescimento da receita 

do período. No que diz respeito às despesas, 

têm-se uma redução nominal de 3,38%. 

A situação financeira do Conselho apresenta 

estabilidade com índice de 5,42 de recursos de 

curto prazo para cada obrigação desse perío-

do. Em decorrência dessa situação apurou-se 

um superávit financeiro de aproximadamente 

R$ 18,8 milhões no exercício, sendo inclusive 

uma importante ferramenta de gestão para o 

próximo ano.

O cenário financeiro do Sistema Confea/Crea 

foi modificado pela sanção da Lei 13.639/18 

que instituiu os Conselhos dos Técnicos In-

dustriais e Agrícolas. Em 2018 foi realizada a 

migração dos técnicos industriais. Em dezem-

bro de 2019, iniciou-se o processo de migração 

dos técnicos agrícolas gerando um impacto 

de R$ 162 mil, valor repassado pelo Crea-SC a 

nova autarquia por determinação do Confea.

O quadro abaixo demonstra os indicadores de desempenho orçamentário e financeiro nos três últimos exercícios. 

A situação financeira do Conselho 
apresenta estabilidade com índice 
de 5,42 de recursos de curto prazo 

para cada obrigação desse período. 
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Perfil dos nossos colaboradores

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE 
EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Apesar de 52% dos empregados ocuparem cargos 

que exigem apenas a formação de nível médio, 73% 

possuem nível superior completo. Funcionários qua-

lificados proporcionam maior eficácia na realização 

das tarefas, que são mais facilmente traduzidas em 

resultados positivos, sendo este um índice extrema-

mente positivo para o Conselho.

2019

2018

2017

2016

2015

EMPREGADOS ESTAGIÁRIOS

233

236

237

240

230

25

17

34

135

55,6%

1,71%

26

26

44.417

44.073

98

44,4%

Pessoas
Gestão de

CARGO DE GERÊNCIA 
POR GÊNERO

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_10.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_5.pdf
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Aproximadamente 70% dos empregados são 

alocados nos departamentos finalísticos do Con-

selho, ou seja, Departamento de Fiscalização, De-

partamento de Atendimento, Departamento Téc-

nico e Departamento de Registro e Processo. O 

percentual de empregados nos departamentos de 

fiscalização e de atendimento ao público ultrapas-

sa 55%. Do total dos empregados, 24% são fiscais 

que agem diretamente em campo. Isso demonstra 

a forte orientação do Crea-SC em trabalhar com 

foco na sua missão como órgão de fiscalização do 

exercício e das atividades profissionais abrangidas 

pelo Sistema Confea/Crea. 

DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

ÁREA MEIO E ÁREA FIM

DETALHAMENTO DO CUSTO DE PESSOAL

EVOLUÇÃO DO CUSTO 
DE PESSOAL NOS 

ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Detalhamento da despesa de pessoal

ATIVOS COMISSIONADOS PDI

CLIQUE NOS SELOS  
E VEJA OS ODS’s

http://www.crea-sc.org.br/sites/transparencia/
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_8.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_10_2.pdf
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Em 2019 o Conselho realizou 14 processos lici-

tatórios de contratação, sendo o de maior vo-

lume financeiro a Ata de Registro de Preços 

de Coffee Break e Coquetel, seguido da Ata de 

Registro de Preços de Materiais Gráficos, Institu-

O Crea-SC utiliza uma série de critérios de sustentabilidade na contratação 

de empresas, principalmente de limpeza, tais como, racionalização do uso 

de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes e reciclagem/desti-

nação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e 

conservação, também na aquisição de equipamentos, como por exemplo os 

exclusivamente do tipo Classe A de consumo de energia elétrica.

cionais e Troféus. Além destes, em apenas mais 

dois processos o preço obtido foi superior a  

R$ 100.000,00, sendo nenhum deles superior a 

R$ 156.000,00.

Licitações

MATERIAIS GRÁFICOS 
E TROFÉUS (SRP)

MANUTENÇÃO 
PREDIAL (SRP) 

COFFEE BREAK E 
COQUETEL (SRP)

MANUTENÇÃO DE 
AR CONDICIONADO (SRP) 29,2%

TAXA DE  
REDUÇÃO OBTIDA 

NO TOTAL DOS 
VALORES  

LICITADOS

Licitação e
Contratos

Gestão de

PREÇO ESTIMADO

PROCESSO Nº 29.445/2019

PROCESSO Nº 39.647/2019

PROCESSO Nº 16.060/2019

PROCESSO Nº 47.073/2019

PREÇO ESTIMADO PREÇO ESTIMADO

PREÇO ESTIMADO

PREÇO OBTIDO

PREÇO OBTIDO PREÇO OBTIDO

PREÇO OBTIDO

ECONOMIA DE

ECONOMIA DE

ECONOMIA DER$ 71.505,00

 R$ 64.984,92

R$ 65.804,00 

R$ 226.910,00

R$ 198.954,34  R$ 119.307,00

R$ 221.126,00

R$ 155.405,00

 R$133.969,42 R$ 119.307,00

R$155.322,00

...................................................

................................................... ...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ODS_12.pdf
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A presidência do Crea-SC emi-
tiu a Portaria 104/18, que ins-
titui a Comissão de Análise e 
Classificação da Natureza de 
Despesas e possui como atri-
buição criar e manter atuali-
zada a tabela de classificação 
de despesas com base na sua 
natureza, além de analisar os 
casos concretos demandados 
pelas UGB´s para dar o devi-
do enquadramento das contra-
tações e estabelecer fluxos e 
procedimentos padrões para as 
contratações do Conselho por 
meio desta modalidade.

Em 2019 foram realizados 224 
processos de dispensa de lici-
tação com fulcro nos incisos I 
e II, art. 24, Lei 8.666/93, tendo 
sido 209 processos de compras 
e serviços (inciso II) e 15 proces-
sos de contratações de obras e 
serviços de engenharia (inciso I). 

Foram gastos R$ 142.068,41 
em obras e serviços de enge-
nharia (inciso I) e R$ 507.916,01 
em compras e serviços (inciso 
II), totalizando o valor de R$ 
649.984,42 em contratações 
diretas com base nos incisos I 

Os contratos assinados pelo Conselho, via de regra, são advindos das licitações. 
Além dos decorrentes das licitações já mencionadas, alguns dos principais con-
tratos incorrem em gastos necessários para o correto andamento das atividades 
administrativas. Para isso, destacam-se 24 processos que representam as contra-
tações mais relevantes para esse fim. A soma de desembolsos desses contratos 
envolveu um montante anual de R$ 2.768.898,92, e pode ser dividido nos seguin-
tes grupos de gastos: internet, manutenção predial, seguro, serviços terceiriza-
dos, telefonia, transporte de documentos e veículos.

Se compararmos os valores gastos em 
2018, o grupo manutenção predial teve 
um aumento significativo devido à im-
plantação do programa de manuten-
ção predial, que atendeu as necessida-
des de diversas inspetorias.

As atividades relacionadas a serviços 
de limpeza e higiene, vigilância osten-
siva, copeiragem, recepção, telefonia 
e zeladoria estão totalmente terceiri-
zadas, nos termos da Instrução Nor-
mativa nº 05/2017 da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão. 

O contrato nº 73.719/2017, decorrente 
do Pregão Eletrônico 014/2017, iniciou 
em 01/01/2018 e prevê a prestação 
do serviço de limpeza em todas as 
Inspetorias e Escritórios do Crea-SC, 
com carga horária de trabalho e com 
quantidade de empregados compa-
tíveis com o porte de cada unidade. 
Os demais serviços são prestados na 
sede do Conselho. 

e II, art. 24, Lei 8.666/93, o que 
representa menos de 5% do va-
lor total de contratações.

Esta modalidade de contrata-
ção por dispensa de licitação 
leva em consideração o seu va-
lor, que não pode ultrapassar o 
limite legal estabelecido, que 
é de R$ 33.000,00 para obras 
e serviços de engenharia, e de 
R$ 17.600,00 para compras e 
serviços, conforme termos do 
Decreto 9.412/18 que atualizou 
a Lei 8.666/93.

Cabe destacar que o Manual de 
Compras do TCU orienta que 
nos casos em que é possível 
realizar a compra direta, essa 
deve ser a modalidade escolhi-
da, tendo em vista o alto custo 
administrativo do processo li-
citatório e os princípios aplicá-
veis à Administração, tais como 
a economicidade, a eficiência, a 
proporcionalidade 
e a razoabilidade.

Contratos AdministrativosContratações Diretas

R$ 319.324,02

R$ 36.556,02

ENERGIA
ELÉTRICA

ÁGUA E
SANEAMENTO

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/2-Contratos-de-Funcionamentos-Administrativos-2019-corrigido-v-07_04.xlsx
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CLIQUE NO SELO
E VEJA O ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ODS_3_8.pdf
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Por meio da gestão de seus bens patrimoniais, o 
Crea-SC controla os bens móveis e imóveis indis-
pensáveis à execução de suas atividades. Com 
essa gestão é possível controlar a vida útil desses 
bens, sendo viável dimensionar o quanto se pode 
utilizá-los dentro de adequadas condições de uso 
antes que se tornem obsoletos, sejam por motivos 
de desgaste natural ou por questões relacionadas à 
obsolescência tecnológica, que é inerente à nature-
za do produto. A depender da previsão legal vigen-
te, o Crea-SC se desfaz de seus bens patrimoniais 
por meio de leilão, de doação ou de concorrência. 
O Conselho mantém os procedimentos relaciona-
dos à gestão patrimonial devidamente formaliza-
dos através do POP-DA-008 - Cadastro de Bens 
Patrimoniais, que disciplina o registro da entrada 
dos bens adquiridos; do POP-DA -009 - Movimen-

* A Inspetoria de Itajaí não está na relação pois o  imóvel foi vendido em  de-
zembro/2019 e o aluguel da nova sala começou a viger em janeiro/2020.

to de Bens Patrimoniais, que instrui a  manutenção 
dos bens atualizados em seus respectivos locais; e 
do M-DA003 - Manual de Patrimônio, que estabele-
ce as diretrizes e padroniza os procedimentos para 
utilização, controle e gerenciamento dos bens pa-
trimoniais pertencentes ao Crea-SC. Anualmente é 
feita a conferência dos bens patrimoniais (inventá-
rio) alocados em cada uma das unidades instaladas 
nos municípios de Santa Catarina.

No final de 2019, o Crea-SC possuía 19 imóveis e 
alugava outros 14. Destes, um era utilizado como 
sede, 22 como inspetorias e sete como escritórios. 
Além desses, duas salas estão à venda e uma casa 
localizada no centro de Florianópolis foi restaurada 
e será reformada para futuramente abrigar a Inspe-
toria da capital.*

Patrimonial e
Infraestrutura

Gestão

2019

2018

2017

Gastos com aluguel de imóveis

R$ 434.747,52 

R$ 412.959,25 

R$ 441.004,56 

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/imoveis_proprios_locados.xlsx
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/contratos_imoveis_locados_2019.xlsx
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O maior gasto com locação de equipamento refe-
re-se às impressoras. No total são 25 impressoras 
preto e branco e cinco coloridas. Nesta despesa es-
tão incluídos os serviços de gestão de equipamen-
tos de impressão, assistência técnica, manutenção 
preventiva e corretiva, substituição de peças e pro-
visão de insumos.

O imóvel onde era situada a Inspetoria de Itajaí  foi  
alienado pelo valor de R$ 762.230,00. 

Os bens móveis inservíveis do Crea-SC foram doados para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)

Gastos com locação de impressoras 

Desfazimento de ativos e desmobilizações relevantes

R$ 11.214,53 R$ 94.986,46 R$ 75.883,44

R$ 762.230,00

R$ 73.029,20

R$ 61.218,92 R$ 2.898,87

ALIENAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAJAÍ

BIBLIOTECA
EQUIPAMENTOS DE 
PROCESSAMENTO 

DE DADOS

MÁQUINAS E 
 EQUIPAMENTOS 

MÓVEIS E  
UTENSÍLIOS

SISTEMAS DE 
PROCESSAMENTO 

 DE DADOS

DOAÇÃO DE BENS 
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O Crea-SC utiliza a ferramenta de centro de custos 
disponibilizada pelo Sistema Implanta onde as des-
pesas têm seu valor atribuído à respectiva unidade 
geradora ou gerenciadora do custo em questão.

A atribuição é feita com base no custeio direto, 
ou seja, todo custo é completamente identificado 
e atribuído a sua respectiva parcela na unidade 
competente. 

A implantação de orçamento por centro de cus-
tos segmentado é o principal desafio do Conse-
lho, sendo necessário um forte trabalho de mu-
dança cultural nesse sentido.  

Outro desafio é melhorar a estrutura do centro 
de custos já existentes para que reflita o verda-
deiro custo com fiscalização e atendimento. Por 
exemplo, atualmente os custos com fiscalização 
são alocados nas inspetorias, porém o correto se-
ria alocar na fiscalização e subitem local onde o 
fiscal encontra-se lotado.

Em virtude dessa limitação, apresentamos a dis-
tribuição dos recursos consumidos considerando 
como área fim aquelas que estão diretamente re-
lacionadas às atividades finalísticas do Conselho, 
ou seja, as áreas que envolvem unicamente as 
atividades de fiscalização, registro, normatização, 
julgamento e orientação.Custos

Gestão de



Capítulo 5
Informações  
Orçamentárias,  
Financeiras e  
Contábeis
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Em cumprimento ao que determinam as exi-
gências legais, declaro que os demonstrativos 
contábeis, através dos Balanços Orçamentá-
rio, Financeiro e Patrimonial e as Demons-
trações das Variações Patrimoniais, do Fluxo 
de Caixa e do Resultado Patrimonial, regidos 
pela Lei 4.320/1964 e pela Norma Brasileira 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
NBC TSP 11, relativos ao exercício de 2019, es-
pelham com exatidão e transparência todas 
as transações realizadas no período. 

Os lançamentos contábeis que deram origem 
as demonstrações e informações aqui apre-
sentadas foram elaborados com amparo em 
documentações repassadas à contabilidade 
pelos setores do Crea-SC. Os demonstrativos 
contábeis estão publicados no site do Con-
selho e podem ser visualizados no botão ao 
lado.

O exercício de 2019 foi auditado pela empresa 
VGA Auditores Independes (CRC/SC 618/O-2 
e CVM 368-9) que, após análises dos balan-
ços e demonstrações contábeis, emitiu pare-
cer sem ressalvas.

Não temos conhecimento de fraude ou sus-
peita que afetem as demonstrações contá-
beis da entidade, ou violação de leis, normas 
e regulamentos cujos efeitos deveriam ser 
considerados para divulgação nas demons-
trações contábeis ou mesmo darem origem 
ao registro de provisão para contingências 
passivas. Estou ciente das responsabilidades 
civis e profissionais desta declaração.

Cont. Dayse de Cássia Vidal
CRC SC 028674/O-8
CPF 035.468.049-88

Gerente a partir de 18/02/2019*

*No período de de 01/01 a 17/02/2019  o  
contador era o Ivan Gabriel Coutinho.

ContadorDeclaração do

https://portal.crea-sc.org.br/divulgacao/demonstracoes_contabeis/
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BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ATUAL

ATIVO CIRCULANTE      

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA     

CRÉDITOS A CURTO PRAZO     

PROFISSIONAIS E EMPRESAS      

(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO   

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 

ESTOQUES      

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE     

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    

CRÉDITOS A LONGO PRAZO     

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -  PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) 

(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO   

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 

INVESTIMENTOS      

IMOBILIZADO      

BENS MÓVEIS      

BENS IMÓVEIS       

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 

INTANGÍVEL      

ATIVO FINANCEIRO        

ATIVO PERMANENTE

PASSIVO CIRCULANTE     

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS  

A PAGAR A CURTO PRAZO      

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO    

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO    

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO     

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES    

PROVISÕES  A CURTO PRAZO      

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A  

PAGAR A LONGO PRAZO      

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO    

FORNECEDORES A LONGO PRAZO     

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO     

PROVISÕES A LONGO PRAZO      

RESULTADO DIFERIDO

PASSIVO FINANCEIRO 

PASSIVO PERMANENTE

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL     

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL     

DEMAIS RESERVAS       

RESULTADOS ACUMULADOS      

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

TOTAL       TOTAL       

SALDO PATRIMONIAL

27.996.518,54

22.715.693,46

4.874.940,29

5.653.257,43

778.317,14C

348.108,47

0,00

53.301,65

4.474,67

27.285.124,43

2.626.218,14

2.626.139,35

5.791.544,67

8.314.966,68C

78,79

0,00

24.658.906,29

8.465.699,71

21.911.384,02

5.718.177,44C

0,00

23.063.801,93

32.217.841,04

8.961.047,04

825.666,54

0,00

442.555,31

0,00

0,00

6.101.092,77

1.591.732,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.320.595,93

46.320.595,93

4.254.727,30

6.101.092,77

44.925.822,90

8.961.047,04

55.281.642,9755.281.642,97

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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BALANÇO PATRIMONIAL

COMPENSAÇÕES

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL TOTAL3.390,31 11.674.608,44

ESPECIFICAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ATUAL

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS     

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS     

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO

  SUPERÁVIT FINANCEIRO   

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS  

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS    

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO

18.809.074,63 

0,00

0,00

3.390,31

0,00

0,00

0,00

11.674.608,44D

0,00 

8.153.198,01 
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BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

TOTAL 116.932.766,10 116.932.766,10

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA       
RECEITA REALIZADA       
RECEITA CORRENTE        
RECEITA TRIBUTÁRIA       
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA     
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     
RECEITAS DE CONTRIBUICOES      
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS       
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO      
NÍVEL MÉDIO       
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR     
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS      
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO      
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR     
RECEITA DE SERVICOS       
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES       
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS      
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES      
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS     
FINANCEIRAS        
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES       
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES      
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA        
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES     
MULTAS SOBRE ANUIDADES        
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    
TRANSFERENCIAS CORRENTES      
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES      
DÍVIDA ATIVA       
MULTAS DE INFRAÇÕES        
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS       
RECEITA DE CAPITAL       
ALIENACAO DE BENS       
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS       
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL      
TRANSFERÊNCIAS       
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS     
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS     
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS    
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS     
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR     
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       
DEPÓSITOS. REST. VLRS VINCULADOS      

Despesa Orçamentária       
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR      
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO      
CREDITO EMPENHADO – PAGO       
DESPESA CORRENTE       
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      
ENCARGOS PATRONAIS       
OUTRAS DESPESAS CORRENTES      
DESPESA DE CAPITAL       
INVESTIMENTOS        

         

         
 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS     
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS    
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS     
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE     
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA      
DEPÓSITOS. REST. VLRS VINCULADOS      
    

61.359.916,36
61.359.916,36

58.670.736,63
27.515.656,81
27.515.656,81
27.515.656,81
23.972.952,15
13.504.933,22
12.779.002,60

-162.000,39
725.930,62

10.468.018,93
9.936.232,83

531.786,10
1.627.261,34

815.969,51
208.609,47

 551.194,52
51.487,84

2.041.637,31
99.940,20

91.038,17
1.850.658,94

28.046,86
858.216,25

964.395,83
407.286,30
407.286,30

3.105.942,72
1.172.828,77
758.580,96
1.130.921,00

43.611,99
2.689.179,73
1.227.002,98
1.227.002,98
1.462.176,75
1.462.176,75

41.022.456,17
1.364.330,05

232.376,30
1.971.084,96

37.454.664,86
14.550.393,58
14.550.393,58

50.934.805,99
1.364.330,05

232.376,30
49.338.099,64
48.979.213,44
22.829.292,98
6.933.405,23
19.216.515,23
358.886,20
358.886,20

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

43.282.266,66
3.628.739,65

627.799,24
2.001.130,00

37.024.597,77
22.715.693,46
22.715.693,46
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA CORRENTE 

RECEITA TRIBUTÁRIA

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITA DE SERVICOS

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 

EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS

FINANCEIRAS 

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 

JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 

MULTAS SOBRE ANUIDADES 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DÍVIDA ATIVA

MULTAS DE INFRAÇÕES 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 

RECEITA DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS

ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUB-TOTAL DAS RECEITAS

DÉFICIT

TOTAL

50.483.967,00

22.644.542,00

22.644.542,00

22.644.542,00

23.366.644,00

13.479.261,00

12.880.352,00

598.909,00

9.887.383,00

9.318.485,00

568.898,00

1.495.434,00

799.945,00

256.092,00

404.356,00

35.041,00

1.137.347,00

136.722,00

0,00

1.000.625,00

0,00

350.625,00

650.000,00

754.000,00

754.000,00

1.086.000,00

561.000,00

489.000,00

0,00

36.000,00

5.097.736,00

150.000,00

150.000,00

3.485.559,00

3.485.559,00

1.462.177,00

1.462.177,00

0,00

55.581.703,00

0,00

55.581.703,00

50.483.967,00

22.644.542,00

22.644.542,00

22.644.542,00

23.366.644,00

13.479.261,00

12.880.352,00

598.909,00

9.887.383,00

9.318.485,00

568.898,00

1.495.434,00

799.945,00

256.092,00

404.356,00

35.041,00

1.137.347,00

136.722,00

0,00

1.000.625,00

0,00

350.625,00

650.000,00

754.000,00

754.000,00

1.086.000,00

561.000,00

489.000,00

0,00

36.000,00

5.097.736,00

1.200.000,00

1.200.000,00

2.435.559,00

2.435.559,00

1.462.177,00

1.462.177,00

0,00

55.581.703,00

0,00

55.581.703,00

58.670.736,63

27.515.656,81

27.515.656,81

27.515.656,81

23.972.952,15

13.504.933,22

12.779.002,60

725.930,62

10.468.018,93

9.936.232,83

531.786,10

1.627.261,34

815.969,51

208.609,47

551.194,52

51.487,84

2.041.637,31

99.940,20

91.038,17

1.850.658,94

28.046,86

858.216,25

964.395,83

407.286,30

407.286,30

3.105.942,72

1.172.828,77

758.580,96

1.130.921,00

43.611,99

2.689.179,73

1.227.002,98

1.227.002,98

0,00

0,00

1.462.176,75

1.462.176,75

0,00

61.359.916,36

0,00

61.359.916,36

8.186.769,63

4.871.114,81

4.871.114,81

4.871.114,81

606.308,15

25.672,22

-101.349,40

127.021,62

580.635,93

617.747,83

-37.111,90

131.827,34

16.024,51

-47.482,53

146.838,52

16.446,84

904.290,31

-36.781,80

91.038,17

850.033,94

28.046,86

507.591,25

314.395,83

-346.713,70

-346.713,70

2.019.942,72

611.828,77

269.580,96

1.130.921,00

7.611,99

-2.408.556,27

27.002,98

27.002,98

-2.435.559,00

-2.435.559,00

-0,25

-0,25

0,00

5.778.213,36

0,00

5.778.213,36

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

REMUNERAÇÃO PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

BENEFÍCIOS A PESSOAL

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

USO DE BENS E SERVIÇOS 

DIÁRIAS

PASSAGENS

DESPESA COM LOCOMOÇÃO

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 

TRIBUTOS 

DEMAIS DESPESAS CORRENTES 

SERVIÇOS BANCÁRIOS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

SUBVENÇÕES SOCIAIS

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

SUPERÁVIT

TOTAL

52.861.703,00

30.136.130,00

23.267.453,00

6.868.677,00

18.091.016,00

6.583.200,00

1.076.800,00

1.061.226,00

2.143.000,00

347.000,00

1.085.500,00

5.794.290,00

78.000,00

78.000,00

2.295.000,00

731.600,00

1.529.957,00

1.529.957,00

2.720.000,00

2.720.000,00

2.250.000,00

470.000,00

55.581.703,00

0,00

55.581.703,00

52.861.703,00

30.131.130,00

23.152.453,00

6.978.677,00

18.970.594,78

6.718.200,00

916.800,00

1.084.346,00

2.529.136,89

402.069,13

1.019.552,76

6.300.490,00

68.000,00

68.000,00

1.713.680,00

885.600,00

1.092.698,22

1.092.698,22

2.720.000,00

2.720.000,00

1.000.000,00

1.720.000,00

55.581.703,00

0,00

55.581.703,00

50.088.502,17

29.792.427,57

22.859.022,34

6.933.405,23

17.461.806,12

6.374.531,80

884.002,64

876.197,18

2.406.889,35

322.013,78

924.909,73

5.673.261,64

56.920,79

56.920,79

1.076.357,08

773.052,06

927.938,55

927.938,55

846.303,82

846.303,82

562.178,76

284.125,06

50.934.805,99

10.425.110,37

61.359.916,36

49.207.990,74

29.762.698,21

22.829.292,98

6.933.405,23

16.728.495,40

6.242.841,45

884.002,64

805.612,32

2.405.833,35

322.013,78

919.512,93

5.148.678,93

56.920,79

56.920,79

1.076.078,58

773.052,06

810.745,70

810.745,70

362.485,20

362.485,20

80.647,10

281.838,10

49.570.475,94

0,00

49.570.475,94

48.979.213,44

29.762.698,21

22.829.292,98

6.933.405,23

16.638.947,40

6.242.841,45

884.002,64

799.703,96

2.387.973,35

322.013,78

914.003,97

5.088.408,25

54.951,89

54.951,89

1.075.821,12

773.052,06

673.742,76

673.742,76

358.886,20

358.886,20

80.647,10

278.239,10

49.338.099,64

0,00

49.338.099,64

2.773.200,83

338.702,43

293.430,66

45.271,77

1.508.788,66

343.668,20

32.797,36

208.148,82

122.247,54

80.055,35

94.643,03

627.228,36

11.079,21

11.079,21

637.322,92

112.547,94

164.759,67

164.759,67

1.873.696,18

1.873.696,18

437.821,24

1.435.874,94

4.646.897,01

-10.425.110,37

-5.778.213,36

DOTAÇÃO  
INICIAL 

DOTAÇÃO  
ATUALIZADA

DESPESAS  
EMPENHADAS

DESPESAS  
LIQUIDADAS

DESPESAS  
PAGAS

SALDO 
DOTAÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

5.835.006,35

INGRESSOS        
RECEITA CORRENTE        
RECEITA TRIBUTÁRIA       
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA     
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     
RECEITAS DE CONTRIBUICOES       
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS       
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO      
NÍVEL MÉDIO        
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR     
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS      
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO      
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR     
RECEITA DE SERVICOS       
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES       
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS      
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES      
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS     
FINANCEIRAS         
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES       
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES      
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA        
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES     
MULTAS SOBRE ANUIDADES        
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     
TRANSFERENCIAS CORRENTES      
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     
OUTRAS RECEITAS CORRENTES      
DÍVIDA ATIVA        
MULTAS DE INFRAÇÕES        
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS       
OUTROS INGRESSOS       
DESEMBOLSOS        
DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS DESEMBOLSOS

INGRESSOS        
ALIENAÇÃO DE BENS       
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS       
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL      
TRANSFERÊNCIAS        
DESEMBOLSOS        
INVESTIMENTOS

58.670.736,63
27.515.656,81
27.515.656,81
27.515.656,81
23.972.952,15
13.504.933,22
12.779.002,60

-162.000,39
725.930,62

10.468.018,93
9.936.232,83

531.786,10
1.627.261,34

815.969,51
208.609,47

551.194,52
51.487,84

2.041.637,31
99.940,20

91.038,17
1.850.658,94

28.046,86
858.216,25

964.395,83
407.286,30
407.286,30

3.105.942,72
1.172.828,77
758.580,96
1.130.921,00

43.611,99
39.425.749,82

48.979.213,44
22.829.292,98
6.933.405,23
19.216.515,23

43.282.266,66

1.227.002,98
1.227.002,98
1.462.176,75
1.462.176,75

358.886,20

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

2.330.293,53

0,00

8.165.299,88

14.550.393,58

22.715.693,46

INGRESSOS        

DESEMBOLSOS
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO

RESULTADO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃOEXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA     
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
TAXAS        
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA    
CONTRIBUIÇÕES       
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS      
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS      
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   
JUROS E ENCARGOS DE MORA     
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS     
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS    
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS  
MULTAS SOBRE ANUIDADES       
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS      
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS    
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS    
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS     
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS      
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO     
GANHOS COM ALIENAÇÃO      
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO    
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS      
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   
MULTAS ADMINISTRATIVAS      
INDENIZAÇÕES       
DÍVIDA ATIVA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES  
DE FATOS GERADORES DIVERSOS      
   

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

DÉFICIT DO EXERCÍCIO
TOTAL        

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO      
TOTAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA     
PESSOAL E ENCARGOS      
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL      
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS     
ENCARGOS PATRONAIS      
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS      
BENEFÍCIOS A PESSOAL      
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS     
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS    
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS    
BENEFÍCIOS EVENTUAIS      
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS     
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   
USO DE MATERIAL DE CONSUMO     
CONSUMO DE MATERIAL      
SERVIÇOS        
DIARIAS        
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS    
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS    
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO    
DEPRECIACAO       
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS     
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS    
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS     
REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS   
REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS   
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS 
PERDAS INVOLUNTARIAS      
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO    
TRIBUTÁRIAS       
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   
IMPOSTOS        
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS  
GERADORES DIVERSOS
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

65.451.932,88
27.629.020,90
27.629.020,90
27.629.020,90
29.218.699,48
29.218.699,48
29.218.699,48
2.292.292,97
2.292.292,97
2.292.292,97
1.701.773,08
159.409,45
159.409,45

27.294,86
27.294,86

1.515.068,77
1.515.068,77
407.286,30
407.286,30
407.286,30
767.482,98
256.227,02
256.227,02
511.255,96
511.255,96

3.435.377,17
43.611,99
43.611,99

3.391.765,18
434.924,95
1.128.722,65
333.570,29

1.494.547,29
0,00
0,00

 0,00
 0,00
 0,00

0,00
0,00

 0,00
 0,00
 

65.451.932,88

65.451.932,88
3.473.378,74

65.451.932,88

61.978.554,14
36.188.259,06
22.926.458,27
22.926.458,27
6.968.224,42
6.968.224,42
6.242.841,45
6.242.841,45

50.734,92
50.734,92
46.268,71
46.268,71
46.268,71

10.785.094,03
741.850,22
741.850,22

9.322.321,16
2.418.228,43
1.245.862,61
5.658.230,12
720.922,65
720.922,65
773.052,06
773.052,06
773.052,06
925.490,50
538.742,76
538.742,76
386.747,74
386.747,74

11.057.896,29
10.684.999,08

86,52
10.684.912,56

372.897,21
372.897,21
57.048,75
57.048,75
57.048,75

2.145.444,74
2.145.444,74
2.145.444,74

61.978.554,14
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O Crea-SC é uma Autarquia Federal com autono-
mia administrativa e financeira, que tem por fina-
lidade a fiscalização do exercício das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea com jurisdição 
que compreende o Estado de Santa Catarina. 

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei 4.320/64, De-
creto – Lei n° 6.976/09 e Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TSP, assim como, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TG16). As demonstra-
ções contábeis compõem-se dos seguintes demonstrativos:

As disponibilidades do Crea-SC tem a 
seguinte composição:

Balanço Patrimonial – de-
monstra a situação estática 
dos bens, dos direitos e das 
obrigações e indica o va-
lor do patrimônio líquido na 
data de levantamento.

Balanço Orçamentário – de-
monstra as receitas e despe-
sas previstas em confronto 
com as realizadas, indicando 
o resultado orçamentário do 
exercício.

Demonstração das Varia-
ções Patrimoniais – eviden-
cia as alterações verificadas 
no patrimônio, classificadas 
em quantitativas, decor-
rentes de transações que 
aumentam ou diminuem 
o patrimônio líquido, e as 
qualitativas, decorrentes de 
transações que alteram a 
composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o 
patrimônio líquido, e indica 
o resultado patrimonial do 
exercício.

Balanço Financeiro – de-
monstra as variações finan-
ceiras ocorridas no exercício, 
consequente dos ingressos 
(receitas) e das saídas (des-
pesas), independente, ou 
não, da execução orçamen-
tária, conjugando os valores 
disponíveis do balanço ante-
rior com os do exercício en-
cerrado.

Demonstração do Fluxo de 
Caixa – demonstra cenários 
de fluxos futuros de caixa 
para elaboração de análises 
sobre eventuais mudanças 
em torno da capacidade de 
manutenção do regular fi-
nanciamento dos serviços.

Apresentação das Demonstrações Contábeis Disponibilidades

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia foram criados pelo De-
creto Federal n° 23.569, de 11 de dezembro de 
1933 e consagrados por legislação posterior. 

Por exercer uma função pública de orientação, 
controle, fiscalização e aprimoramento profissio-
nal, em benefício da sociedade, é que tais Con-
selhos foram instituídos com personalidade jurí-
dica de Direito Público.

AS DISPONIBILIDADES DO CONSELHO estão deposi-
tadas em sua maioria na Caixa Econômica Federal, ex-
ceção a uma única conta, com saldo de R$ 38.592,44, 
no Banco do Brasil. 

O saldo financeiro do Crea-SC teve um considerável 
crescimento no exercício de 2019. Conforme eviden-
ciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, o Crea-
-SC obteve uma geração líquida de caixa e equivalen-
tes de caixa no valor de R$ 8.165.299,88.

Saldo em 
31/12/2018

Saldo em 
31/12/2019

Bancos-C/Movimento
Bancos-C/Vinculada Aplicações
Financeiras (Poupança)
Total

R$ 312.806,67 R$ 590.401,92

R$ 22.402.886,79 R$ 13.959.991,66

R$ 22.715.693,46 R$ 14.550.393,58

Contexto Operacional

ExplicativasNotas
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Os créditos a curto prazo do Crea-SC são com-
postos de três contas, quais sejam, anuidades 
devidas por profissionais e empresas, taxas de 
ARTs e “Provisão para Perdas de Créditos Tri-
butários”.

As anuidades são cobradas em decorrência do 
Art. 63 da Lei 5.194/66, e tem seu lançamento 
efetuado no primeiro dia útil do ano para re-
gistros antigos e após cada inscrição de novo 
registro profissional ou empresa.

O ato de lançamento da receita está previsto 
nos artigos 52 e 53 da Lei 4.320/64. As ARTs – 

As disponibilidades do Crea-SC tem a seguinte composição:

O grupo demais créditos e valores a curto prazo registra basicamente 
adiantamento concedido a convenentes decorrentes de convênios de 
transferência de recursos.

Os estoques do Crea-SC são mensurados ou avaliados com base no valor 
de aquisição obedecendo ao disposto na Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao setor Público, especificamente NBC T n° 16.10.

Créditos a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Estoques

Na composição dos créditos de anuidades encontram-se 9.067 
profissionais e 5.522 empresas em situação de inadimplência que 
totalizam R$ 5.117.323,01.

Na conta ARTs a receber consta um total de R$ 535.934,42  
referente a 6.903 ARTs em aberto.

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2019

Profissionais e Empresas
ARTs a Receber
Dívida Ativa Tributária Anuidades
Provisão para Perdas de Créditos Tributários
Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária
Total

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Estoques

R$ 5.117.323,01
R$ 535.934,42

R$ 0,00
-R$ 778.317,14

R$ 0,00
R$ 4.874.940,29

R$ 348.108,47 R$ 53.301,65

R$ 4.354.988,52
R$ 422.570,33
R$ 80.273,20

-R$ 477.755,89
-R$ 8.027,32

R$ 4.372.048,84

R$ 477.218.89 R$ 47.107,38

Anotações de Responsabilidade Técnica, tem 
sua cobrança regulamentada pelo Art. 1° da 
Lei 6.496/77, e tem seu lançamento efetuado 
quando da confirmação da atividade pelo pro-
fissional.

As provisões para perdas de créditos tribu-
tários, apesar do nome comumente utilizado 
não se referem a uma provisão propriamente 
dita e sim um ajuste para perdas, previsto no 
item 3.2.2 – Créditos e Obrigações do Manual 
de Contabilidade Aplicada ao setor público da 
Secretária do Tesouro Nacional. Essa provisão 

reduz o valor total que tem-se a receber consi-
derando o risco do recebimento. O valor reco-
nhecido como perda estimada é calculado na 
base de 2% do saldo de créditos a receber para
ARTs e 15% para anuidades no curto prazo. 

O percentual da perda é feito com base no his-
tórico de recebimentos passados, conforme 
orientado pelo item 6.2.1 do assunto 020342 – 
Ajustes para perdas estimadas do Sistema Inte-
grado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI. 
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As variações patrimoniais pagas antecipada-
mente referem-se a apropriação dos seguros 
de bens móveis e imóveis do Conselho, confor-
me Princípio da Competência Contábil.

O saldo é composto por um valor de R$ 1.622,06 
de seguros de bens móveis a apropriar, restan-
do um mês de cobertura, e ainda um valor de 
R$ 2.852,61 a título de seguro de bens imóveis 
restando ainda seis meses de cobertura.

Os investimentos em ações do Crea-SC são 
compostos unicamente de ações da Brasil Te-
lecom. No exercício de 2019 foi atualizado o va-
lor da ação com base na cotação registrada em 
bolsa no dia 31/12/2019.

O grupo de créditos a longo prazo do Crea-SC 
é composto das pendências financeiras de pro-
fissionais e empresas, atendendo ao disposto 
nas Leis 5.194/66 e 12.514/11. O grupo é dividi-
do em três subgrupos, os créditos oriundos de 

Os Bens Móveis do Crea-SC tem a seguinte composição:

As avaliações dos Bens Móveis do Conselho são feitas em obediência a NBC TSP 07.
Os Bens Móveis possuem uma depreciação acumulada de R$ 3.768.401,88.

O valor reconhecido como perda estimada é calculado na base de 92% do saldo das multas disci-
plinares e 58% para anuidades de profissionais e empresas no longo prazo.

Variações Patrimoniais

Investimentos Temporários  
a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Bens Móveis

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2019

Decorrente de Anuidades
Decorrentes de multas disciplinares Lei 5.194/66 e 6.496/77
Provisões para Perdas de Dívida Ativa Tributária
Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Profissionais
Total

Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Utensílios de Copa e Cozinha
Veículos
Equipamentos de Processamento de Dados
Sistemas de Processamento de Dados
Biblioteca
Total

R$ 5.149.561,36
R$ 5.791.544,67

-R$ 2.986.745,59
-R$ 5.328.221,09
R$ 2.626.139,35

R$ 1.595.18,64
R$ 1.029.354,03

R$ 380,00
R$ 2.319.064,00
R$ 2.391.430,18
R$ 1.128.985,86

R$ 1.300,00
R$ 8.465.699,71

R$ 4.412.943,15
R$ 5.914.659,55
-R$ 441.294,32
-R$ 591.465,96

R$ 9.294.842,42

R$ 1.432.235,50
R$ 1.046.651,09

R$ 380,00
R$ 2.440.113,99

R$ 1.996.223,00
R$ 1.131.884,73

R$ 12.514,53
R$ 8.060.002,84

pendências de anuidades, os créditos oriundos 
de multas e as provisões de créditos de longo 
prazo. Os créditos são inscritos em Dívida Ati-
va, em conformidade com a Lei 6.830/80.
O grupo tem a seguinte composição:

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

Investimentos Temporá-
rios a Longo Prazo

R$ 78,79 R$ 100,27
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Os Bens Imóveis do Crea-SC tem a seguinte composição:
O grupo obrigações trabalhistas, previdenciárias e assis-
tenciais a pagar a curto prazo se refere às consignações 
retidas da folha de pagamento referente ao mês de de-
zembro. As consignações serão baixadas no decorrer do 
mês de janeiro de 2020 conforme os respectivos prazos 
de vencimento.

O grupo fornecedores a pagar de curto prazo contabiliza 
os créditos do Crea-SC para com seus fornecedores diver-
sos, fornecimento de materiais e prestação de serviços. 
Estão nesse grupo apenas os créditos referentes às des-
pesas já devidamente liquidadas.

As depreciações do Crea-SC além de seguirem as Normas Brasileiras de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público, são ainda regulamentadas pela Resolução 1.036/11 do 
Confea, e apresenta as seguintes taxas:

No final do exercício de 2019 foi verificado que alguns bens móveis tinham como 
configuração para depreciação tempo de vida útil equivocada, alterando o valor 
mensal a ser depreciado. Dessa forma, foi realizado um ajuste na conta Ajustes de 
Exercícios Anteriores no valor de R$ 204.799,45.

As avaliações dos Bens Imóveis do Conselho são feitas em obediência a NBC TSP 07.
Os Bens Imóveis possuem uma depreciação acumulada de R$ 1.949.775,56. 

Bens Imóveis Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 
e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar  
a Curto Prazo

Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

SALDO EM 
31/12/2018

VALOR  
RESIDUAL

SALDO EM 
31/12/2019

VIDA ÚTIL 
(ANOS)

NATUREZA

Edifícios
Terrenos
Salas
Obras e Instalações em andamento
Inspetorias
Reformas
Total

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Coleções e Materiais Bibliográficos
Discotecas e Filmotecas
Embarcações
Equipamentos de Processamentos de Dados
Equipamentos de proteção, segurança e socorro
Equipamentos hidráulicos e elétricos
Equipamentos para áudio, vídeo e foto
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Máquinas e Equipamentos Gráficos
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina
Máquinas, instalações e utensílios de escritório
Mobiliário em geral
Veículos diversos

R$ 2.682.872,54
R$ 8.300.259,00

R$ 250.000,00
R$ 1.030.659,47
R$ 6.591.475,00
R$ 3.056.118,01

R$ 21.911.384,02

10
10
10
05
-
05
10
10
10
10
15
10
10
10
15

R$ 2.682.872,54
R$ 8.553.859,00
R$ 250.000,00
R$ 955.959,47

R$ 6.848.875,00
R$ 534.678,24

R$ 19.826.244,25

10%
10%
10%
10%
-
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2019

Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais a
Pagar a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar
no Curto Prazo

R$ 825.666,54

R$ 442.555,31

R$ 705.017,81

R$ 818.528,98
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As demais obrigações de curto prazo referem-se basicamente aos 
impostos sobre a folha de pagamento de competência dezem-
bro/19 e a cota parte a pagar da Mútua-SC, em decorrência da Lei 
6.496/77. É constituído também por valores retidos nos pagamen-
tos de contratos de terceirização de serviços conforme previsto na 
IN02/08 MPOG.

O regime orçamentário para conselhos de fiscalização profissional se-
gue o descrito no art. 35 da Lei 4.320/64. Desse modo, pertencem ao 
exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas. 

O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas or-
çamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O 
superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentá-
rio. O Crea-SC apurou no exercício de 2019 um superávit orçamentá-
rio de R$ 10.425.110,37.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dis-
pêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante 
o exercício de 2019 e alteraram as disponibilidades do Crea-SC. No 
Balanço Patrimonial, é possível identificar a apuração do resultado fi-
nanceiro que resultou num superávit financeiro de R$ 18.809.074,63.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Superávit Orçamentário

Superávit Financeiro

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

Demais Obrigações a Curto Prazo R$ 1.591.732,42 R$ 1.417.469,52

As provisões a curto prazo consistem nas apropriações para férias 
dos colaboradores do Conselho. As provisões constituem os direitos 
a férias dos empregados, somados dos seus respectivos encargos. 
Quanto às provisões judiciais, as mesmas referem-se a ações de na-
tureza civil e trabalhista, somando 209 ações.

Provisões

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

Provisões a Curto Prazo R$ 6.101.092,77 R$ 5.797.476,06
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