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“ Algumas questões são 
prioridades, entre elas a 
fiscalização, a valorização 
profissional e o relaciona-
mento com a sociedade.

Mensagem do Presidente
 No primeiro ano de gestão, tivemos 
como meta principal recuperar a credibili-
dade do Crea-SC perante os profissionais 
e à sociedade catarinense, além de inovar 
os serviços em virtude da nova realidade 
apresentada pelo covid-19. O atendimento 
online aos profissionais foi efetivamente 
implantado via e-mail, telefone, video-
conferência e whatsapp, inclusive com 
recebimento de documentos por estas 
ferramentas. Os colaboradores retornaram 
gradativamente ao trabalho presencial com 
segurança, seguindo todos os protocolos de 
saúde, em sistema de rodízio para reduzir o 
número de pessoas na sede e inspetorias,  
e alguns mantiveram o home office.

 Mais uma vez colocamos o Conse-
lho à frente de discussões de temas impor-
tantes como infraestrutura e plano diretor, 
através de entrevistas para TVs e rádios do 
estado e de posicionamentos nas mídias 
digitais, recuperando desta forma a confian-
ça dos profissionais e a credibilidade  
do Crea-SC junto à sociedade. 

 A comunicação foi fundamental 
neste intuito. Elaboramos uma campanha 
institucional denominada “Engenharia para 

Vida”, mostrando a participação dos profis-
sionais da engenharia, da agronomia  
e geociências na qualidade de vida das  
pessoas, já que suas atividades geram 
bem-estar e segurança. Durante a pandemia 
essa atuação tornou-se ainda mais impor-
tante na busca pela excelência em pesqui-
sas e inovações que garantiram e continuam 
mantendo nossa sobrevivência. 

 Em parceria com as prefeituras de 
Chapecó e Florianópolis, colocamos nas 
ruas uma campanha de conscientização  
sobre acessibilidade objetivando mobilizar a 
população destas cidades para o correto uso 
das vagas de estacionamento reservadas 
por lei para grupos específicos de cidadãos, 
tais como idosos e pessoas com deficiência. 
O projeto desenvolvido pela Prefeitura de 
Concórdia e implantado em 2019 repercutiu 
positivamente em toda imprensa do estado 
e reafirmou um dos slogans publicitários do 
Conselho: “onde tem a marca Crea-SC tem  
a marca da responsabilidade”. 

 Ainda com objetivo de divulgar a 
marca do Crea-SC e valorizar nossos profis-
sionais, destinamos R$ 1,2 milhão a cursos e 
eventos de entidades de classe, instituições 

de ensino, empresas públicas e privadas 
através da Política de Patrocínio, apoiando 
projetos de cunho técnico-científico que 
promovam a inovação, atualização e o 
aperfeiçoamento profissional. Em 2021 foram 
realizados 75 cursos e eventos e pretendemos 
investir R$ 2 milhões para patrocínio em 2022.

 Criamos a Universidade Corpo-
rativa do Crea-SC – UNICREA, também 
pensando na qualificação, proporcionando 
benefícios ao nosso público interno como 
conselheiros, inspetores e colaboradores, 
além dos profissionais registrados. A iniciati-
va está amparada na cooperação e parceria 
com as instituições de ensino, entidades de 
classe, empresas do setor tecnológico e  
órgãos do Sistema Confea/Crea, e atende 
aos anseios do profissional do Conselho. 
Para este ano, lançaremos o Edital Público 
de Credenciamento para as institvuições 
interessadas, concretizando a implantação 
da UNICREA. 

 Não podemos deixar de ressaltar 
a principal atividade fim do Crea-SC que é 
fiscalizar, orientar e aprimorar o exercício 
profissional, coibindo a atuação de leigos e 
garantindo a segurança dos catarinenses.  
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de 384m², reduzindo despesas de aluguel com imóvel; 
além de serviços de manutenção predial preventiva nas 
demais inspetorias e escritórios. Novas estruturas em Ara-
ranguá, São Lourenço do Oeste, Campos Novos, Joinville, 
Blumenau e São Joaquim também estão sendo projetadas 
para este ano, com espaços dinâmicos e interativos aos 
profissionais, em parceria com as entidades de classe. 

 Mesmo com o aumento dos investimentos que 
fizemos, conseguimos atingir um superávit de R$ 7,5 
milhões, mantendo o equilíbrio econômico para os próxi-
mos anos, como é possível constatar nos demonstrativos 
contábeis deste relatório ou no portal da transparência e 
prestação de contas com acesso a vários indicadores de 
desempenho operacional e financeiro, além de todos os 
dados previstos na Lei de Acesso à Informação. 

 Este relatório demonstra também que o Crea-SC 
está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS, agenda mundial adotada pela ONU em 
2015 com metas e objetivos a serem atingidos até 2030, 
em diversas áreas como infraestrutura, educação, cida-
des sustentáveis, entre outros, apresentando uma visão 
geral organizacional do Conselho, os resultados da gestão, 
ações de planejamento e governança, demais assuntos de 
interesse dos profissionais e da sociedade. O Crea-SC está 
sempre cumprindo seu papel profissional e social.

Um forte abraço, 

 
Eng. Civil e Seg. Trab. Carlos Alberto Kita Xavier 

Presidente do CREA-SC

“ Este relatório demonstra
também que o Crea-SC está 

comprometido com os 
Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, agenda 
mundial adotada pela ONU 

 Em 2021, mesmo com a pandemia, tivemos uma 
fiscalização mais atuante com a realização de sete ações 
de impacto em diferentes regiões do estado que somaram 
aproximadamente 4 mil relatórios, sendo verificadas 4.733 
Anotações de Responsabilidade Técnica e registradas 1.617 
novas. Durante o ano a fiscalização emitiu 44.815 relatórios. 

 Uma das atividades que merece destaque é a cam-
panha “Hotel mais Seguro” que verificou se a manutenção 
e instalação de elevadores, central de gás, ar-condicionado, 
equipamentos de proteção contra descarga atmosférica, 
entre outros, foram realizadas por profissionais habilitados. 
Foram fiscalizados 311 hotéis com o registro de 564 ARTs e 
entregues 63 selos de certificação. Além disso, a assinatura 
de termos de cooperação técnica com a Prefeitura Munici-
pal de Florianópolis, Celesc e Cidasc também foram ações 
que aprimoraram a fiscalização do Conselho.

 O trabalho dos agentes fiscais contribuiu muito 
para o registro de 427.520 ARTs no ano passado – aumento 
de 9,9 % em relação a 2019 e 18% em relação a 2020, e 
a previsão é de um crescimento ainda maior para 2022, 
com a contratação de novos fiscais por meio de Concurso 
Público a partir do 2º semestre deste ano, intensificando 
as atividades de fiscalização. Com os números registrados 
podemos considerar também que a construção civil, o 
agronegócio e as atividades de engenharia vinculadas à 
indústria catarinense mantiveram a economia do estado 
aquecida e acima da média nacional no último ano.

 Qualificar o atendimento aos profissionais e so-
ciedade também foi prioridade neste primeiro ano e será 
durante toda nossa gestão. Uma das obras importantes 
realizadas em 2021 foi a do casarão antigo da Inspetoria de 
Florianópolis, localizado no centro da capital e com área 
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O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – Crea-SC é uma autarquia 
de fiscalização do exercício e das ativida-
des profissionais, dotada de personali-
dade jurídica de direito público, consti-
tuindo serviço público federal, vinculada 
ao Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – Confea. No desempenho 
de sua missão, o Crea-SC é o órgão de 
fiscalização do exercício e das atividades 
profissionais da Engenharia, da Agro-
nomia, da Geologia, da Geografia e da 
Meteorologia, além de tecnólogos da 
área, no estado de Santa Catarina. Desta 
forma, cabe ao Conselho organizar o 

Atuar com efetividade na fiscalização  
do exercício ilegal da profissão, 
registrar e valorizar o profissional  
para garantir segurança e qualidade  
de vida da sociedade.

Ser reconhecido pela sociedade  
e pelos profissionais como instituição 
referência por sua eficiência,  
credibilidade e conduta ética.

O Crea-SC está comprometido em prestar 
serviços de qualidade, por meio da 
melhoria contínua de seus processos e do 
desenvolvimento de seus colaboradores.

Transparência, Valorização Humana, 
Inovação, Comprometimento, Respeito

Visão Geral

Pela primeira vez  
na história do  
Crea-SC, três  

mulheres ocuparam 
cargo de diretoria  
simultaneamente

Eng. Civ e Seg. Trab.  
Carlos Alberto Kita Xavier 
Presidente

Eng. Ind. e Met.  
Luiz Carlos Ferraro 
2º Vice-Presidente

Eng. Agrim. 
Valdir Pedro Schneider 
2º Secretário

Engª. Agr. 
Angela Cristina Paviani 
1ª Tesoureira

Engª. Sanit. Amb e Seg. Trab. 
Fernanda Maria de Felix Vanhoni 
1ª Vice-Presidente

Engª. Civil 
Gislaine Luvizão 
1ª Secretária

Eng. Quim. e Seg. Trab. 
Rodrigo Menezes Moure 
3º Secretário

Eng. Civ e Seg. Trab. 
Ederson Rogério Antonini 
2º Tesoureiro

Diretoria 2021

Missão Visão

Política da  
Qualidade Valores

sistema de fiscalização do exercício das 
profissões reguladas pela Lei 5.194/66, 
cumprir e fazer cumprir a legislação.

O Crea-SC é o maior conselho profissio-
nal do estado com 65.886 registrados 
e 17.635 empresas, numa estrutura 
descentralizada: 23 inspetorias, 7 escri-
tórios e 3 postos de atendimento. Nesse 
universo, contamos com a colaboração 
de 209 empregados, do trabalho honorí-
fico de 94 conselheiros - representantes 
de entidades de classe e instituições de 
ensino do setor tecnológico, de 30 dire-
tores regionais e de 348 inspetores. 

Clique no selo 
e veja a ODS

https://normativos.confea.org.br/Ementas
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2018/10/regimentointerno_pdf.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/CONSELHEIROS-2021.xls
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_5_5.5.pdf
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Modelo de Negócio com Cadeia de Valor

Humano 
Empregados  209 
Conselheiros  94 
Diretores Regionais  30 
Inspetores Regionais  348

Relacionamento 
Fornecedores  333

Produtivo 
Ativo Imobilizado  
R$ 15.397.439,86

Financeiro 
Receita líquida 
R$ 64.449.946,97 No

ss
os
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 &
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de

Tributos 
Tributos Federais   
R$ 11.182.548,67 
Tributos Municipais 
R$ 93.203,43

Empregados 
Remuneração e Benefícios  
(Ativos/Inativos/Estagiários/ 
Menor Aprendiz) 
R$ 33.598.920,40 
 
FGTS 
R$1.933.097,48

Fornecedores 
Fornecedores 
R$ 14.140.448,40 
 
Repasses Financeiros legais 
Confea 
R$ 11.039.015,06 
Mútua 
R$ 9.048.527,57 

Profissionais Registrados   65.886 
Empresas Registradas  17.635 
ARTs Registradas 427.520 
Certidões de Acervo Técnico emitidas  5.160 
Instituições de Ensino cadastradas   83 
Cursos cadastrados  590 
Entidades de classe  48 
Fiscalizações realizadas  44.814 
Autos de Infração lavrados  1.493  
Denúncias tratadas  2.187 
Sanções éticas aplicadas  
11 advertências e 2 censuras públicas 
Processos julgados em 1ª instância  12.812 
Processos julgados em 2ª instância  129 
Cursos patrocinados  75 
Palestras proferidas  57 
Atos normativos  312 Portarias

Registrar 
Registro de pessoa física 
Registro de pessoa jurídica 
Anotação de  
Responsabilidade Técnica 
Acervo Técnico 
Instituições de Ensino 
Cursos 
Entidades de Classe

Fiscalizar  
Fiscalizações 
Auto de Infração 
Denúncias averiguadas

Julgar 
Sanções éticas aplicadas: 
Processos julgados em 1ª instância 
Processos julgados em 2ª instância

Orientar  
Cursos patrocinados 
Palestras realizadas

Normatizar 
Atos normativos

No
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Estrutura  
de Suporte

Estrutura Básica Órgãos  
ConsultivosEstrutura 

Organizacional
Clique nas caixinhas para ver as competências  

e responsáveis de cada área

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DARC.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DTI.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DF.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/APEC.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/PESSOAL.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DTEC.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DRP.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ENGENHARIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/LOGISTICA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DAT.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DFIS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/PLENARIO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/CAMARAS-ESPECIALIZADAS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/PRESIDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/DIRETORIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/COLEGIO-INSPETORES.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/PRESIDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/GABINETE.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/SECRETARIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/PROJUR.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/OUVIDORIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/EVENTOS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/AICOM.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/PLANEJAMENTO_GESTAO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ASSESSORIA_PROJETOS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ASSESSORIA_GOVERNANCA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ADO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/TRANSFORMACAO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/CONSULTORIA_MARKETING.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/CONSULTORIA_CONVENIOS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/CONSULTORIA_QUALIDADE.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/SUPERINTENDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/COORDENADORIA_EXECUTIVA_PRESIDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/COORDENADORIA_TECNICA_SUPERINTENDENCIA.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/COMISSOES-PERMANENTES.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/COMISSOES-ESPECIAIS.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/GRUPOS-DE-TRABALHO.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/CDR.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/COLEGIO-ENTIDADES.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ASSESSORIAS_ESPECIAIS.pdf
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10“ Para se adaptar a nova realidade apresentada pelo covid-19, o 
Crea-SC procurou inovar os serviços, implantando o atendimen-
to online via e-mail, telefone, videoconferência e whatsapp, in-
clusive com recebimento de documentos por estas ferramentas. 
Os colaboradores retornaram gradativamente ao trabalho pre-
sencial em sistema de rodízio para reduzir o número de pessoas 
na sede e inspetorias, e alguns mantiveram o home office.

Dessa forma, o atendimento e a fiscalização conseguiram suprir 
a demanda de processos e registros, cumprindo todos os pra-
zos e obrigações impostos pela Lei, tanto no que se refere aos 
aspectos administrativos quanto aos financeiros, mesmo com a 
dificuldade da pandemia.

“O Crea-SC procurou  
inovar os serviços, 

 implantando o atendimento 
online via e-mail, telefone, 

videoconferência e  
whatsapp, inclusive  
com recebimento de  

documentos por estas 
ferramentas.”

Clique nos ícones e conheça os nossos canais de comunicação 

Ambiente Externo

https://portal.crea-sc.org.br/homepage/fale-com-o-crea/unidades-de-atendimento-2/
https://portal.crea-sc.org.br/
https://www.youtube.com/user/creasc
https://twitter.com/creasc
https://www.facebook.com/creasc
https://www.instagram.com/creascoficial/
https://www.crea-sc.org.br/sites/lai/
https://portal.crea-sc.org.br/homepage/fale-com-o-crea/ouvidoria/
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Riscos, Oportunidades & Perspectivas
Com a atualização da estrutura organi-
zacional e das atribuições das unidades 
do Conselho, a Assessoria de Gover-
nança e Integridade passou a ser res-
ponsável pela implantação da Política 
de Gestão de Riscos do Crea-SC. 

No final do exercício foi elaborada 
uma proposta de regulamentação 
onde foram definidas as responsabi-
lidades, competências e autoridade 
de cada unidade na gestão de riscos, 
a qual ainda está sendo discutida com 
as áreas para posterior implantação.  

Independente da implantação da 
política de Gestão de Riscos, em 
virtude da Lei nº 14.133/2021 e da IN 
nº 05/2017 da SEGES/MP, o Crea-SC 
já adotou mecanismos em relação às 
contratações.

A avaliação dos riscos e a definição 
das respectivas ações de tratamento 

e/ou ações preventivas para evita-los 
têm sido realizadas na fase interna da 
contratação concomitante à elabora-
ção do Estudo Técnico Preliminar pela 
unidade requisitante, uma vez que 
esta é a detentora da expertise rela-
cionada à execução da contratação.

Para complementar essa atividade 
das unidades, o Setor de Licitações 
definiu e padronizou alguns riscos e 
ações aplicáveis, em tese, a todas as 
contratações decorrentes de proces-
sos licitatórios, visto se referirem à 
fase interna das contratações e à fase 
de licitação. São riscos relativos à alte-
ração do escopo do objeto, à necessi-
dade de alterações nas especificações 
técnicas e/ou na pesquisa de preços, a 
eventual atraso ou suspensão no pro-
cesso de contratação e à ocorrência 
de deserção ou fracasso do processo 
licitatório.  

O Crea-SC adota o modelo de “Três Linhas”, con-
forme proposto 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 co-
municação e a conscientização entre as unidades 
sobre seus papéis e responsabilidades essenciais 
na gestão de riscos e controle interno.

Neste modelo, cada unidade do Crea-SC que compõe as linhas de defesa desempenha um  
papel distinto, conforme especificado no diagrama abaixo.

Primeira linha 

GERENTES E EQUIPES

ASSESSORIA DE  
GOVERNANÇA E INTEGRIDADE 

AUDITORIA DO  
CONSELHO FEDERAL

AUDITORIA  
INDEPENDENTE

REGULADORES 
EXTERNOS

ASSESSORIA DE 
 PLANEJAMENTO E GESTÃO

OUVIDORIA

COMISSÃO DE PROCESSO  
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Segunda linha

Terceira linha 

São responsáveis por conduzir de for-
ma eficaz os controles internos e pro-
cedimentos de riscos diariamente. 
Eles identificam, avaliam, controlam 
e mitigam os riscos, guiando o desen-
volvimento e a implementação de 
procedimentos internos e garantindo 
que as atividades estejam de acordo 
com as metas e objetivos, através 
do mapeamento de processos, elabo-
ração de Procedimento Operacional 
Padrão (POPs), tratamento das não 
conformidades registradas, dos 
planos de ação dos Relatórios de 
Melhoria e dos Relatórios de Metas 
não Alcançadas.

Possuem a função de coordenar as atividades de gestão de riscos, fornecendo orien-
tação e suporte 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, corrigindo eventuais deficiências.

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



Governança, 
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As Instâncias internas de apoio à governança realizam, entre outras 
funções, a comunicação entre partes interessadas internas e externas 
à administração, o planejamento estratégico com foco na melhoria 
do desempenho institucional e auditorias internas que avaliam e 
monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer  
disfunções identificadas à alta administração. 

Poder Legislativo 
Poder Judiciário 

Ministério Público 
TCU 
CGU

Cidadãos Pessoa Física Registrada Pessoa Jurídica Registrada

Superintendente e Chefe de Gabinete

Gerentes e Assessores

Outras partes interessadas

Plenário/Alta 
Administração 

Diretoria 
Presidência 

Câmaras

Comissões Especiais e Permamentes 
Grupos de Trabalho 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
Assessoria de Governança e Integridade 
Assessoria de Planejamento e Gestão 
Ouvidoria 
Comitê de TI 
PROJUR

Auditoria Independente

Governança
Governança

Gestão

Instâncias 
externas de 
governança

Instâncias internas 
de governança

Instâncias internas de  
apoio à governança

Confea

Sociedade

Gestão tática

Gestão operacional

Instância 
 externa de apoio  

à governança

Modelo de 
Governança 

do Crea-SC

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/governanca.mp4
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/instancias_internas_apoio_governanca_2022.pdf
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Em 2021, a Ouvidoria, que é o canal direto de 
comunicação entre o cidadão e o Conselho 
recebeu 282 manifestações, significando uma 
redução de aproximadamente 36%, sendo que o 
número de reclamações foi 42% inferior a 2020. 

A facilidade na protocolização de documentos 
e o avanço na implantação de um novo sistema 
corporativo – Sicweb, que permite a análise ele-
trônica do processo, foram os fatores que mais 
contribuíram para a redução do número  
de reclamações registradas. 

Cabe esclarecer que quase a totalidade das 
denúncias registradas corresponde a denún-
cias anônimas de possíveis obras e/ou serviços 
irregulares, que acabam sendo recepcionadas 
por este canal e encaminhadas ao Departa-
mento de Fiscalização. 

Em 2021 a Assessoria de Planejamento e Gestão 
coordenou as atividades para a reformulação 
estratégica do Conselho, estabelecendo-se o 
Mapa Estratégico para o triênio 2021/2023 com a 
definição de 13 objetivos estratégicos e respecti-
vas metas anuais, bem como indicadores-chave 
de desempenho (KPIs) de nível estratégico e 
operacional a fim de garantir a execução e o mo-
nitoramento das ações e projetos estabelecidos.

Buscando aprimorar ainda mais a transparência do Conselho, em 2021 a página 
da Transparência e Prestação de Contas do Conselho foi totalmente reformula-
da, facilitando a navegabilidade do usuário, inclusive em dispositivos móveis.

Outro destaque do ano foi a premiação do Crea-SC na categoria “Relatório de 
Gestão” na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.

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 Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, que é responsável por realizar 
os procedimentos relativos a irregularidades administrativas ou à prática de infração funcional 
cometida por empregados do Conselho, em 2021 analisou oito sindicâncias disciplinares,  
sendo duas arquivadas. Dos Processos Administrativos Disciplinares, dois resultaram em  
suspensão de 15 dias, três foram arquivados e um ainda estava em andamento no final do ano.

A Comissão também realizou um Processo Administrativo Sancionador em que a empresa recebeu 
a penalidade de Advertência e deu suporte ao Plenário no processo de Sindicância e Inquérito ins-
taurado para averiguar a conduta de um conselheiro titular, que foi penalizado com advertência.

Ouvidoria

Assessoria de  
Planejamento e Gestão

Assessoria de Governança e Integridade

Pesquisa de satisfação

Comissão Permanente de Processo  
Administrativo

Manifestações na Ouvidoria

97,62%

95,26%

Elogio

Sugestão

Informação

Denúncia

Reclamação

170 pedidos4

8

35

100

135

6

10

57

132

233

8

10

93

123

658

de acesso à informação

Índice de satisfação geral  
dos usuários do serviço de  
teleatendimento

Índice de satisfação geral dos 
usuários que solicitaram registro 
novo (profissionais e empresas) 

2021 20192020

Clique no selo 
e veja a ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_16.6.pdf
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Estratégia O Mapa Estratégico tem por finalidade sintetizar e traduzir vi-
sualmente a estratégia da organização, visando facilitar a sua 
compreensão pelo público interno e externo e demonstrando 
a correlação existente entre os diversos objetivos buscados. 

Atuar com efetividade na fiscalização do exercício ile-
gal da profissão, registrar e valorizar o profissional para 
garantir segurança e qualidade de vida da sociedade.

Ser reconhecido pela sociedade e pelos pro-
fissionais como instituição referência por sua 
eficiência, credibilidade e conduta ética.

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

Ampliar e modernizar a 
fiscalização buscando 
máxima eficiência. 

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

Apoiar as Entidades de Classe no 
alcance de sua sustentabilidade 
institucional. 

Desburocratizar os processos 
organizacionais, garantindo pro-
dutos e serviços inovadores. 

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

Expandir a atuação do Conselho em políticas 
públicas e ações voltadas às profissões do Sistema 
Confea/Crea e aos temas de interesse da sociedade. 

Fortalecer a comunicação e o marke-
ting com os diversos públicos de 
forma regionalizada e integrada. 

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

Promover a integração com as instituições 
de ensino, acadêmicos e jovens profissio-
nais do Sistema Confea/Crea. 

Garantir a sustentabilidade 
econômico financeira. 

Assegurar a governança 
pública organizacional. 

Potencializar a gestão da tecnologia  
da informação para a inovação e  
transformação digital. 

O Crea-SC está comprometido em prestar serviços de 
qualidade por meio da melhoria contínua de seus pro-
cessos e do desenvolvimento de seus colaboradores.

Mapa Estratégico 2021 | 2023

Transparência Valorização Humana Inovação Comprometimento Respeito

VISÃO

PARTES INTERESSADAS

PROCESSOS INTERNOS

PESSOAS E TECNOLOGIA

FINANCEIRO

POLÍTICA DA QUALIDADEMISSÃO

VALORES
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A partir dos objetivos estratégicos é definida a proposição, seleção 
e priorização dos produtos estratégicos (serviços, projetos e 
programas) que são executados a partir do estabelecimento de 
um conjunto específico de metas e respectivos planos de ação, os 
quais por sua vez são avaliados mensalmente por meio do moni-
toramento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) de nível 
estratégico e operacional divulgados a todos os empregados e ao 
público em geral.

Trimestralmente são realizadas reuniões de acompanhamento 
com cada unidade gerencial para discutir os resultados opera-
cionais e execução das ações advindas do planejamento estra-
tégico. E a alta administração também acompanha a execução 
das ações estabelecidas no planejamento estratégico através das 
reuniões semestrais de análise crítica.

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. “ 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 Plenajemento Estratégico

Objetivo 
Estratégico 1

Visão Missão Política da
Qualidade

Planejamento  
Estratégico

Produtos

Indicadores

Plano de  
Ação

Plano de  
Ação

Plano de  
Ação

Indicadores IndicadoresMetas Metas Metas

Produtos Produtos

Objetivo 
Estratégico 2

Objetivo 
Estratégico 3

Ci
cl

o 
de

 M
on

ito
ra

m
en

to
U

ni
da

de
s d

e 
Ge

st
ão

 e
 G

ov
er

na
nç

a

https://www.confea.org.br/transparencia/planejamento-e-resultados/planejamento
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Alocação de Recursos

Valor investidoAtividades desenvolvidas

R$ 1.728.655,89

R$ 1.666.289,29

R$ 597.605,76

1494

1098

486

Valor gasto com 
indenizações a 

conselheiros

Valor efetivamente gasto com a função de 
fiscalização profissional (somente fiscais)

Valor gasto com as demais atividades  
finalísticas (somente com empregados)

Salários Salários

Encargos Encargos

Benefícios Benefícios

Diárias

Diárias e passagens
Telefonia e dados móveis

Telefonia e dados móveis Capacitação

Despesas com veículos  
(manutenção e combustíveis) Capacitação

R$ 9.234.662,01 R$ 15.503.806,37

R$ 5.290.866,13 R$ 8.762.982,25

R$ 1.637.904,01 R$ 2.706.674,78

R$ 1.779.608,16 R$ 3.723.496,52

R$ 352.619,80 R$ 25.897,22   

R$ 158.080,00 
R$ 279.093,85

R$ 3.009,59 

R$ 5.661,75R$ 12.574,32

2021

2020

2019

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/01-Custo-Conselheiros.xlsx
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Desempenho
A seguir, serão apresentados os resultados do Conselho, organizados por 
cadeia de valor (registrar, fiscalizar, julgar, orientar e normatizar). 

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, Geolo-
gia, Geografia e Meteorologia, que não possuem registro 
em nenhum outro Crea no Brasil e desejam exercer suas 
atividades no estado de Santa Catarina. Já o Visto Profis-
sional é concedido aos profissionais que atuam nas áreas 
tecnológicas do Sistema Confea/Crea e que já são registra-
dos em outro Conselho. Nestes casos, estes solicitam o vis-
to profissional em Santa Catarina para se tornar legalmen-
te habilitado a exercer suas atividades no estado.

O número de profissionais registrados em 2021 teve um 
incremento de 4,75% e o número de vistos foi 9,15% 
superior ao do ano anterior.

No item “Planejamento” do Portal da 
Transparência do Crea-SC é possível 

visualizar os indicadores-chave de de-
sempenho (KPIs), as metas de todas as 
unidades gerenciais, a relação com os 

objetivos estratégicos, os demais resul-
tados gerados e os indicadores padrões 

utilizados pelo Sistema Confea/Crea.

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

Desburocratizar os processos organizacionais, 
garantindo produtos e serviços inovadores

Registro Profissional

Registro Visto

37.570

35.867 25.943

28.3162021

2020

3.026

2.539

novos registros em 2021

novos vistos em 2021

https://www.crea-sc.org.br/sites/lai/
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Os indicadores estão separados em blocos 
distintos já que os nossos procedimentos 
permitem a aprovação destes registros em 
instâncias diferentes.

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

Indicadores – Registro/visto  
de Pessoa Física Aprovar 90% dos protocolos de Registro Novo de Pessoa Física 

que não necessitam de análise de Câmaras Especializadas em  
até 5 dias úteis.

95% 90%

98% 95%

98% 95%

93% 90%

96% 90%

Aprovar 95% dos protocolos de Registro Novo de Pessoa Física 
passíveis de serem aprovados pelas unidades de atendimento  
da Sede, Inspetorias e Escritórios em até 2 dias úteis.

Tramitar 95% dos Protocolos de Alterações de Registro/Visto de 
Pessoa Física nas unidades de atendimento da Sede, Inspetorias 
e Escritórios em até 2 dias úteis

Instruir 90% dos Protocolos de Alterações de Registro/Visto de 
Pessoa Física no Departamento Técnico em até 2 dias úteis.

Tramitar 90% dos Protocolos de Alterações de Registro/Visto  
de Pessoa Física no Departamento de Registros e Processos  
em até 7 dias úteis

DESCRIÇÃO DA META 2021 META ATINGIDA?

Fórmula: Número de protocolos tramitados no prazo estabelecido pela meta ÷ Número total de protocolos tramitados no período.

95% dos 
processos

de registros novos de pessoa 
física que tramitaram no  
Conselho foram aprovados  
em até 5 dias úteis

É importante ressaltar que 
em 2021, 85% do volume  
de processos de registro  
de pessoa física tramitados  
no Conselho são aprovados  
ad referendum pelo Depar-
tamento de Atendimento.

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. 

Registro de Empresa

16.527

17.635

15.315

2020

2021

2019

2.185
novas empresas

Indicadores – Registro de Pessoa Jurídica

Aprovar 90% dos protocolos de Registro Novo de Pessoa Jurí-
dica que não necessitam de análise de Câmaras Especializadas 
em até 10 dias úteis.

92% 90%

99% 90%

91% 90%

97% 90%

Tramitar 90% dos Novos Registros/Vistos e Protocolos de Altera-
ções de Pessoa Jurídica nas unidades de atendimento da Sede, 
Inspetorias e Escritórios em até 2 dias úteis

Tramitar 90% dos Novos Registros/Vistos e Protocolos de Altera-
ções de Pessoa Jurídica no Departamento de Registros e Proces-
sos em até 5 dias úteis

Tramitar 90% dos Novos Registros/Vistos e Protocolos de Alterações 
de Pessoa Jurídica no Departamento Técnico em até 2 dias úteis

DESCRIÇÃO DA META 2021 META ATINGIDA?

90% dos 
processos

de registros novos de pessoa 
jurídica que tramitaram no 
Conselho foram aprovados 

em até 10 dias úteis.Fórmula: Número de protocolos tramitados no prazo estabelecido pela meta ÷ Número total de protocolos tramitados no período.
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

A Anotação de Responsabilidade Técnica – 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 ativi-
dades técnicas que exercerá, conforme contratos 
(escritos ou verbais) para o qual o mesmo foi 
contratado.

Cabe esclarecer que a forma de conta-
gem das ARTs Registradas foi adequada 
às diretrizes apontadas na Resolução 
nº 1.025/2009 e Decisão Normativa nº 
85/2011, resultando em uma recontagem 
de todos os anos anteriores a fim  
de garantir uma comparação sob um  
mesmo parâmetro.

A principal alteração diz respeito às ARTs 
de substituição e complementação, as 
quais também são consideradas ARTs 
Registradas, porém até então não eram 
contabilizadas conforme estabelecido  
nos normativos vigentes.

A receita proveniente das ARTs foi de  
R$ 30.771.490,83, o que corresponde a um 
acréscimo de 14,5% em relação ao exercí-
cio anterior. 

361.935

427.520

389.131

2020

2021

2019

No ano de 2021, foram registradas 427.520 ARTs, 
o que representa um acréscimo de 18% em 
relação a 2020. Quando se compara com o ano de 
2019, pré-pandemia, o aumento foi de aproxima-
damente 10%, o que representa a retomada da 
economia. A construção civil, o agronegócio e as 
atividades de engenharia vinculadas à indústria 
catarinense mantiveram a economia do estado 
aquecida e acima da média nacional.

427.520
ARTs registradas em 2021

Agrimensura Elétrica IndustrialAgronomia Florestal QuímicaCivil Geo/Minas Segurança
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No ano de 2021, foram registradas 
427.520 ARTs, o que representa um 

acréscimo de 18% em relação a 2020. 
Quando se compara com o ano de 

2019, pré-pandemia, o aumento foi  
de aproximadamente 10%, o que  

representa a retomada da economia.

2019 20212020
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Certidão de Acervo Técnico – CAT
Considera-se Acervo Técnico do 
profissional toda a experiência 
por ele adquirida ao longo de 
sua vida profissional, compa-
tível com as suas atribuições, 
desde que anotada a respectiva 
Anotação de Responsabilidade 

Indicadores – Certidão de Acervo Técnico  
e Recuperação de ART

Tramitar 90% dos protocolos de Acervo 
Técnico no Departamento de Registros e 
Processos em até 5 dias úteis.

98% 90%

92% 90%
Tramitar 90% dos protocolos de Recupe-
ração de ART no Departamento de Regis-
tros e Processos em até 7 dias úteis.

DESCRIÇÃO DA META 2021 META ATINGIDA?

Fórmula: Número de protocolos tramitados no prazo estabelecido pela 
meta ÷ Número total de protocolos tramitados no período.

FISCALIZAR
Ampliar e modernizar a 
fiscalização buscando 
máxima eficiência

Desburocratizar os pro-
cessos organizacionais, 
garantindo produtos e 
serviços inovadores

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

4.672

6.074

5.160

2020

2021

2019

CATs emitidas

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 profissional em seu Acervo Técnico, com-
provando sua experiência ao longo do exercício das suas atividades, compatível 
com sua competência. Também é documento imprescindível para participação 
em licitações e concursos públicos nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geolo-
gia, Geografia e Meteorologia, em seus diversos níveis de atividade. Diferente-
mente das ARTs cujo volume de 2021 superou a marca histórica estabelecida em 
2019, as CATs ainda não retomaram ao volume padrão dos anos pré-pandemia, 
apesar de ter havido um aumento de 10% em relação ao ano de 2020.

A atuação da fiscalização tem como principal objetivo 
garantir a segurança e a qualidade de vida da sociedade 
através de uma intensa fiscalização do exercício ilegal 
das profissões, coibindo a informalidade e a atuação 
de leigos no mercado. Além disso, a fiscalização disse-
mina a importância da participação dos profissionais e 
promove a inserção dos mesmos em obras e serviços 
realizados sem acompanhamento técnico, isto é, a fisca-
lização é o principal canal de valorização das profissões 
abrangidas no Sistema Confea/ Crea perante a socie-

dade. 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 le-
gislação vigente e apresentar formas para regularização 
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.

Fiscalização 
em Hotéis

Ação realizada no período 
de 01/12 a 15/12 nos hotéis 
do litoral catarinense com 
o objetivo de tornar a  
hospedagem dos turistas 
mais segura.

Fiscalização 
em Hospitais

Conforme meta nacional estipula-
da pelo Conselho Federal, foram 
visitadas 200 unidades hospitalares 
em todo o estado com o objetivo de 
tornar o exercício dos profissionais 
de saúde e pacientes mais segura.

Fiscalização 
de Impacto

4.459 387 311
3.476 187 223

Foram realizadas sete ações 
de fiscalização, envolvendo um 
grupo de fiscais com o objetivo 
de atender demandas espe-
cíficas da região em que está 
sendo desenvolvida. 

Relatórios Relatórios Relatórios

Indícios de  
Irregularidades

Indícios de  
Irregularidades

Indícios de  
Irregularidades
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São Miguel  
do Oeste

São Lourenço  
do Oeste

Chapecó
Concórdia

Joaçaba

Lages
São Joaquim

Rio do Sul

Rio Negrinho

Blumenau

Brusque

Itajaí

Joinville

Jaraguá 
do Sul

Florianópolis

Tubarão

Araranguá

Criciúma

Curitibanos

Caçador

Canoinhas

Videira

Xanxerê

Mapa da Fiscalização

A grande diferença entre os números de indício de irregularidades e autos 
de infração lavrados deve-se justamente ao fato da fiscalização estar volta-
da para um perfil mais educativo e orientativo, sendo menos punitivo. Esse 
serviço prestado pelo Crea-SC é considerado exemplo em todo o país. 

Nº de empregados na área da fiscalização 50 
Fiscais efetivos 45 
Nº de municípios fiscalizados 295 
Distância percorrida pelos fiscais (em km)  450.282,36 
Profissionais registrados fiscalizados  11.065  
Profissionais registrados autuados 42 
Empresas registradas fiscalizadas   11.762  
Empresas registradas autuadas  366 
Proprietários fiscalizados  21.987 
 
Proprietários autuados: 1.085 
Denúncias recebidas  2.104 
Denúncias do exercício tratadas  1.779 
Indícios de irregularidade  28.029 
Autos de Infração emitidos 1.493 
Autos de Infração lavrados que não tiveram êxito em sua execução  472

Processos éticos instaurados em 2021  30

44.814

41.960  1.627 1.227

Fiscalizações realizadas

1
1

2 1
1

1

1

1

1

1
2

2

2
2

3

3

3

4

4

4

2

2

Fiscais por Região

Autuado não localizado, regularização realizada por profissional de outro Conselho,  
vício processual, ART anterior ao Auto de Infração, arquivado câmara.

Leigos e profissionais registrados

Não houve a necessidade de encaminhamento de nenhum processo  
referente ao exercício ilegal da profissão ao Ministério Público. 

Proativas Reativas  
provenientes  
de denúncias

Provenientes  
de pedidos  

de diligência
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Indicadores – Relatórios de Fiscalização e Tratamento de Denúncias

Manter em até 30 dias úteis o tempo médio de um Relatório  
de Fiscalização em execução. 19 dias 30 dias

18 dias 20 diasManter em até 20 dias úteis o tempo médio de tratamento  
de Denúncias de Fiscalização.

DESCRIÇÃO DA META 2021 META ATINGIDA?

Fórmula: Soma de dias de tramitação dos protocolos tramitados no período ÷ Número total de protocolos tramitados no período.

Visando o aprimoramento da fiscalização, foram assinados termos de cooperação técnica: 

Gestão das multas aplicadas em decorrência  
da atividade de fiscalização

Combate à inadimplência

Prefeitura Municipal de Florianópolis
O objetivo principal é o intercâmbio de infor-
mações geradas através da Plataforma Moni-
tora Floripa (PMF), um sistema automático de 
processamento de imagens de satélites e drones 
combinado com inteligência e automação do 
banco de dados da Prefeitura.

 A plataforma auxilia na identificação e localiza-
ção de áreas estratégicas passíveis de fiscalização, 
incluindo áreas de desmatamento, refloresta-
mento, cultivo de culturas e novas construções 
na superfície do território do município. Permite 
ainda, a atualização constante das informações 
nos bancos de dados.

 A partir do apoio conjunto de informações para 
identificação, localização e tratamento destas 
áreas, cada órgão fará o planejamento da fiscali-
zação específica que lhe compete, conforme seus 
respectivos dispositivos legais vigentes.

CIDASC
O acordo permite o acesso dos 
agentes fiscais do Conselho, 
previamente autorizados, ao 
Sistema de Gestão da Defesa 
Agropecuária Catarinense 
(SIGEN+), mantido pela CIDASC.  
A parceria contribui para o 
aprimoramento da fiscalização, 
tendo em vista a possibilidade 
de consulta de informações de 
pessoas, propriedades, unida-
des de produção, unidades de 
consolidação, empresas comer-
ciantes de agrotóxicos, receituá-
rio agronômico e Sigen GEO.

CELESC
O documento visa intensificar 
o relacionamento institucional, 
aprimorar a gestão do exercício 
profissional, capacitar, trocar 
informações, promover o cum-
primento da legislação profissio-
nal, fiscalizar, bem como inibir 
o exercício ilegal da profissão, 
garantindo maior segurança 
para a sociedade. Entre os prin-
cipais benefícios, destaca-se a 
identificação de proprietários de 
obras sem registro de respon-
sabilidade técnica e fiscalização 
das prestadoras de serviços 
contratadas pela Celesc.

No âmbito do Crea-SC, a estrutura 
para arrecadação de multa é própria. 
Ao emitir um Auto de Infração os 
nossos fiscais automaticamente 
geram o boleto para pagamento que 
é encaminhado junto ao auto com 
Aviso de Recebimento - AR. Caso 
a multa não seja recolhida tem-
pestivamente e/ou o autuado não 
interponha recurso, o Setor de Auto 
de Infração do Departamento de 

O Conselho mantém uma política 
constante de combate à inadimplên-
cia, entretanto, mais importante que 
a adimplência financeira é a regu-
larização do exercício profissional e 
o Crea-SC preza por isso, conforme 
disposto no Art. 67 da Lei 5.194/66.

As anuidades de pessoas físicas e 
jurídicas têm suas dívidas cobradas 

Garantir a sustentabilidade  
econômico-financeira

Registro e Processos encaminha ofício 
com AR informando do trânsito em 
julgado e novo boleto com prazo de 
30 dias para pagamento. Se o paga-
mento não for realizado é efetuada a 
inscrição da multa em dívida ativa e a 
Procuradoria Jurídica ajuíza ação para 
cobrança, exceto quando se tratar de 
valor ínfimo, em virtude dos princípios 
da economicidade, que é um dos bali-
zadores da Administração Pública.

através do protesto com registro 
no SERASA efetuado pelo cartório 
de protesto. As multas (autos de 
infração) não são protestadas e a 
cobrança é realizada administrativa-
mente e/ou judicialmente. 

Em 2021 houve um reforço na equi-
pe com intuito de melhorar ainda 
mais a cobrança administrativa. 

https://portal.crea-sc.org.br/divulgacao/convenios/convenios/
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Maximizar a percepção de valor dos usuários e da sociedade em relação aos produtos e serviços do Crea-SC 

As Câmaras Especializadas são responsáveis por apreciar e 
decidir os assuntos relacionados à fiscalização do exercício 
profissional, e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das 
atividades do conselho regional, constituindo a primeira 
instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição. Em 2021 
foram analisados 12.812 processos pelas câmaras, aproxima-
damente 35% a mais do que o ano anterior.  Esse acréscimo foi 
ocasionado pela implantação parcial da tramitação eletrônica 

Processos analisados pelas Câmaras Especializadas e Plenário

AGRONOMIA

CIVIL

ELÉTRICA

MECÂNICA E METALÚRGICA

GEOLOGIA, MINAS E AGRIMENSURA

QUÍMICA

SEGURANÇA DO TRABALHO

FLORESTAL

TOTAL

271

875

210

2.492

173

107

72

199

41

578

9

8

0

4

2

3

2

1

460

885

518

3.059

167

78

0

18

9

169

9

15

5

40

18

104

8

6

808

2.021

798

6.405

368

215

781

62

4.971

137

4

1.048

5

0

17

1.056

130

6.353

2

3

225

11

6

198

1.992

205

12.812

CÂMARA PESSOA 
JURÍDICA

AUTO DE 
INFRAÇÃO

PESSOA 
FÍSICA

DENÚNCIA/
ÉTICA

CURSO/  
INSTITUIÇÃO  

DE ENSINO
OUTROS TOTAL

da grande maioria dos processos do Conselho e o retorno de 
reuniões deliberativas híbridas.

Já o Plenário, por ser a segunda instância de julgamento no 
Conselho, aprecia uma quantidade bem inferior de processos, 
totalizando apenas 129* em 2021, aproximadamente 38% a 
mais que no ano anterior.

* Considerando-se apenas os processos decorrentes da competência de análise em segunda instância. 

Elétrica

Agronomia

Florestal

Geologia, Minas  
e Agrimensura

Química

Segurança  
do Trabalho 

6%
2%

3%
2%

6%

50%
16%

15%
Civil

Mecânica 
e Metalúrgica

Cursos/Instituições  
de Ensino e OutrosDenúnca Ética

Auto de 
Infração

1%2%
8%

39%

50%

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

JULGAR
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47

11

2

Processos Éticos Julgados

Advertências Reservadas

Censuras Públicas

Em razão da Portaria 
078/2020 da Presidência, os 
prazos para defesa e recurso 
nos processos administrati-
vos foram suspensos do dia 
23 de março a 31 de dezem-
bro de 2020, em razão da Pan-
demia de Covid-19 e, por isso, 
alguns processos julgados em 
2020 tiveram a penalidade 
aplicada somente em 2021

A promoção da Acessibilidade é um dos temas 
técnicos e sociais prioritários para o Crea-SC a 
fim de contribuir com a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas. Por meio da Comissão de 
Acessibilidade, o Conselho desenvolveu inúme-
ras ações e projetos sociais voltados ao tema na 
sociedade, tais como o Programa de Conscienti-
zação sobre Acessibilidade, que visa através de 
totens/painéis, alertar sobre o uso das vagas de 

O conselho continua trabalhando fortemente no desenvolvi-
mento de seu sistema corporativo, SicWeb. Entre os principais 
avanços de 2021, destacamos a nova funcionalidade “Painel 
de Acompanhamento”, onde dashboards interativos auxiliam 
no acompanhamento dos protocolos, o módulo e-Carta, uma 
parceria com os Correios, que possibilita o envio de corres-
pondências em lotes e o novos módulo de Instituição de 
Ensinos e Cursos, que permitiu que todos os processos que 
envolvem esses assuntos tramitem de forma eletrônica.  

Processos Éticos 
Julgados 

Programa de Conscientização sobre acessibilidade

Desburocratizar os processos organizacionais, garantindo produtos e serviços inovadores.

Além disso, foram disponibilizadas novas atividades para 
o registro de ART Múltipla, como, por exemplo, receituário 
agronômico, coleta de resíduos sólidos, e teste de estanquei-
dade, gerando praticidade aos profissionais. A ART múltipla 
pode ser anotada por profissionais que executam obras ou 
prestação de serviços de rotina, caracterizado por ser um 
serviço executado em grande quantidade ou de forma repe-
titiva e continuada.

Expandir a atuação do Conselho em políticas públicas e ações voltadas às  
profissões do Sistema Confea/Crea e aos temas de interesse da sociedade

estacionamento reservadas por lei para grupos 
específicos tais como idosos e deficientes. O 
objetivo é promover a conscientização sobre 
a importância em se respeitar as vagas asse-
guradas por legislações vigentes aos idosos e 
portadores de deficiência.

A proposta foi implantada inicialmente pela 
Prefeitura de Concórdia e gradativamente 

está sendo estendida a outras prefeituras do 
estado. Florianópolis, Chapecó e Criciúma já 
assinaram o termo de cooperação de adesão 
pelo qual declaram conhecimento e aprovam 
o material de divulgação a ser disponibilizado 
pelo Crea-SC. A colocação dos totens nas ruas 
das cidades gerou mobilização dos motoris-
tas e pedestres, além de ampla divulgação na 
imprensa do estado. 

Fonte imagem: Prefeitura Municipal de Florianópolis

ORIENTAR
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O Grupo de Trabalho Bombeiros, instituído pelo Crea-SC, 
participou ativamente na elaboração da Lei 18.284, que foi 
publicada em 20 de dezembro de 2021. A legislação dispõe 
sobre as normas e requisitos mínimos para a prevenção e segu-
rança contra incêndio e pânico no Estado. Além de aprimorar 
as normas de prevenção e segurança contra incêndio, a nova 
legislação simplifica e diminui o prazo de tramitação e aprova-
ção de projetos e habite-se de baixa complexidade no estado, 
que incluem edificações de até 5.000 m2 e até sete andares. 
Também adequa a responsabilização dos profissionais em caso 
de desacordo das normativas, bem como a do empreendedor. 
Com as alterações, o prazo que se estendia em até 90 dias, será 
de apenas um dia útil, depois de protocolado o pedido e da 
inserção de todos os projetos, laudos, comprovantes de paga-
mento de taxas no Sistema do CBMSC.

O Programa CreaJr visa promover a inter-relação entre 
o Conselho e os estudantes de cursos fiscalizados pelo 
Sistema Confea/Crea no estado, atuando na aproximação 
dos graduandos com as Entidades de Classe e o mercado 
de trabalho, proporcionando o entendimento do Sistema 
que os futuros profissionais estarão inseridos, contribuindo 
para o desenvolvimento técnico e humano e conscientizan-
do os acadêmicos quanto à valorização profissional e sua 
importância na defesa e desenvolvimento da sociedade.

Essa ferramenta não tem o objetivo apenas de ensinar o corre-
to preenchimento de uma ART, mas sim disseminar a impor-
tância em anotá-la, as responsabilidades do profissional em 
relação às suas atividades e quais as suas atribuições legais. 

Grupo de Trabalho Bombeiros

Programa CreaJr ARTjr-SC

A Universidade Corporativa do Crea-SC – UNICREA começou a ser 
implantada em 2021 e, apesar de ainda estar em desenvolvimen-
to, vários benefícios já foram disponibilizados. O foco da Uni-
versidade é o aperfeiçoamento e qualificação dos profissionais 
registrados e a capacitação do público interno, como conselhei-
ros, inspetores e colaboradores.

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

Objetivo estratégico: Promover a integração com as instituições de ensino, acadêmicos e  jovens profissionais do Sistema Confea/Crea 

A iniciativa está amparada na cooperação e parceria com as 
instituições de ensino, entidades de classe e empresas do setor 
tecnológico do estado, além de órgãos do Sistema Confea/Crea.

Já foram firmados convênios com instituições que procuraram o 
Crea-SC, como Acafe, PUC, Credcrea, Furb, Ipog, Mappa/Horus, 
Unochapecó, Sebrae, Unisul, Unoesc e Xpeed, e outros ainda 
estão em fase de tramitação para serem efetivados. Em 2022 
será lançado o Edital Público de Credenciamento para todas as 
Instituições que queiram participar da UNICREA.

Clique na logo para saber mais

34.849

820

360
Estudantes cadastrados

Novos cadastros em 2021

Atividades desenvolvidas entre 
palestras, seminários, cursos e 
visitas técnicas, sendo a maio-
ria realizada virtualmente. 1.707 ARTjr-SC 

Acréscimo de 156% em relação a 2020, mas ainda 26% abaixo no número  
de 2019, demonstrando o impacto da pandemia do Coronavírus no ensino.

https://unicrea.crea-sc.org.br/
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_4_4.4.pdf
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Fortalecer a comunicação e o marketing com os diversos  
públicos de forma regionalizada e integrada

O Crea-SC elaborou uma campanha institucional denominada “Engenharia 
para Vida”, mostrando a participação dos profissionais da engenharia, da 
agronomia e geociências na qualidade de vida das pessoas, ressaltando 
que suas atividades geram bem-estar e segurança. Durante a pandemia 
essa atuação tornou-se ainda mais importante, mantendo além dos inú-
meros serviços essenciais para o dia a dia, a busca pela excelência em pes-
quisas e inovações que garantiram e continuam mantendo a sobrevivência. 

Com objetivo de divulgar a marca, o Conselho destinou R$ 1,2 milhão para realiza-
ção de 75 cursos e eventos de entidades de classe, instituições de ensino, empresas 
públicas e privadas através da Política de Patrocínio, apoiando projetos de cunho 
técnico-científico que promoveram a inovação, atualização e o aperfeiçoamento 
profissional. Estes eventos contribuíram para o fortalecimento e a valorização das 
profissões da área tecnológica.

Os projetos inscritos foram analisados por um Comitê de Avaliação e homologados pela 
diretoria e o plenário do Crea-SC. Dentre os números levantados, estima-se mais de 15 
mil visualizações aos eventos nas mídias sociais, o que confirma a efetividade da publici-
dade da marca nos projetos patrocinados pelo Conselho.

A atribuição de norma-
tização está prevista 
na Lei 5.194/66 e no 
Regimento Interno do 
Crea-SC. Em 2021 foram 
emitidas 312 Portarias 
com cunho administrati-
vo e de regramento. 

O material foi exibido nas emissoras NSCTV, NDTV, SBT e TVBV; nos 
jornais associados à Adjori – Associação dos Jornais do Interior de Santa 
Catarina e a ADI – Associação dos Diários do Interior; nas redes sociais Fa-
cebook, Instagram e Youtube, no site do Crea-SC e nos portais G1, ND+ e 
outros de grande acesso no país. A produção da campanha foi da agência 
de publicidade MDO e da Brisa Filmes.

Campanha institucional Política de Patrocínio

Baseado nesse objetivo estraté-
gico e visando diminuir a lacuna 
existente entre a formação técnica 
normalmente oferecida pelas Uni-
versidades e as necessidades do 
mercado, que incluem habilidades 
em liderança, empreendedorismo, 
planejamento estratégico, entre 
outras, o conselho lançou a série 
“Primeiros Passos no Exercício 
Profissional”. Com 20 episódios, é 
assinada pelo escritor e palestran-
te Eng. Eletricista Ênio Padilha e os 
vídeos estão disponíveis no perfil 
do Crea-SC no Youtube. Foram 15 
vídeos publicados em 2021 e fe-
chando a série, mais cinco vídeos 
publicados em 2022. 

NORMATIZARConheça também o Programa 
de Sustentabilidade do Crea-SC
Desde 2014 o Crea-SC mantem um Programa 
de Sustentabilidade Ambiental. Ao longo dos 
anos, o Conselho vem trabalhando no controle 
de consumo de água, energia e efluentes, ob-
tendo excelentes índices de redução. Em 2019 
foi implantada a usina fotovoltaica na sede, 
sendo que, em 2021, 64% do consumo foi pro-
veniente da energia solar. Com isso o Crea-SC 
deixou de gerar 94.222,29 kgs 
de Co2, poluição média de  
um automóvel por 20 anos.

14 mil

21,8 mil

2,8 mil  

4.533.961

seguidores no instagram
578 publicações com alcance de 892.455 perfis 

seguidores no facebook

seguidores no twitter

acessos ao site no ano

Clique na imagem para ver mais

Clique no selo e veja a ODS

Clique no selo e veja a ODS

https://youtube.com/playlist?list=PLH0C26mnt7KqsZqxDkeOagscLv3TX1J1G
https://www.youtube.com/watch?v=867NWP8jsMY
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_7_7.2.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_4_4.4.pdf
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Fiscal
21%

33%

46%

Área meio

Área fim

Aproximadamente 67% dos 
empregados são alocados 
nas áreas finalísticas do 
Conselho. Do total dos em-
pregados, 21% 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.

Gestão de Pessoas

Empregados Estagiários

209

232

233

24

24

25

2021

2020

2019

Distribuição da força de trabalho

Evolução do quadro de  
empregados e estagiários

Evolução do custo de pessoal nos últimos exercícios 
(incluindo encargos)

Mulheres em cargos  
de gerência e assessoria  
direta ao Presidente

16

20

Mulheres

Homens

Remuneração básica e fixa Remuneração básica Remuneração básica

Gratificação de função de confiança 
e de cargos comissionados 

Verbas indenizatórias Verbas indenizatórias 

Verbas indenizatórias (vale alimenta-
ção/refeição, vale transporte, auxílio 
educação, auxílio creche/babá)

Benefícios assistenciais e 
previdenciário

Despesas variáveis (horas extras)

Verbas rescisórias

Benefícios assistenciais e previdenciários  
(plano de saúde, odontológico, previdência  
complementar, vacinas contra gripe/teste Covid) 

Verbas rescisórias

R$ 18.423.406,61 R$ 1.971.262,39 R$ 845.379,34 

R$2.428.595,08 R$ 232.534,41 R$ 62.563,11 

R$ 5.344.002,27 R$ 65.115,06 

R$ 2.344.359,05 

R$ 50.905,59

R$ 6.469,00

R$ 360.169,92

Detalhamento do custo de pessoal  
Ativos Comissionados PDI

Programa de Demissão Incentivada

2020

2019

2021

Estagiários

PDI

Comissionados

Ativos

 R$264.386,94

R$907.942,45 

R$2.966.862,50 

 R$35.878.513,59

R$351.849,46 

R$834.663,82 

R$2.238.265,34 

 R$34.958.078,00

R$302.399,28 

R$921.761,63 

 R$2.433.818,10

 R$32.950.630,77

Clique no selo 
e veja a ODS

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_5_5.5.pdf
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Gestão de Contratos
Em 2021 as despesas do Crea-SC com contratações totalizaram R$12.970.719,00. Deste valor, 86,3% foram despesas realizadas por 
meio de licitação, 11,3% através de contratações diretas, 1,7% por inexigibilidade e 0,7% por suprimento de fundos.

 Em 1º de abril de 2021 foi publicada a nova 
lei de licitações e contratos administrativos, a Lei nº 
14.133/2021. No seu art. 75, incisos I e II, estão previs-
tas as hipóteses de dispensa de licitação pelo valor da 
contratação. Entre 1º de abril de 2021 e 31 de março 
de 2023, a nova Lei estará vigente concomitantemente 
com a Lei nº 8.666/1993.

Ressalta-se que cada processo de dispensa de licitação seguiu as diretrizes de apenas uma das duas leis, ou 
seja, ou a dispensa foi regida integralmente pela Lei nº 8.666/1993, ou foi disciplinada integralmente pela Lei nº 
14.133/2021. Não houve a utilização concomitante das duas leis em nenhum dos processos.

 A Lei nº 8.666/1993 autoriza contratações por 
dispensa de licitações no valor de até R$ 33.000,00 
para obras e serviços de engenharia e de até R$ 
17.600,00 para outros serviços e compras. A nova Lei, 
por sua vez, permite aquisições de até R$ 100.000,00 
para obras e serviços de engenharia ou para serviços 
de manutenção de veículos automotores e de até R$ 
50.000,00 para outros serviços e compras. 

Os contratos assinados pelo Conselho, via de regra, são advindos das licitações. 
Alguns dos principais contratos incorrem em gastos necessários para o correto an-
damento das atividades administrativas. Para isso, destacam-se 18 processos que 
representam as contratações mais relevantes para esse fim. A soma de desembol-
sos desses contratos envolveu um montante anual de R$ 2.797.779,79, e pode ser 
dividido nos seguintes grupos de gastos: internet, manutenção predial, seguro, 
serviços terceirizados, telefonia, transporte de documentos e veículos.

* Realizadas por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 08 de julho de 2021.     

Contratações diretas Contratos administrativos

14 contratos

263 contratos 11 contratos

2 contratos

R$ 2.797.779,79

R$  123.573,70 

R$  936.001,78 R$ 317.193,23

R$ 86.750,00
INCISO I

INCISO II INCISO II

INCISO I

Art. 24 da Lei nº 8.666/1993 Art. 75, da nº 14.133/2021 
(dispensa eletrônica*)

INTERNET

MANUTENÇÃO PREDIAL

SEGURO

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TELEFONIA

TRANSPORTE DE DOCUMENTOS

VEÍCULOS

GRUPO  GASTO ANUAL 

R$ 2.797.779,79TOTAL

 R$150.862,99 

 R$138.306,64

 R$28.767,02 

 R$1.633.478,02 

 R$155.838,07 

 R$274.083,95 

 R$416.443,10

18 processos
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Em 2021 o Conselho realizou 19 processos licitatórios de contratação,  
sendo os mais relevantes:

Justificativa: Os equipamentos e sistemas de informática são ferramentas fundamen-
tais para a execução das atividades diárias deste Conselho. Devido ao processo de depre-
ciação, natural do avanço das tecnologias, tornou-se indispensável à aquisição de novos 
equipamentos que propiciem a continuidade dos serviços informatizados e uma melhor 
adaptabilidade ao novo sistema SICWEB. Com essa aquisição foi possível substituir equi-
pamentos com mais de cinco anos de uso, que estavam obsoletos e possuíam um alto 
índice de manutenção. 

Justificativa: Necessidade de adequar as instalações lógicas e elétricas da edificação para a deman-
da atual e algumas outras áreas, incluindo a criação de um depósito. Além das melhorias menciona-
das, prevê o fornecimento e instalação de equipamentos que fazem tecnologia de oxidação ativa do 
ar por foto-catálise e ionização bipolar a fim de melhorar a qualidade do ar interior nos ambientes 
e salas  que  demandam  aglomeração  de  pessoas, como a utilizada para as reuniões plenárias,  
visando  minimizar  as possibilidades de transmissão de doenças infectocontagiosas. Apesar da 
licitação ter sido realizada em 2021, os pagamentos ocorreram apenas a partir do ano seguinte.

Justificativa: Além dos monitores necessários aos microcomputadores adquiridos, 
com a digitalização de vários tipos de processos a utilização de uma segunda tela para 
o trabalho se torna cada vez mais necessária.

Justificativa: Necessidade de construir um auditório, garantindo, assim, a infraestrutura 
física apropriada às atividades administrativas da Inspetoria, com instalações adequadas 
de trabalho, atendimento e acessibilidade. Além disso, a instalação da usina fotovoltáica 
é um compromisso do Crea-SC com o meio ambiente e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis estabelecidos pela ONU. 

O Crea-SC utiliza critérios de sustentabilidade na contratação de empresas, principalmente de limpe-
za, tais como, racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes e recicla-
gem/destinação adequada dos resíduos gerados, asseio e conservação. Também são considerados na 
aquisição de equipamentos, como os exclusivamente do tipo Classe A de consumo de energia elétrica.

Justificativa: A empresa foi contratada com o objetivo de realizar um diagnóstico dos 
processos de software e avaliar a maturidade de governança de TI, bem como auxiliar 
na estruturação do processo de levantamento de requisitos e propor projetos e planos 
de ação para o setor de tecnologia da informação do Conselho.

Contratações mais relevantes

“Potencializar a gestão da tecnologia da informação  
para inovação e transformação digital.”

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

Objetivo

Objetivo

Valor R$ 469.710,00 | Processo: 5-210097410-4 | Contrato nº 006/2021 

Valor: R$ 573.846,35 | Processo: 5210100217-5 

Valor R$  297.900,00 | Processo: 5210112749-4 | Contrato nº 010/2021

Valor: R$ 609.102,70 Processo: 5210105874-1 | Contrato nº 003/2021 

Valor R$  49.500,00 | Processo: 5-210080784-5 | Contrato  nº 002/2021

Aquisição de 102 microcomputadores/Desktops com teclado e mouse

Reforma do prédio anexo, calçadas, acessos e canteiros da sede  

Aquisição de 165 monitores 

Instalação de Auditório e manutenção da Inspetoria de Xanxerê

Contratação de empresa especializada em  
consultoria em desenvolvimento de software

25,6%
Taxa de redução obtida no  
total dos valores licitados 

Clique no selo 
e veja a ODS

Clique no selo e veja a ODS

https://portal.crea-sc.org.br/novas-licitacoes/licitacao-2021
https://www.crea-sc.org.br/sites/lai
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_7_7.2.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/ODS_12_2_5_7.pdf


Informações 
Orçamentárias, 
Financeiras  
& Contábeis
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 Não temos conhecimento de fraude 
ou suspeita que afetem as demonstrações con-
tábeis da entidade, ou violação de leis, normas 
e regulamentos cujos efeitos deveriam ser con-
siderados para divulgação nas demonstrações 
contábeis ou mesmo darem origem ao registro 
de provisão para contingências passivas.

 Estou ciente das responsabilidades 
civis e profissionais desta declaração.

Cont. Carlos Alberto da Silva 
CRC/SC n° 031168-O/5

“ 

 Em cumprimento ao que determinam 
as exigências legais, declaro que os demons-
trativos contábeis, através dos Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 
Demonstrações 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 
2021, espelham 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. 

 As demonstrações contábeis podem 
ser acessadas no site do Conselho através do 
menu Divulgação >> Demonstrações Contábeis 
e demais informações contábeis, financeiras e 
orçamentárias estão disponibilizadas no Portal 
da Transparência e prestação de contas.

 O exercício de 2021 foi auditado pela 
empresa VGA Auditores Independes (CRC/SC 
618/O-2 e CVM 368-9) que, após análise dos 
balanços e demonstrações contábeis, emitiu 
parecer sem ressalvas. 

Declaração do Contador

Em cumprimento ao que determinam as  
exigências legais, declaro que os demonstrativos 
contábeis relativos ao exercício de 2021  
espelham com exatidão e transparência todas  
as transações realizadas no período.

https://www.crea-sc.org.br/sites/lai/
https://portal.crea-sc.org.br/divulgacao/demonstracoes_contabeis/
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 O Crea-SC elabora seu orçamento 
anualmente com base em Resoluções do  
Confea e legislação contábil, e o submete à 
análise da Comissão de Orçamento que, deli-
bera para aprovação do Plenário e, posterior-
mente, ao Conselho Federal. Para o exercício 
de 2021, o orçamento foi aprovado na Ple-
nária do Crea-SC de 16/10/2020 – n° PL/SC 
199/2020, e aprovado na Plenária do Confea 
em 10/12/2020 - PL-2243/2020. Nesse exercício 
houve três reformulações orçamentárias.

 As demonstrações contábeis são de 
responsabilidade de sua administração e fo-
ram elaboradas em conformidade com a Lei 
n.º 4.320/1964, em observância às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBS TSP 11) e demais práticas 
adotadas no Brasil. 

 As demonstrações contábeis do 
Confea e dos Conselhos Regionais não são 

consolidadas, ou seja, cada Conselho Regio-
nal é autônomo administrativa e financei-
ramente. As receitas são particionadas na 
origem, de modo que os Creas emitem os 
boletos aos profissionais e empresas e,  
recebem 85% das receitas de anuidades, 
ARTs, multas de infração, taxas de serviços  
e os 15% são repassados diretamente ao 
Confea. Nas taxas de ARTs há uma par-
ticularidade, pois ocorre a partição na 
origem de 20% para a Mútua (criada pela 
Lei 6.496/1977) e, sobre os 80% restantes 
são retirados 15% (o que equivale a 12% da 
receita) para repasse ao Confea, restando ao 
Crea 68% da receita de ARTs. As demais ope-
rações realizadas entre os Conselhos de En-
genharia são consideradas “transferências 
interconselhos” as quais compreendem a 
entrega de recursos correntes ou de capital, 
de um ente “transferidor” a outro “benefici-
ário/recebedor”, através de convênios.

Gestão 
Orçamentária  
e Financeira

45,84%

40,58%

2,34%
4,44%

1,59%

2,06% 0,33%

0,53%0,01%

0,90%1,37%

Transferência de Capital

Indenizações e RestituiçõesTransferências Correntes

Multas de InfraçõesDívida ativa

Anotação de  
Responsabilidade  
Técnica

Receitas de Contribuições

Receita de serviços

Financeiras

Multas sobre Anuidades

Remuneração de Dep. Banc. 
e Aplicações Financeiras

 Informações sobre a realização da receita  
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Situação em 31.12.2021 Fonte: Livro Razão Crea-SC

Situação em 31.12.2021 Fonte: Livro Razão Crea-SC

RECEITA CORRENTE 

RECEITA TRIBUTÁRIA – ART

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - Anuidades

RECEITA DE SERVIÇOS

FINANCEIRAS 

MULTAS SOBRE ANUIDADES 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DÍVIDA ATIVA

MULTAS DE INFRAÇÕES 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 

RECEITA DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SALDO DE EXERCÍCIOS

Nomenclatura Previsão

62.942.323,90 64.670.757,54 3%

Arrecadação %

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA

RECEITA REALIZADA

57.622.323,90

27.180.049,60

26.754.679,50

1.161.297,03

1.399.750,00

295.850,00

900.600,00

130.000,00

446.371,47

441.176,30

74.000,00

35.000,00

5.320.000,00

800.000,00

4.520.000,00

64.449.946,97

30.771.490,83

27.238.461,98

1.569.941,09

2.977.689,80

1.068.994,66

1.381.753,01

8.970,83

918.912,37

605.999,82

358.015,98

464,27

220.810,57

220.810,57

0,00

12%

13%

2%

35%

113%

261%

53%

-93%

106%

37%

384%

-99%

-96%

-72%

-100%

RECEITA CORRENTE 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA DE SERVIÇOS

FINANCEIRAS 

MULTAS SOBRE ANUIDADES 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DÍVIDA ATIVA

MULTAS DE INFRAÇÕES 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 

RECEITA DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SALDO DE EXERCÍCIOS

RECEITA RECEITAS REALIZADAS

64.670.757,54RECEITA REALIZADA

64.449.946,97

30.771.490,83

27.238.461,98

1.569.941,09

2.977.689,80

1.068.994,66

1.381.753,01

8.970,83

918.912,37

605.999,82

358.015,98

464,27

220.810,57

220.810,57

0,00

 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 
profissionais de nível superior e médio, e as empre-
sas conforme faixa de capital social. A receita com 
cobrança de anuidades corresponde a 42,12% da 
arrecadação do Conselho.

 O quadro ao lado demonstra as receitas 
do Conselho por fonte de receita. De acordo com as 
Leis 5.194/66, 6.496/77 e 12.514/11 parte da receita 
arrecadada pelo regional deve ser repassada ao 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e para 
a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais. De 
acordo com a Resolução 1.026/2009 do Confea as 
cotas parte são particionadas pela rede bancária já 
na liquidação dos títulos.  

 A arrecadação do Crea-SC é composta basicamente por Receitas Tributárias, de Con-
tribuições, de Serviços, Financeiras, Transferências e Outras Correntes. Dois grupos merecem 
destaque dentre o rol citado anteriormente: Receita Tributária e Receita de Contribuições. En-
quadrada como Tributária, a Anotação de Responsabilidade Técnica  corresponde a 47,58% 
da receita do Conselho. Importante ressaltar que toda atividade técnica nas áreas abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea está sujeita a uma ART e ao pagamento da respectiva taxa perti-
nente, sendo seus valores definidos pela Lei 12.514/11 e Resolução 1.067/ 2015 do Confea.  
 Já as receitas de contribuições correspondem as de interesse das categorias profis-
sionais ou econômicas, conforme disposto no artigo 149 da Constituição Federal de 1988. 
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 As despesas são formadas pelos grupos Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes (be-
nefícios a pessoal, material e consumo, despesa com veículos, diárias e serviços de terceiros pessoa 
jurídica), Tributárias e Contributivas, 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 todas as variações e possíveis desencaixes ocasionados por 
contingências ajustados tempestivamente visando à saúde financeira da entidade.

 Na comparação do orçamento previsto com as despesas realizadas pode-se identificar uma 
execução de 15,58% abaixo do previsto para o exercício.

48,14%

13,71%

12,83%

1,75%

1,54%

3,52%
0,31%

1,71%

0,40%1,20%

2,14%

0,11%

9,22%

0,68%2,75%

Equipamentos e materiais permanentesServiços bancários

Demais despesas correntes

Tributos

Serviços terceiros 
Pessoa Jurídica 

Obras, instalações e reformasTransferências correntes

Remuneração pessoal

Encargos patronais

Benefícios a pessoal

Benefícios assistenciais

Uso de bens e serviços

Diárias

Passagens

Despesas com lococomoção

-15,58%

REMUNERAÇÃO PESSOAL
ENCARGOS PATRONAIS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
USO DE BENS E SERVIÇOS 
DIÁRIAS
PASSAGENS
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
DESPESA COM LOCOMOÇÃO
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
TRIBUTOS 
DEMAIS DESPESAS CORRENTES 
SERVIÇOS BANCÁRIOS 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

Execução da Despesa Previsto

62.942.323,90 53.137.348,77

Executado %

DESPESA POR NATUREZA E ELEMENTO DE DESPESA 2021

TOTAL

26.135.000,00
7.480.000,00
7.365.000,00

940.000,00
1.134.750,00
1.925.000,00

194.000,00
0,00

914.000,00
6.409.573,90

70.000,00
1.405.000,00

650.000,00
1.840.000,00
4.300.000,00

2.180.000,00

25.580.540,41
7.285.965,01
6.815.136,96

930.454,94
816.689,54

1.871.588,81
166.998,07

0,00
906.656,15

4.901.766,13
57.457,65

1.134.962,35
635.866,95

1.459.857,22
363.397,11
210.011,47

48,14%
13,71%
12,83%

1,75%
1,54%
3,52%
0,31%
0,00%
1,71%
9,22%
0,11%
2,14%
1,20%
2,75%
0,68%
0,40%

Situação em 31.12.2021

Fonte: Livro Razão Crea-SC

Informações sobre a execução das despesas
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DESPESA CORRENTE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

REMUNERAÇÃO PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS

PASSAGENS

DESPESA COM LOCOMOÇÃO

SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

DESPESA DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INTANGÍVEL 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 

OUTRAS DESPESAS CAPITAL

Natureza Orçado

Demonstrativo Sintético da Despesa

Orçado OrçadoExecutado

Exercício 2019 Exercício 2020 Exercício 2021

Executado Executado

COMPARATIVO DA DESPESA ENTRE OS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

52.861.703,00

30.131.130,00

23.152.453,00

6.978.677,00

0,00

0,00

2.529.136,89

402.069,13

1.019.552,76

6.300.490,00

2.720.000,00

2.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.199.332,00

32.709.082,00

25.027.000,00

7.682.082,00

0,00

0,00

2.025.000,00

383.000,00

831.000,00

7.349.000,00

4.610.000,00

4.610.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.462.323,90

33.615.000,00

26.135.000,00

7.480.000,00

0,00

18.882.323,90

1.925.000,00

194.000,00

914.000,00

6.409.573,90

6.480.000,00

6.480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.979.213,44

29.762.698,21

22.829.292,98

6.933.405,23

0,00

0,00

2.387.973,35

322.013,78

914.003,97

5.088.408,25

358.886,20

358.886,20

0,00

0,00

0,00

0,00

45.981.419,44

30.477.139,62

23.630.775,82

6.846.363,80

0,00

0,00

615.143,66

75.236,21

306.381,12

4.239.693,05

878.530,15

878.530,15

0,00

0,00

0,00

0,00

52.563.940,19

32.866.505,42

25.580.540,41

7.285.965,01

0,00

16.409.290,60

1.871.588,81

166.998,07

906.656,15

4.901.766,13

573.408,58

573.408,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Situação em 31.12.2021

Fonte: Livro Razão Crea-SC



R
EL

AT
Ó

R
IO

 D
E 

G
ES

TÃ
O

   
   

   
  C

R
EA

-S
C

 2
02

1

38

1. Despesas de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

Demais elementos do grupo

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros (Diárias)

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 

6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional 

6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis 

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros (Locomoção)

6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 

6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional 

6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários 

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários (Diárias)

Demais elementos do grupo

4 - Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 

6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 

6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 

Demais elementos do grupo

Grupo das Despesas 

Total 49.728.210,34 53.532.474,1957.140.384,70 2.466.657,44 46.859.949,5947.261.552,90 3.607.910,51 53.137.348,77

2020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021

Empenhada Liquidada RP não processados Valores pagos

DESPESAS CORRENTES

30.502.119,72

16.430.504,78

4.803.937,73

1.808.969,12

1.815.709,20

5.642.998,89

0

16.742.439,67

4.411.409,92

383.542,18

1.800.000,00

1.157.675,13

763.023,88

538.536,12

488.871,64

187.596,20

427.372,75

232.728,05

300.513,62

113.283,92

5.937.886,26

2.483.650,95

105.800,00

0

1.229.665,98

975.874,57

172.310,40

30.477.139,62

16.405.524,68

4.803.937,73

1.808.969,12

1.815.709,20

5.642.998,89

0

15.864.923,79

4.411.409,92

383.542,18

1.619.667,53

1.060.611,47

763.023,88

313.963,79

468.476,23

187.596,20

401.633,25

222.695,68

300.513,62

113.283,92

5.618.506,12

919.489,49

105.800,00

0

307.535,98

336.708,11

169.445,40

24.980,10

24.980,10

0

0

0

0

0

877.515,88

0

0

180.332,47

97.063,66

0

224.572,33

20.395,41

0,00

25.739,50

10.032,37

0,00

0

208.295,32

1.564.161,46

0

0

922130

639.166,46

2.865,00

30.477.139,62

16.405.524,68

4.803.937,73

1.808.969,12

1.815.709,20

5.642.998,89

0

15.504.279,82

4.410.963,11

383.542,18

1.478.559,79

971.188,67

763.023,88

256.268,75

444.536,00

187.596,20

401.633,25

222.695,68

300.513,62

113.283,92

5.570.474,77

878.530,15

105.800,00

0

307.535,98

295.748,77

169.445,40

32.882.163,67

16.899.136,83

5.111.875,88

1.933.097,48

1.568.234,91

7.369.818,57

0

21.303.341,00

4.738.148,03

1.066.070,79

1.771.726,41

1.194.298,94

845.379,34

685.951,23

567.313,54

519.429,68

327.406,24

266.890,81

249.330,68

265.009,00

8.806.386,31

2.954.880,03

0,00

686.679,80

540.796,00

881.816,36

845.587,87

32.866.505,42

16.883.478,58

5.111.875,88

1.933.097,48

1.568.234,91

7.369.818,57

0

20.091.680,19

4.539.512,40

1.066.070,79

1.771.726,41

1.096.751,30

845.379,34

670.563,73

547.741,91

519.429,68

299.866,66

251.490,70

242.830,68

265.009,00

7.975.307,59

574.288,58

0,00

66.627,10

71.086,00

296.770,01

139.805,47

15.658,25

15.658,25

0

0

0

0

0

1.211.660,81

198635,63

0

0,00

97.547,64

0

15.387,50

19.571,63

0

27.539,58

15.400,11

6500

0

831.078,72

2.380.591,45

0

620.052,70

469.710,00

585.046,35

705.782,40

32.866.505,42

16.883.478,58

5.111.875,88

1.933.097,48

1.568.234,91

7.369.818,57

0

19.697.434,77

4.539.512,40

1.065.102,79

1.625.235,26

1.003.465,93

845.379,34

656.243,73

528.287,33

519.416,98

299.866,66

251.490,70

242.830,68

265.009,00

7.855.593,97

573.408,58

0,00

66.627,10

71.086,00

296.770,01

138.925,47

Situação em 31.12.2021

Fonte: Livro Razão Crea-SC

O quadro a seguir demonstra as despesas correntes dos anos 2020 e 2021. 
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O quadro abaixo demonstra os indicadores de desempenho orçamentário e financeiro nos três últimos exercícios.  Os indicadores ao lado servem de parâmetros 
comparativos entres várias ações, hipóteses e condi-
ções ou tendências, auxiliando assim, nas funções de 
resumir, juntar e simplificar as informações referentes 
a um problema, podendo também prever prováveis 
impactos que uma ação ou decisão podem provocar.

 Verifica-se no quadro ao lado um aumento no 
comprometimento das despesas do conselho com  
gastos de pessoal, decorrentes de ajustes salariais e 
benefícios a pessoal (vales alimentação, refeição e 
transporte). Em 2021 a Pandemia provocada pela  
COVID-19 ainda contribuiu para reduzir as outras despe-
sas correntes,  aumentando também o percentual das 
despesas com pessoal em relação aos anos anteriores. 

 Quanto às receitas, pode-se notar uma 
variação de 5,12% de 2019 a 2021, contudo analisan-
do o ambiente inflacionário do período, percebe-se 
uma variação de 21,37% (INPC janeiro/2019 a dezem-
bro/2021). Nesse sentido é possível notar que apesar 
da continuidade da Pandemia e o congelamento das 
taxas e contribuições do Sistema Confea/Crea ocorreu 
um aumento de receita do período, principalmente no 
ano de 2021. No que diz respeito às despesas, têm-se 
um aumento de 10,86%, gerada principalmente pelo 
aumento do INPC, que é o índice aplicado nos acordos 
coletivos dos salários dos funcionários do Crea-SC, da 
qual é a maior despesa.

 A situação financeira (Ativo Financeiro/Pas-
sivo Financeiro) do Conselho apresenta estabilidade 
com índice de 1,72 de recursos de curto prazo para 
cada obrigação desse período. Em decorrência dessa 
situação apurou-se um superávit financeiro de apro-

ximadamente R$ 7.530.372,84 milhões no exercício, 
sendo inclusive uma importante ferramenta de gestão 
para o próximo ano.

 O trabalho da nova gestão do Crea-SC e uma 
leve recuperação da economia brasileira no último ano 
gerou um considerável aumento de receita em relação 
ao previsto no Orçamento para 2021. A receita só não foi 
maior em virtude da decisão do Confea em manter os 
valores de tributos e taxas congelados para 2021. Entre-
tanto, este conselho apoia qualquer decisão que busque 
beneficiar e facilitar a atividade dos profissionais. 

Gastos com Pessoal na Despesa

Execução da Receita
Execução da Despesa
Resultado Orçamentário

Execução Financeira
Situação Financeira

Resultado das Variações 
Patrimoniais

Resultado Patrimonial
Situação Permanente

Despesa Pública

Indicadores 

Ano de Inscrição 

Balanço Orçamentário

Balanço Financeiro

Balanço Patrimonial

Variações Patrimoniais

Desempenho Financeiro

Desempenho Orçamentário

2019 

2019 

2020 

2020 

2021

2021

Média da Variação (%)

Média da Variação (%)

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

60,77%

61.359.916,36
50.934.805,99
10.425.110,37

1,09
3,06

1,06

5,34
5,28

66,28%

55.672.443,60
49.728.210,34

5.944.233,26

1,11
2,07

1,22

6,03
6,84

62,53%

64.670.757,54
57.140.384,70

7.530.372,84

1,13
1,72

1,18

7,05
8,84

2,81%

5,12%
10,86%

-38,44%

3,54%
-77,67%

10,17%

24,26%
40,27%

Fonte: Demonstrações Contábeis do Crea-SC

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/notas_explicativas.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/balanco_orcamentario.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/variacoes_patrimoniais.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/balando_financeiro.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/dfc.pdf
https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/balando_patrimonial_comparativo.pdf
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Os investimentos de capital totalizaram o montante de R$ 573.408,58 no ano de 2021, 
destacando-se os seguintes:

 O valor investido em obras, instalações e reformas refere-se as que ocorreram nas 
Inspetorias de Chapecó, Florianópolis, Joaçaba, Videira e na sede do Conselho. Cabe esclarecer 
que algumas licitações realizadas em 2021 iniciaram seus pagamentos apenas em 2022, não 
constando, desta forma, na relação acima.
 Na conta “Máquinas e equipamentos” destaca-se a aquisição de equipamentos para a 
realização de videoconferências e ar condicionados.
 Em relação aos equipamentos de processamento de dados, o valor investido foi utili-
zado na compra de notebooks e celulares para serem utilizados principalmente em função do 
teletrabalho que ainda foi necessário em 2021.

Principais investimentos de capital

R$ 573.408,58 

R$ 363.397,11 R$ 75.882,24   R$ 71.086,00 

Obras, instalações
e Reformas 

Máquinas e 
Equipamentos 

Equipamentos 
de Processamento 
de Dados 

 Por meio da gestão de seus bens 
patrimoniais, o Crea-SC controla os bens 
móveis e imóveis indispensáveis 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 den-
tro 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 
natureza do produto. A depender da previsão 
legal vigente, o Crea-SC se desfaz de seus bens 
patrimoniais por meio de leilão, de doação 
ou de concorrência. O Conselho mantém os 
procedimentos relacionados à gestão patri-
monial devidamente formalizados através de 
POPs – Procedimento Operacional Padrão e 

do Manual de Patrimônio, que estabelece as 
diretrizes e padroniza os procedimentos para 
utilização, controle e gerenciamento dos bens 
patrimoniais pertencentes ao Crea-SC. Anual-
mente é feita a conferência dos bens patrimo-
niais (inventário) alocados em cada uma das 
unidades instaladas nos municípios de Santa 
Catarina.

 Em 2021 foi criado o Departamen-
to de Engenharia, que realizou vistoria em 
24 unidades com intuito de verificar as 
necessidades de manutenção predial, de 
equipamentos de ar condicionado, plata-
formas elevatórias, correções, melhorias e 
questões de acessibilidade. Aproximadamen-
te R$500.000,00 foram despendidos para a 
realização dessas manutenções.

Gestão 
Patrimonial e 
Infraestrutura
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 No final de 2021, o Crea-SC possuía 
19 imóveis e alugava outros 14. Destes, um 
é utilizado como sede, 23 como inspetorias 
e sete como escritórios. A Inspetoria de Flo-
rianópolis passou a funcionar em uma casa 
localizada no centro, de propriedade do 
Crea-SC. Duas salas próprias, uma em São 
Miguel do Oeste e outra em Chapecó, estão 
desocupadas e em estudo para venda. 

 O valor total gasto com aluguel 
de imóveis em 2021 foi de R$ 466.418,45, 
sendo R$ 451.001,12 referente a imóveis para 
inspetorias e escritórios e R$ 15.417,33 como 
garagem para os veículos da fiscalização.

O maior gasto com locação de equipamento refere-se às im-
pressoras. No total são 25 impressoras preto e branco e cinco 
coloridas. Nesta despesa estão incluídos os serviços de gestão 
de equipamentos de impressão, assistência técnica, manuten-
ção preventiva e corretiva, substituição de peças e provisão de 
insumos. O valor se manteve estável em relação a 2020.

 Com a alta do IGP-M em 2021, prin-
cipal índice indexador dos seus contratos de 
aluguel, o Crea-SC trabalhou na negociação 
dos reajustes dos alugueis no sentido de 
manter os valores praticados ou aplicar  
reajustes inferiores aos previstos contratu-
almente. Como resultado, esse trabalho de 
negociação dos contratos de aluguel gerou 
uma economia de R$ 88.931,82. Ainda em 
2021, a Inspetoria de Florianópolis passou 
a funcionar em imóvel próprio do Crea-SC, 
o que resultou na diminuição dos valores 
gastos com aluguéis de imóveis. 

 Os bens móveis inservíveis foram doados para a Universidade Federal de Santa Catarina, 
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Associação de Coletores de Materiais Reci-
clados e totalizaram o montante de R$ 53.340,86.

Máquinas e  
equipamentos 

Impressoras

 Móveis e  
utensílios 

Equipamentos de 
processamento de dados 

Utensílios 
de cozinha

Locação de imóveis e equipamentos

Desfazimento de ativos e desmobilizações relevantes

Gastos com locação de impressoras 

Gastos com aluguel de imóveis (inspetorias/escritórios)

R$466.418,45 2021

2020

2019

R$494.933,26 

R$434.747,52 

R$ 58.935,63 

R$ 24.887,55 

R$ 1.297,59

48 260145

5

25

R$ 13.113,68 R$ 14.042,04

https://portal.crea-sc.org.br/wp-content/uploads/2022/03/relacao_imoveis_proprios_locados_contratos_locacao.pdf
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 O Crea-SC utiliza a ferramenta de centro de custos disponibili-
zada pelo Sistema Implanta onde as despesas 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. 

 Em 2021 o Confea emitiu a PL 1394/21 instituindo um novo 
modelo piloto de gestão orçamentária do Sistema Confea/Crea que já 
foi utilizado para o orçamento de 2022.

 Este novo modelo é composto por três programas: Governan-
ça, onde são contabilizadas as despesas relacionadas às atividades 
institucionais que visam a direcionar, monitorar e avaliar os resultados 
dos serviços públicos prestados aos profissionais, empresas e socieda-
de; Finalidade, onde constam as despesas relacionadas às atividades 
institucionais que diretamente visam a prestar os serviços públicos de 
acordo com o disposto na legislação profissional vigente, os quais são 
desdobrados nos subprogramas Fiscalização; Registro; e Julgamento, 
Normatização e Orientação; e Gestão que é composto pelas despesas 
afetas às atividades institucionais que visam a promover a articulação e 
a comunicação institucional e a prover o suporte técnico-administrativo 
e a infraestrutura necessários à execução da estratégia organizacional e 
à entrega de resultados finalísticos.

 Apesar dos custos não terem sido alocados nestes termos em 
2021, foi possível distribuí-los nas categorias Finalidade, Governança e 
Gestão para melhor demonstrar a utilização dos recursos arrecadados. 

Gestão de Custos
51,14%29,12%

19,74%

Finalidade
Gestão

Governança
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