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1.1 Relatório de Gestão 

Quadro 1.1 - Identificação - Relatório de Gestão 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: 

Órgão de Vinculação: 

Identificação da Entidade 

Denominação Completa: 

Denominação 

Abreviada: 
Código SIORG: Código na LOA: Código 

SIAFI: 
Natureza Jurídica: CNPJ: 

Principal Atividade: Código 

CNAE: 
Telefones/Fax de Contato: 

Endereço 

Eletrônico: 
Página na 

Internet: 
Endereço Postal: 

EXECUTIVO 

NA Código SIORG: NA 

NA 

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

CRECI - PR 

NA NA 

Autarquia Federal 76.693.910/0001-69 

Fiscalização Profissional 84.11-6-00 

4132625505 

diretoria@crecipr.gov.pr 

www.crecipr.gov.br 

RUA GENERAL CARNEIRO, 680 

1.2 - Normas Relacionadas à Entidade 

Normas de criação e alteraçao da Entidade 

Lei nº 4116/62, substituida pela /lei 6.530/78 e seu Decreto regulamentador nº 81.871/78 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Entidade 

Regimento Interno Padrao aprovado pela Resolução /cofeci nº 1.126/2009, publicada no DOU de 08/05/2009 e Ementa 

Regimental nº 01/2010, aprovada pela Resolução /cofeci 1.176/2010, publicada no DOU de 17/06/2010 e demais resoluções 

esparsas, 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Entidade 

Manual de Legislação e legislação prática. 



 
1.3 - Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

 

O CRECI tem por finalidade principal a fiscalização, a regulamentação e a disciplina da 

profissão de corretor de imóveis no Estado do Paraná, inibindo o seu exercício por quem não 

possuir habilitação legal e punindo, através do devido processo legal, o habilitado que praticar ato 

contra a ética profissional. Prestar serviço público de qualidade e eficiência no atendimento ao 

cidadão-consumidor de serviços imobiliários, tendo como competência a fiscalização da atividade 

com fundamento nos artigos 5º e 21 da Lei nº 6.530/78 e artigos 5º, XIII e 21, XXIV da CF. 

 

1.4 - Organograma Funcional 

 

Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas. 

 

 

 

A estrutura organizacional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região compõe se 

de: 

 

 



I) Superintendência (SUP): 

a) Cumprir decisões e orientações do Presidente, Diretoria e Plenário; 

b) Recepcionar o presidente e os Diretores mediante apoio técnico e administrativo para o 

desempenho das atribuições; 

c) Acompanhar interativamente o processo de planejamento estratégico auxiliando na identificação 

de problemas e na implantação de mudanças; 

d) Prestar atendimento a Conselheiro Federal assegurando apoio técnico e administrativo para o 

exercício e atribuições no Conselho Federal; 

e) Supervisionar os contratos firmados pelo CRECI; 

f) Dar encaminhamento e acompanhar o cumprimento das decisões do Presidente da Diretoria e do 

Plenário; 

g) Apoiar a Diretoria na administração do CRECI; 

h) Analisar processo e acompanhar as atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais do 

CRECI; 

i) Assistir a Diretoria em assuntos relacionados: (a) organização e coordenação de agenda; (b) ao 

controle da correspondência recebida e expedida; (c) à realização de serviços 

técnico-administrativos em geral; 

j) Sistematizar e compatibilizar o calendário geral de atividades; 

k) Executar os serviços de emissão de passagens, solicitação de pagamento de diárias e de reservas 

de hospedagens; 

l) Controlar, registrar e distribuir passagens aéreas; 

m) Supervisionar, coordenar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico na área de informática e 

buscar soluções adequadas às necessidades do conselho; 

n) Organizar e manter atualizado o bando de informações relativo ao exercício profissional para 

subsidiar trabalhos técnicos. 

 

II) Assistência Técnica (AST): 

 

II-1) Procuradoria jurídica: 

 

a) Executar atividades de consultoria e assessoramento; 

b) Assistir a Diretoria no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados, 

inclusive examinando previamente textos legais normativos, contratos e outros atos dele 

decorrentes, editais de licitação sua dispensa ou inexigibilidade; 

c) Examinar documentos relacionados com direitos, obrigações e responsabilidades do CRECI; 



d) Participar de discussões em aspectos que envolvam interesses da instituição e orientando quanto 

à legalidade; 

d) Orientar a celebração de contratos, convênios e suas revisões, bem com manifestar-se 

juridicamente sobre as respectivas minutas chancelando os textos definitivos. 

 

II-2) Comunicação e Evento: 

 

a) Assistir a Diretoria na sua representação de comunicação social 

b) Realizar trabalhos relativos ao reposicionamento, consolidação e manutenção da 

imagem/reputação institucional do CRECI; 

c) Planejar, organizar, coordenar, controlar avaliar as ações referentes à comunicação e as diretrizes 

institucionais do CRECI; 

d) Participar do processo de planejamento das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos 

institucionais, no âmbito de sua competência, em sintonia com o planejamento estratégico; 

e) Promover pesquisas internas e externas para subsidiar e avaliar permanente os planos de ação e 

planejamento da comunicação; 

f) Manter, atualizar e produzir vídeos e materiais gráficos de divulgação da instituição; 

g) Criar, produzir e veicular os serviços do conselho ao público alvo. 

h) Organizar, coordenar e participar na promoção de eventos. 

i) Elaborar e manter política de relacionamento com todos os segmentos de interesse do conselho e 

de setores formadores de opinião. 

j) Criar e executar projetos editoriais: jornais, revistas, televisão, rádio, boletins, comunicação por 

computadores, portal/sítios e outros meios em diversos suportes. 

k) Proceder à veiculação na mídia de informações das atividades institucionais. 

l) Acompanhar e monitorar e avaliar os assuntos veiculados na imprensa sobre ao conselho e outros 

interesses relacionados à categoria profissional. 

m) Realizar a cobertura jornalística de acontecimentos, eventos oficiais e demais de interesse da 

instituição. 

 

II-3) Comissão permanente de licitação (CPL): 

 

a) Assistir ao Superintendente, Presidência e Diretoria em assuntos relacionados à Administração 

bem como serviços técnicos, procedimentos e rotinas da instituição; 

b) Receber e expedir documentos; 

c) Responder às consultas de licitação; 



d) Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 

cadastro de licitantes; 

e) Exercer as competências estabelecidas na Lei de Licitações. 

 

III) Coordenadorias:  

 

III-1) Coordenadoria de Administração (CAD) e Secretaria Administrativa (SEAD): 

 

a) Assistir ao Superintendente, Presidência e Diretoria em assuntos relacionados à administração, 

serviços técnicos da instituição; 

b) Receber e expedir documentos; 

c) Controlar, gerir e organizar as atividades da Secretaria Administrativa; 

d) Dar manutenção e disponibilizar o sistema de informações e consultas sobre a documentação 

registrada no CRECI; 

e) Realizar procedimentos inerentes à execução administrativa de organização e controle da 

tramitação de documentos diversos, de arquivos temporários e permanentes da instituição; 

f) Alocar, armazenar, controlar o estoque e a distribuição de materiais em geral; 

g) Classificar, registrar, cadastrar e tombar bens do ativo imobilizado; 

h) Promover periodicamente a conferência da carga de bens patrimoniais e de materiais de consumo 

relacionados, distribuídos às unidades do CRECI; 

i) Acompanhar e orientar as atividades relacionadas às inclusões de bens do ativo mobilizado; 

j) Manter o registro das baixas do ativo imobilizado; 

k) Realizar procedimentos inerentes à execução administrativa de serviços gerais de almoxarifado; 

l) Providenciar a aquisição de materiais e contratação de serviços necessários ao CRECI; 

m) Efetuar pesquisa de preço, de qualidade de material e de serviços no mercado; 

n) Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; 

o) Apoiar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação em relação aos procedimentos 

licitatórios; 

p) Providenciar a publicidade das aquisições de materiais e a contratação de serviços; 

q) Registrar e controlar contratos e/ou outros termos correlatos firmados pelo CRECI orientando a 

gestão fiscal e orçamentária quanto à execução, acompanhamento, alocação de recursos e prazos; 

r) Executar e programar mudanças ou remanejamento de mobiliário, instalações quando necessário; 

s) Organizar e controlar a manutenção, utilização, documentação de veículos oficiais, bem como 

representar o conselho perante órgãos de trânsito; 

t) Proceder ao arquivamento de documentos e organizar arquivo inativo; 



u) Administrar a segurança e a vigilância do prédio e equipamentos do CRECI; 

v) Administrar a conservação, limpeza, manutenção, instalações e ambiente de trabalho; 

w) Coordenar os serviços de telefonia e copa; 

x) Supervisionar, coordenar, integrar as atividades de administração de recursos humanos e de 

apoio administrativo; 

y) Promover e avaliar o desenvolvimento e aplicação de política de pessoal; 

z) Zelar pelo controle e manutenção das informações documentais relacionados aos empregados e 

administrar o processo de progressão funcional. 

 

III-2) Coordenadoria de Fiscalização (CFI): 

 

a) Elaborar plano de Fiscalização Profissional com imposição de metas e programação das 

atividades internas e externas das ações fiscalizadoras; 

b) Controlar atividade fiscal e do Departamento de Fiscalização; 

c) Comunicar à Administração atos ou fatos do interesse da instituição; 

d) Fiscalizar os profissionais, empresas e estagiários do ramo imobiliário; 

e) Promover o combate ao exercício ilegal da profissão comunicando a contravenção penal à esfera 

pública; 

f) Manter cooperação com poderes e autoridades das esferas com o objetivo de efetivar ações de 

Fiscalização Profissional; 

g) Assistir a Diretoria de Fiscalização; 

h) Executar Plano de Fiscalização aprovado pela Diretoria de Fiscalização (DIFIS); 

i) Elaborar relatórios e estatísticas sobre as atividades de fiscalização; 

j) Prestar informações à Diretoria Nacional de Fiscalização (DINAF/COFECI) e apoiar os 

Delegados Regionais e Distritais; 

k) Acompanhar em campo a atividade fiscal; 

l) Propor manutenção de frota oficial; 

m) Analisar e emitir informações técnicas em processos, instruir recursos e utilizar de instrumentos 

para o controle do exercício profissional; 

n) Acompanhar processos administrativos e disciplinares perante os órgãos externos: CEFISP, 

CRECICON, TURMA JULGADORAS, CONSELHOS PLENO REGIONAL E FEDERAL; 

o) Estabelecer estreitamentos de cooperação técnicas entre Conselhos Regionais de Corretores de 

Imóveis. 

 

 



III-3) Coordenadoria Jurídica (CJUR): 

 

a) Emitir pareceres jurídicos em processos; 

b) Assessorar as Comissões na orientação técnica dos julgamentos; 

c) Analisar as denúncias protocoladas; 

d) Dar apoio jurídico às ações da Coordenadoria de Fiscalização; 

e) Prestar assessoria jurídica quanto à atividade de Fiscalização Profissional aos órgãos externos: 

CEFISP, CRECICON, TURMA JULGADORAS, CONSELHOS PLENO REGIONAL E 

FEDERAL; 

f) Lançar em dívida ativa os créditos provenientes de anuidades vencidas e multas apuradas em 

processos administrativos; 

g) Ajuizar, representar o conselho e dar acompanhamento às fases do contencioso judicial e 

executivos fiscais. 

 

III-4) Coordenadorias Financeira e de Cobrança e Assessoria Contábil: 

 

a) Efetuar registros contábeis; 

b) Conciliar e analisar as contas e registros contábeis da instituição; 

c) Acompanhar, controlar e manter atualizado os valores contábeis de inventário; 

d) Elaborar e analisar balancetes, os balanços gerais e demais demonstrações contábeis; 

e) Organizar e manter sob guarda a documentação contábil do CRECI; 

f) Realizar procedimentos técnicos de Prestação de Contas para subsidiar a apreciação pelo Plenário 

do CRECI e do COFECI; 

g) Garantir a regularidade e a legalidade das operações orçamentárias, contábeis e financeiras da 

instituição; 

h) Orientar e assistir tecnicamente a Diretoria em matéria orçamentária, contábil, financeira e de 

auditoria; 

i) Supervisionar a aplicação de recursos e disponibilidades financeiras do CRECI; 

j) Coordenar atividades de planejamento, programação, controle e avaliação de resultados nas áreas 

financeira e contábil; 

k) Elaborar demonstrativos da execução orçamentária; 

l) Controlar certidões e documentos fiscais do CRECI; 

m) Promover a cobrança de anuidades e da dívida ativa de forma administrativa em conformidade 

com a recomendação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

 



2 - Planejamento e Resultados Alcançados 

 

2.1 - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de trabalho da entidade, 

realçando os principais objetivos estratégicos traçados para o período da vigência do plano e 

para o exercício de referência do relatório de gestão. 

 

Com a eleição de novos integrantes do Conselho o planejamento estratégico trienal teve 

início no exercício de 2013. A determinação principal residiu no rompimento com a burocracia. A 

partir desta verificação, o plano estratégico delimitou ações para o desenvolvimento organizacional 

que visam: (a) buscar a satisfação do usuário do serviço; (b) organizar, modernizar, informar, 

investir em informática, planejar, executar, acompanhar e avaliar ações com objetivo de resultado e 

cuidar do orçamento mediante controle interno. 

Procura-se delinear um processo de verdadeira participação coletiva e democrática. De modo que 

todos foram chamados a dar sua contribuição. Isso permitiu o diagnóstico para o desenvolvimento 

organizacional (DO) com o planejamento da ação e sua implementação com avaliação dos 

resultados.    

A gestão de mudanças possibilitou definir os meios e recursos e prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar sendo traçadas prioridades nestas áreas fundamentais:  

(a) Investimento em Fiscalização Profissional;  

(b) Investimento e aparelhamento tecnológico e de infraestrutura;  

(c) Fortalecimento da instituição em suas prerrogativas fundamentais de regulamentar, disciplinar e 

fiscalizar a profissão e prestar serviço público ao cidadão-consumidor que se utiliza desses ofícios 

imobiliários. 

Com isso, aliado ao aquecimento do mercado, foi possível o aumento do número de 

profissionais ativos em 2013. Por conseguinte, o Conselho de Fiscalização Profissional precisou 

redimensionar sua capacidade de atuação na Fiscalização Profissional já defasada pela demanda. 

Para que isso ocorresse com perfeição ampliou-se o quadro fiscal de 06 (seis) agentes para 12 

(doze). Todos esses agentes fiscais foram contratados por concurso público por meio de processo de 

Seleção Pública simplificada, conforme recomendação do TCU.  

Da mesma forma, através do devido processo de licitação (Lei nº 8.666/93), se investiu na 

compra de equipamentos de informática e veículos oficiais a fim de dinamizar as atividades. Os 

objetivos e resultados da Fiscalização Profissional foram expressivos se comparados com exercícios 

anteriores proporcionando ao CRECI 6ª REGIÃO – PARANÁ a premiação de 1º colocado em 

produtividade de resultados entre os demais CRECI’s das regiões do país que integram o sistema 

COFECI. 



Para melhor atendimento à população e aos próprios corretores de imóveis, bem como 

visando o fortalecimento da Instituição, foram criadas e instaladas, ao longo do tempo, as 

Delegacias SUB-REGIONAIS que hoje estão presentes nas cidades de Londrina, Maringá, 

Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Pato Branco, Matinhos, Guarapuava e Santo 

Antonio da Platina.  

Também foram formados grupos de voluntários formados por corretores de imóveis que 

compõem comissões de conciliação. Significa dizer, que quando o cliente-consumidor de serviços 

imobiliários apresenta uma denúncia ao CRECI (Lei nº 9.784/99) há audiência de tentativa de 

conciliação marcada no máximo em trinta dias. Assim, as partes (denunciante e denunciado) são 

intimadas para comparecerem perante a Comissão de Conciliação (CRECICON) no intuito de se 

formular acordo e composição. Neste caso, havendo conciliação evita-se a instauração de processo 

disciplinar para verificação de possível infração e se cumpre a finalidade do CRECI em trazer 

solução rápida às partes mediante concessões mútuas tendo como efetivo a resolução do problema e 

a pacificação social como objetivo principal. 

Para se ter uma ideia da produtividade positiva dessa Comissão, alcançou-se em 2014 o total 

62 conciliações nas 147 denúncias apresentadas.  

Outro elemento desenvolvido pela Administração do CRECI como eficácia na prestação de 

fiscalização foi a subdivisão e descentralização da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional 

(CEFISP), em cinco (5) Turmas (02 em Curitiba, e 01 em Londrina, Maringá e Cascavel). 

Observe-se que essas Turmas da CEFISP têm competência para julgar processos administrativos 

com maior celeridade. Portanto, com menor espaço de tempo, é possível dar solução ao problema, 

inclusive com a aplicação da pena disciplinar, se for o caso.  

Frise-se que todos os processos instaurados por Auto de Infração ou por Termo de 

Representação (esses últimos originados de denúncias), são previamente examinados pela Comissão 

de Ética. Em alguns ela tem competência para julgar. Noutros, analisa se a instrução está completa e 

indica a procedência ou improcedência e, quando for o caso, qual a sanção que entende aplicável. 

Além disso, o CRECI manteve importante papel no reconhecimento de prerrogativas profissionais 

perante os poderes constituídos ao obter junto ao Governo do Estado do Paraná a publicação de 

Decreto Estadual nº 6645 onde o Poder Executivo autoriza a colaboração de corretores de imóveis 

inscritos no CRECI para participarem de avaliações em leilões e alienação de imóveis próprios 

diante do interesse público. Da mesma forma, a Fiscalização Profissional do CRECI compôs a 

operação verão organizada pelo Governo Estadual no litoral onde são disponibilizados aos cidadãos 

vários serviços de segurança, informação e fiscalização.  

 

 



2.2 - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos 

do exercício de referência do relatório de gestão. 

 

Observou-se, acima de tudo, o atendimento das diretrizes orçamentárias e fiscais com o 

controle de gastos e correto empenho das rubricas. Todos os materiais e serviços adquiridos foram 

submetidos a processos de licitação consoante Lei nº 8.666/93. O controle e a execução das 

atividades tiveram ênfase à economicidade e, principalmente, ao controle de gastos. O 

acompanhamento do processo operacional e o cumprimento dos objetivos estratégicos, gestão de 

pessoal e materiais foram controlados todo mês com a prestação de contas trimestral e anual 

submetida à análise do Conselho Fiscal e aprovação do Conselho Plenário composto por 27 

membros. Todo relatório de gestão com objetivos, resultados e gestão orçamentária é encaminhado 

ordinariamente ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) para aprovação na forma 

do Regimento Interno (art. 22). O orçamento e a despesas com sua respectiva dotação em 

conformidade com o processo descrito no artigo 31 e ss. da norma regimental. 

De forma prática, o CRECI/PR intensificou a cobrança de sua dívida ativa através de um 

equipado departamento de cobrança, aliado à de notificações expedidas pelo jurídico aos devedores 

e distribuição de executivos fiscais. 

 

2.3 - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício tendo por 

parâmetros, entre outros:  

 

a) o plano da entidade e suas competências legais, regimentais ou estatutárias;  

 

O plano estratégico trienal do CRECI. Dá-se, nesse aspecto, ênfase à eficiência do serviço 

público de fiscalização profissional e atendimento aos usuários. No exercício foram realizadas 

19.065 constatações de atividade profissional de corretores e empresas no ramo imobiliário. Foram 

lavrados, ao todo, 2.883 Autos de Infração (desses, 1.362 autuações abordaram o exercício ilegal 

da profissão). Foram expedidas mais 4.031 notificações visando regularização de problemas 

identificados pelos fiscais. Na parte de novas inscrições foram aprovados 1.672 registros de pessoas 

físicas e 247 de pessoas jurídicas. Foram concedidas 2.923 carteiras de estágio sendo que na Sede 

em Curitiba e nas Sub-Regionais de Londrina e Maringá o interessado após a apresentação dos 

requisitos legais recebe a carteira no ato da entrega dos documentos e nas outras localidades o 

documento é fornecido no prazo de 10 dias. Da mesma forma, os consumidores de serviços 

imobiliários que denunciam situações ocorridas com profissionais são atendidos em primeira 

audiência de conciliação em prazo não superior a trinta dias. 



Como referido, o investimento em recursos humanos e a especialização em procedimentos 

revelou ao final do exercício eficácia no cumprimento da diretriz de fiscalizar a profissão no 

cumprimento da finalidade e competência previstas na lei fundamental (Lei nº 6.530/78) e na Carta 

da República (art. 21, inciso XIV).  

 

b) a representatividade dos resultados alcançados frente às demandas internas e externas da 

entidade;  

 

Os resultados alcançados no planejamento, organização, direção e controle do plano 

estratégico revelam que os serviços de Fiscalização Profissional têm apresentado eficiência diante 

das demandas internas e externas do CRECI/PR. 

 

c) a tempestividade das ações empreendidas; 

 

Há ainda uma questão a ser definitivamente superada no planejamento estratégico que reside 

no sistema de dados. Nesse setor, buscam-se novas metas para atingir os resultados esperados e 

desejados. Inclusive, o projeto é de instituir, por último, o processo eletrônico. 

 

d) eventuais disfunções estruturais ou situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o 

alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano, bem como as medidas implementadas ou 

a implementar para tratar as causas do insucesso; 

 

Há ainda uma questão a ser superada que, de certa forma, prejudicou as metas estabelecidas 

para 2013. O CRECI/PR abriu “seleção pública” visando substituir a maioria de seus estagiários por 

funcionários concursados. Todavia, depois de concluído o certame e já na fase de convocação dos 

que alcançaram aprovação, o Sindicado dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização 

do Exercício Profissional do Estado do Paraná movimentou AÇÃO CIVIL PÚBLICA (autos nº 

5029627-10.2013.404.7000 – 3ª Vara Federal de Curitiba), com concessão de liminar anulando o 

concurso, depois confirmada pela sentença, porque o regime da contratação era pela CLT e segundo 

o referido Sindicato e o juízo de primeiro grau, dever-se-ia adotar o regime jurídico único, mesmo 

sem lei nem orçamento para dar suporte a tal pretensão. O processo está em fase de recurso ao 

TRF-4. 

 

 

 



e) fatores que contribuíram para o alcance ou superação significativa das mentas 

estabelecidas. 

 

Os fatores que contribuíram para o alcance e superação significativa das metas foram a 

definição do processo operacional com o planejamento, organização, direção e controle dos 

objetivos e resultados. Na prática, o processo eletrônico para os executivos fiscais, com penhora 

on-line e o ajuizamento maciço de execuções fiscais, somados ao bom desempenho do 

Departamento de Cobrança, agora bem estruturado, cujos implementos cotizaram para a diminuição 

da inadimplência, e ainda a austeridade nos gastos, são fatores que contribuíram até mesmo para a 

superação das metidas estabelecidas. Não se despreza, nessa análise, também o aumento de 

inscrições ocorrido entre 2012 e 2014, fruto de uma fiscalização dura e inflexível contra a 

contravenção penal. 

 

2-4 Informações sobre indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, 

acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos 

serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos. 

 

Os indicadores utilizados pelo Conselho para avaliar a gestão e o cumprimento de metas 

passa pelo controle da função administrativa como parte do processo. 

O Conselho Plenário desenvolve o controle estratégico na verificação dos objetivos e 

resultados. A Diretoria executa e avalia a gestão como nível intermediário no controle tático. E o 

nível funcional operacionaliza as áreas de competência realizando as diretrizes da organização. Os 

três níveis interligados refletem o monitoramento e a avaliação incessante das atividades 

desenvolvidas na prestação do serviço público que visa, sobretudo, a identificação de avanços e 

melhoria dos serviços consistentes na satisfação do usuário, bem como nas pessoas que realizam 

esse mesmo serviço. O acompanhamento e a avaliação constante deste processo permitem através 

do controle interno identificar a necessidade de se corrigir ou modificar procedimentos 

administrativos. 

 

3 - Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão 

 

3.1 - Informações sobre as linhas de decisão no contexto da entidade, informando sobre as 

competências e alçadas de cada instância decisória. 

 

As linhas decisórias são exercidas no plano estratégico e de gestão pelo Plenário, Diretoria e 



Conselho Fiscal. Já na questão administrativa-disciplinar pelo Plenário, Turma Julgadora, Comissão 

de Ética e Comissão de Análise de Processos de Inscrição. A seguir, a descrição de cada 

competência prevista no Regimento Interno (artigos 4º a 19 do R.I.) e no Código de Processo 

Disciplinar (CPD). 

 

PLENÁRIO: 

 

 Art. 4º - O Plenário é composto por 27 (vinte e sete) Conselheiros, competindo-lhe:  

 

 I- eleger o Presidente e demais Diretores, dentre seus membros efetivos, em votação 

secreta ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação, facultado ao 

Presidente eleito sugerir nomes para composição da Diretoria; 

 

 II- eleger os integrantes do Conselho Fiscal, dentre   seus   membros efetivos, em 

votação secreta ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação;  

 

 III - eleger, dentre seus membros efetivos, os representantes junto ao COFECI, em votação 

secreta ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação, facultado ao 

Presidente eleito sugerir nomes; 

 

 IV - expedir Atos – ad referendum do Plenário do COFECI e outros diplomas normativos 

no âmbito de sua competência e jurisdição; 

 

 V-  julgar, originariamente, os processos administrativos não disciplinares e: 

 

 a)      no caso de Plenário não dividido em Turmas: 

a.1)   originariamente, os processos decorrentes de Termo de Representação;   

a.2)   em instância revisional, os decorrentes de Auto de Infração. 

              b) no caso de Plenário dividido em Turmas, em instância revisional, os processos     

decorrentes de Termo de Representação. 

 

 VI-  julgar, originariamente, Diretor, Conselheiro, Conselheiro Fiscal ou membro de 

Comissão ou Grupo de Trabalho do CRECI, pela prática de irregularidade administrativa, desídia 

ou falta de decoro, por maioria simples de votos de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros, 



excluídos da composição, para efeito de quórum, o Conselheiro ou Diretor em julgamento, o qual 

não terá direito a voto; 

 

 VII- propor ao COFECI aditamentos a este Regimento; 

 

 VIII - resolver dúvidas relativas às normas constantes deste Regimento e decidir sobre 

matérias e assuntos de sua competência; 

 

 IX- cumprir e fazer cumprir as Resoluções do COFECI; 

 

 X- analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais da Diretoria, bem 

como a previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo-os à aprovação do Plenário do 

COFECI; 

 

 XI- conceder licença a Conselheiros, Diretores e a membros do Conselho Fiscal;  

 

 XII - referendar ou não atos do Presidente, praticados por motivo de urgência, dentre os 

quais a reformulação e suplementação de dotações orçamentárias; 

 

 XIII - propor a criação de Sub-regiões e Delegacias, estabelecendo sede e abrangência de 

suas jurisdições, ad referendum do Plenário do COFECI;  

 

 XIV - nomear representantes honoríficos;  

 

 XV - examinar e decidir sobre requerimentos e processos de inscrição e expedir, em 

conjunto ou não com o COFECI, as respectivas carteiras profissionais e demais documentos de 

registro;  

 

 XVI - uniformizar decisões proferidas pelas suas Turmas, se houver; 

 

 XVII - apreciar justificativas de ausência de Conselheiros em Sessões Plenárias, desde que 

devidamente comunicadas à Presidência, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, salvo casos 

excepcionais; 

 



 XVIII - propor ao COFECI modelos de contratos padrões e outros documentos de 

observância obrigatória ou não pelos inscritos; 

 

 XIX- indicar ao COFECI pessoas ou instituições para concessão de honrarias, medalhas e 

comendas; 

 XX- cobrar contribuições anuais, emolumentos, multas e preços de serviços estabelecidos 

na forma legal ou regimental; 

 

 XXI - instituir o Livro do Mérito e Medalha de Mérito Regionais, cujas designações não 

venham a conflitar com as instituídas pelo COFECI; 

 

 XXII- resolver os casos eventualmente omitidos neste Regimento. 

 

   § 1º - Os Conselheiros Regionais, no exercício de suas atribuições, participam de reuniões, 

relatam processos e desempenham os encargos que lhes forem atribuídos, podendo dirigir-se a 

quaisquer órgãos de apoio para lhes solicitar assistência. 

 

 § 2º - Das decisões proferidas com base no inciso VI deste artigo caberá recurso ao 

COFECI, pela parte interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da decisão na 

Imprensa Oficial ou do recebimento da notificação, mas, havendo ou não recurso voluntário, 

independente do resultado do julgamento, será obrigatória a remessa do Processo para reexame pelo 

Plenário do COFECI. 

 

Seção III 

DIRETORIA 

 

 Art. 5º - A Diretoria compõe-se de um Presidente, dois Vice-Presidentes, dois Secretários e 

dois Tesoureiros, que exercem seus mandatos concomitantemente com o de Conselheiros 

Regionais, competindo-lhe, sob a direção do Presidente: 

 

 I- definir diretrizes e políticas administrativas e financeiras para o Regional;  

 

 II - analisar e deliberar sobre os assuntos sugeridos pelo Presidente e demais Diretores, 

bem como os submetidos à sua apreciação;  

 



 III- analisar sugestões apresentadas por Comissões e Grupos de Trabalho do Regional, 

decidindo sobre seu encaminhamento ou não ao Plenário; 

 

 IV - conceder registro de estágio de estudantes matriculados em cursos de formação de 

corretor de imóveis; 

 

 V - determinar elaboração de regulamentos para os órgãos de apoio do Regional, ad 

referendum do Plenário. 

  

   § 1º - A ordem de chamada dos Diretores para o exercício da titularidade do cargo em suas 

respectivas pastas obedece à ordem estabelecida quando da eleição da Diretoria. 

 

   § 2º - O titular dos cargos de Diretoria, nas respectivas pastas, é o primeiro listado na 

ordem de chamada. 

 

 Art. 6º - Os Vice-Presidentes, que também assessoram o Presidente e exercem os encargos 

que por ele lhes forem atribuídos, obedecida à ordem de chamada, substituem o Presidente em suas 

ausências, faltas e impedimentos e assumem em definitivo o cargo em caso de vacância. 

 

   Art. 7º - Os segundos Diretores, pela ordem de chamada, substituem o respectivo titular em 

suas ausências, faltas e impedimentos e assumem a titularidade definitiva do cargo em caso de 

vacância. 

 

 § 1º - As vagas deixadas por membros da Diretoria que assumirem a titularidade definitiva 

serão preenchidas através de eleição pelo Plenário, dentre seus membros efetivos. 

 

(*) § 2º - Diretores titulares do Regional residentes em cidades distantes mais de 50 (cinquenta) 

quilômetros da capital do Estado, que exercerem suas funções com frequência sistemática na sede 

do Conselho, a critério do Plenário, poderão receber gratificação especial prevista no Normativo de 

Pessoal para cargos de livre provimento, vedado o recebimento de diárias quando em serviço na 

sede da instituição. 

 

 § 3º - As despesas com gratificações a que se refere o parágrafo anterior não poderão 

exceder a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do orçamento anual realizado do Regional. 

 



PRESIDÊNCIA 

 

 Art. 8º - Compete ao Presidente do CRECI:  

 

 I-  assinar, com o Diretor Secretário, atos normativos e mandar publicá-los, se for o caso;  

 

 II - convocar e presidir Sessões Plenárias, reuniões de Diretoria, acompanhar reuniões de 

Comissões e Grupos de Trabalho, dar posse a Conselheiros efetivos e suplentes, a Conselheiros 

Fiscais e a Diretores, determinar diligências e resolver sobre procedimentos, podendo delegar 

atribuições;  

 

 III- firmar acordos, convênios e contratos em geral, com entidades de classe, órgãos 

públicos e instituições privadas; 

 

 IV-  contratar e demitir pessoal;  

 

 V-  resolver casos de urgência, ad referendum da Diretoria ou do Plenário, conforme o 

caso;  

 

 VI - representar o CRECI em juízo ou fora dele, podendo, observados os requisitos de lei, 

delegar essas funções a outros Diretores e, na hipótese de representação que não seja em juízo, 

delegá-las a corretores de imóveis, Conselheiros Regionais ou não; 

 

 VII - assinar com o Diretor Tesoureiro, cheques, balanços e outros documentos necessários 

à movimentação de contas bancárias, bem como reformular e suplementar dotação orçamentárias ad 

referendum do Plenário e autorizar pagamentos e despesas;  

 

 VIII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário;  

 

 IX- resolver dúvidas oriundas das Sub-regiões e Delegacias;  

 

 X- em caráter extraordinário:  

 

a) propor ao Plenário a suspensão da Sessão;  

 



b) suspender decisão do Plenário, fundamentando neste caso seu ato, que terá vigência até 

nova Sessão.  

 

 XI - designar corretores de imóveis, Conselheiros Regionais ou não, para desempenhar 

atribuições específicas, individualmente ou em Comissões ou Grupos de Trabalho;  

 

 XII - nomear corretores de imóveis, Conselheiros Regionais ou não, como Diretores 

Adjuntos para atuação em áreas específicas, os quais, quando convocados para reunião de Diretoria, 

terão direito a voz, mas não a voto;  

 

 XIII - designar Conselheiros Regionais como Vice-Presidentes Adjuntos, os quais, quando 

convocados para reunião de Diretoria, terão direito a voz, mas não a voto; 

 

 XIV - autorizar viagens de funcionários, assessores, Diretores, Conselheiros Regionais, 

membros de Comissões e Grupos de Trabalho bem como demais pessoas envolvidas na consecução 

dos objetivos da viagem, até os limites da jurisdição do Regional e, fora deles, mediante autorização 

do Presidente do COFECI; 

 

 XV - autorizar concessão de auxílios e subvenções a outros Conselhos Regionais de 

Corretores de Imóveis e entidades sem fins lucrativos ligadas ao mercado imobiliário, mediante 

prévia autorização do Presidente do COFECI;  

 

 XVI - autorizar a alienação e oneração de bens móveis e veículos automotores; 

 

 XVII- obedecida à ordem de chamada, convocar os Vice-Presidentes para substituí-lo em 

suas faltas e impedimentos. 

 

DIRETOR SECRETÁRIO 

 

 Art. 9º - Compete ao Diretor Secretário supervisionar as atividades da Secretaria 

Administrativa, assinar com o Presidente atos oficiais e normativos decorrentes de decisões do 

Plenário e da Diretoria, secretariar reuniões, fazer verificação de quórum, elaborar anualmente o 

Relatório da Diretoria, organizar e manter atualizado registro de profissionais e pessoas jurídicas 

inscritos no Regional, bem como providenciar, através de sorteio manual ou eletrônico, a 

distribuição dos processos a serem relatados. 



 

 § 1º - O Diretor Secretário substitui o Presidente e os Vice-Presidentes quando ausentes, 

faltosos ou impedidos simultaneamente. 

 

 § 2º - Em caso de comoriência, destituição ou renúncia simultânea do Presidente e dos 

Vice-Presidentes, compete ao Diretor Secretário assumir a Presidência até a eleição de novos 

diretores para a pasta, o que deverá ocorrer em Sessão Plenária do CRECI no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias. 

 

DIRETOR TESOUREIRO 

 

 Art. 10 - Compete ao Diretor Tesoureiro movimentar, com o Presidente, contas bancárias, 

assinando cheques e o que mais for exigido para o citado fim. Assinar, também com o Presidente, 

balanços e prestações de contas e supervisionar, nos seus aspectos formais, todas as atividades 

econômico-financeiras do CRECI, orientando, nesta atribuição, a Diretoria e o Plenário. 

 

CONSELHO FISCAL 

 

 Art. 11 - O Conselho Fiscal é constituído por 3 (três) membros efetivos e igual número de 

suplentes, cabendo aos primeiros escolher dentre eles o seu Coordenador. 

 

 Art. 12 - Compete ao Conselho Fiscal examinar o balanço, balancetes, relatórios 

financeiros, prestações de contas e respectiva documentação, restituindo-os à Diretoria, com 

manifestação registrada em ata sobre sua regularidade ou não e eventuais ressalvas, para posterior 

apreciação do Plenário, cabendo-lhe, ainda, a análise do Processo de Prestação de Contas anual.  

 

 Parágrafo Único - O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, a cada trimestre e, a 

qualquer momento, por convocação do Presidente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 

podendo ainda, por convocação justificada de seu Coordenador, reunir-se extraordinariamente, ad 

referendum do Plenário. 

 

 Art. 13 - Os membros do Conselho Fiscal respondem pelos danos resultantes de omissão 

ou excesso no cumprimento de seus deveres e por atos praticados, culposa ou dolosamente, com 

violação à lei e a este Regimento, devendo guardar sigilo sobre quaisquer informações de que 



tenham conhecimento em virtude de suas funções, exceto aquelas que devam constar de seus 

relatórios, pareceres e atas a serem apresentados à Diretoria e ao Plenário. 

 

REPRESENTAÇÃO JUNTO AO COFECI 

 

 Art. 14 - A representação do CRECI junto ao COFECI compõe-se de 4 (quatro) 

representantes eleitos dentre os Conselheiros Regionais efetivos, sendo 2 (dois) efetivos e 2 (dois) 

suplentes, designados como Conselheiros Federais. 

 

COMISSÃO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CEFISP 

 

 Art. 15 - A Comissão de Ética e Fiscalização Profissional - CEFISP compõe-se de tantos 

membros quantos entender necessários o Presidente do CRECI para a consecução de seus objetivos, 

por ele nomeados através de Portaria específica, dentre os corretores de imóveis não pertencentes ao 

quadro de Conselheiros Regionais efetivos, exceção de seu Coordenador Geral, que será sempre um 

Conselheiro, efetivo ou suplente.  

 

 Parágrafo Único - Para melhor ordenamento funcional, a CEFISP poderá, a critério do 

Presidente do CRECI, ser dividida em Seções, com atribuições e poderes idênticos ao da CEFISP, 

cada uma delas com um Coordenador Adjunto, por ele designado dentre seus membros. 

 

 Art. 16 - Ao Coordenador Geral da CEFISP compete o controle e a orientação das Seções 

constituídas, inclusive no sentido da uniformização de decisões. 

 

 Parágrafo Único - O Coordenador não tem direito a voto nos julgamentos da CEFISP ou de 

suas Seções, exceto se de desempate, ficando, neste caso, impedido de relatar e proferir voto no 

mesmo processo, quando do julgamento de eventual recurso da decisão no Plenário ou na Turma, se 

houver. 

 

                    Art. 17 - A CEFISP tem como atribuição julgar, em primeira instância, os 

processos originados de Auto de Infração, podendo diligenciar, proceder a oitivas, citações, 

notificações e todos os demais atos necessários ao cumprimento de seu desiderato, bem como 

apreciar e elaborar relatório sobre o mérito e sanções eventualmente aplicáveis nos processos 

originados de Termo de Representação e do exercício ilegal da profissão. 

 



 § 1º-  De cada julgamento realizado pela CEFISP será exarado acórdão. 

 

 § 2º - De cada reunião da CEFISP será lavrada Ata para informação à Diretoria e ao 

Plenário. 

 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE INSCRIÇÃO - COAPIN 

 

 Art. 18 - A Comissão de Análise de Processos de Inscrição-COAPIN, compõe-se de 5 

(cinco) membros, corretores de imóveis pertencentes ou não ao quadro de Conselheiros Regionais, 

nomeados pelo Presidente do CRECI através de Portaria específica. 

 

 Parágrafo Único - A COAPIN terá um Coordenador, dentre seus membros, designado pelo 

Presidente.  

 

 Art. 19 - A COAPIN tem como atribuição opinar, inclusive no que diz respeito à 

autenticidade documental, quanto à regularidade ou não dos processos de: 

 

 I-   pedido de inscrição de pessoas físicas e jurídicas; 

 

 II-  registro de estágio de estudantes de curso de formação de corretores de imóveis. 

 

 § 1° - A COAPIN poderá diligenciar, proceder a oitivas, citações, notificações e praticar 

todos os demais atos necessários ao cumprimento de seu desiderato. 

 

 § 2° - De cada processo analisado a COAPIN emitirá parecer conclusivo. 

 

3.2 - Informações sobre a sistemática de escolha ou eleição dos conselheiros e administradores 

da entidade, inclusive com a indicação das normas que regem os procedimentos relacionados. 

 

Em conformidade com os artigos 11 a 14 da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978 o mandato 

para o CRECI é de três anos. O Conselho Regional é composto por 27 (vinte e sete) membros 

efetivos e igual número de suplentes, eleitos pelo voto direto, pessoal indelegável, secreto e 

obrigatório dos profissionais regularmente inscritos. O processo eleitoral segue as normas contidas 

no Regimento Interno e oportunamente pela edição de Resolução do Conselho Federal que 

estabelece prazos e procedimentos. Dentre os conselheiros é eleita a Diretoria, assim composta: 



Presidente; 02 Vice-Presidentes; 02 Diretores Secretários e 02 Diretores Tesoureiros que são os 

administradores da instituição (art. 46, II do Regimento Interno).  

 

3.3 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, 

o segmento, o órgão ou a entidade que cada um representa. 

 

Diretoria. Presidente: ADMAR PIEDADE PUCCI JUNIOR; Vice-Presidentes: RICARDO 

KIKINA e ROSALMIR MOREIRA; Diretores Secretários: MARIANO DYNKOWSKI e 

MARILDE REIS; Diretores Tesoureiros: LUIZ CELSO CASTEGNARO e SABAS MARTIN 

FERNANDES. 

 

Conselho Fiscal (titulares): MAKIHIRO MATSUBARA, ZEFERINO JOSÉ MAZARONA e 

SÉRGIO ARI HECK - (suplentes): ANTONIO LEOMAR COLLA; MARCOS ANTONIO 

FRANCALLACI FRANÇA e OLMIR MINGOTTI. 

 

CONSELHEIROS EFETIVOS (+ a diretoria): 

ANTONIO LEOMAR COLLA, ARLINDO APARECIDO ZITAL DA SILVA, ARNALDO 

COLOMBELLI, CLÁUDIO SANDRI, FRANCISCO FARIA NUNES, JOÃO TEODORO DA 

SILVA (em licença pelo exercício da Presidência do Cofeci), JOSÉ GENOLINO DA SILVA 

CARNEIRO, JOSÉ RAIMUNDO ROSZKOVSKI, JOSÉ INFANTE BONATTO, IZABEL 

CRISTINA MAESTRELLI, MAKIHIRO MATSUBARA, MARCELLO SCANDELAE, MARCO 

ANTONIO BACARIN, MARCOS ANTONIO FRANCALACCI FRANÇA, MARCOS ROBERTO 

MINCACHE MOURA, NILSON DONIZETI RIBEIRO, OLMIR MINGOT, RIVALDO 

FERRARI, SÉRGIO ARI HACH, SIMEÃO KAISER VIEIRA e ZEFERINO JOSÉ MAZORANA. 

 

3.4 - Informações sobre a remuneração paga os administradores, membros da diretoria 

estatutária e de conselhos. 

 

Não há remuneração aos administradores, membros de Diretoria, Conselheiros ou membros 

de Comissão.  

 

3.5 - Informações sobre as estruturas de controle internos administrativos no âmbito da 

entidade, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, conselhos fiscais, comitês de 

avaliação, descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de 

atuação de cada instância de controle. 



 

O CRECI/PR realiza auditoria interna através do Conselho Fiscal e do Plenário que 

examina, trimestralmente, as contas do exercício.  Além disso, anual e ordinariamente, essas 

mesmas contas são reexaminadas pelo Conselho Fiscal e Plenário do COFECI. 

 

3.6- Informações de como está estruturada a área de auditoria interna e de como é feito 

acompanhamento dos resultados de seus trabalhos, demonstrado, pelo menos:  

 

Não existe, no âmbito do CRECI/PR, auditoria externa. De modo que as indagações aqui 

ficam prejudicadas. Informa-se, no entanto, que o movimento financeiro é fechado mensalmente e a 

prestação de contas é ordinariamente submetida à apreciação do Conselho Fiscal, trimestralmente. 

Após exame e ata do Conselho Fiscal, as contas vão ao Plenário para decisão. 

 

3.7 - Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da entidade, 

identificando, inclusive, a base normativa relacionada. 

 

 O Conselho Federal criou a Corregedoria Nacional e os cargos de Corregedor Federal e 

Corregedor Federal Adjunto. A base normativa assenta-se na Resolução nº 1.197/2010, publicada 

no DOU de 10/01/2011. Assim, a sua estrutura é composta de 02 Conselheiros Federais efetivos, 

ficando o Regional que estiver em correição com a obrigatoriedade de disponibilizar pessoal 

necessário para auxiliar no correspondente serviço. As atividades da correição ou Inspeções 

Federais são determinadas pelo Presidente do COFECI e consistem em apurar eventuais falhas 

administrativas, como desatendimento a recomendações superiores, queixas ou reclamações de 

partes processuais ou qualquer outro fato que possa contribuir para o desprestígio do Sistema 

COFECI-CRECI (art. 4º, da citada Resolução). 

A correição se encerra com a juntada de Relatório circunstanciado elaborado pelos 

Corregedores Federais contendo o registro dos fatos relevantes, recomendações, determinações e 

reprimendas (§ 3º, art. 5º, da Resolução em apreço). 

 

4 - Programação e Execução Orçamentária e Financeira 

 

4.1- Demonstração da programação orçamentária da receita e da despesa para o exercício, 

contemplando as modificações durante o exercício em relação ao inicialmente programado e 

análise crítica comparativa entre o programado e o executado. 

 



 Anexo XI, Quadro 7.3 A – Balanço Orçamentário.  

 

4.2 - Demonstração da execução da receita nos últimos dois anos, contemplando: 

 

a) Discriminação da receita por origem (anuidades, taxas de serviços, multas, doações, etc.); 

 

Anexo II, Quadro 4.2.A – Demonstrativo da Receita 

 

b) Previsão e arrecadação por natureza de receita, justificando eventuais oscilações 

significativas;  

 

Anexo III, Quadro 4.2-B – Previsão e Arrecadação por Natureza 

 

c) Descrição da sistemática de partilha da receita arrecadada: regulamentação, critérios, 

entidades envolvidas;  

 

 O Conselho Regional repassa ao Conselho Federal 20% das receitas arrecadadas, com 

exceção das receitas patrimoniais, taxas de expediente e multas por exercício ilegal da profissão. 

 

d) Demonstração da divisão da receita arrecadada entre as unidades central, regionais ou 

estaduais, se for o caso. 

 

 Prejudicada. 

 

4.3 - Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e 

financeira, contemplando no mínimo: 

 

a) Comparação do desempenho do exercício de referência com o anterior;  

 

 Anexo IV, Quadro 4.3 A – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada. 

 

b) Execução das despesas por modalidade de licitação;  

 

 Anexo VI, Quadro 4.3 C – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 

 



c) Execução das despesas por natureza e por elemento de despesa;  

 

 Anexo VII, Quadro 4.3 D – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos 

Originários. 

 

d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho 

orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade. 

 

 A entidade não possui indicador para medir o desempenho. 

 

4.4. - Informações sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência, 

indicando os montantes transferidos, as finalidades das transferências, a prestação de contas 

pelos beneficiários e os controles de que a entidade dispõe para garantir que os objetivos 

pretendidos com a transferência fossem atendidos. 

 

 Não houve transferências, apenas o repasse da cota parte arrecadada ao Cofeci. 

 

5 - Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados 

 

5.1 - Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade, contemplando as seguintes 

perspectivas: 

 

a) Demonstração da força de trabalho;  

 

Anexo VIII, Quadro 5.1 A – Força de Trabalho da UJ 

 

b) Processo de ingresso de funcionários na entidade, caso tenha sido realizado no exercício de 

referência;  

 

 Ingresso mediante aprovação em seleção pública. 

 

c) Qualificação de força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de 

escolaridade. 

 

Anexo IX, Quadro 5.1B e Anexo X, Quadro 5.1C. 



 

5.2 - Informações sobre a política de terceirização de mão de obra, caso seja uma prática na 

entidade, identificando as normas que regem a terceirização no âmbito da entidade, os 

contratos de terceirização, as atividades terceirizadas e os custos envolvidos. 

 

Não houve terceirização de mão de obra no exercício. 

 

6 Conformidades e tratamento de disposições legais e normativas 

 

6.1 - Informações sobre as providências adotadas para atender às recomendações e 

determinações exaradas pelo TCU, ou as justificativas para o não cumprimento. 

 

Não houve nenhuma recomendação do TCU. 

 

6.2 - Informações sobre as providências adotadas para atender às recomendações feitas pelo 

órgão de controle interno a que entidade esteja vinculada no exercício de referência das 

contas ou as justificativas para o não cumprimento. 

 

Não houve nenhuma recomendação do órgão de controle interno em face do mesmo haver 

considerado as contas e procedimentos do regional todos adequados a legislação. (Regimento 

Interno, Resoluções do COFECI, Constituição Federal CF/88 Art. 71, inciso II). 

 

6.3 - Informações sobre as providências adotadas para atender às recomendações feitas no 

exercício de referência das contas pela unidade de auditoria interna da entidade ou por 

instância superior que, por força normativa, tenha competência para exercer a fiscalização 

contábil, orçamentária, financeira, patrimonial ou da gestão ou as justificativas para o não 

cumprimento. 

 

Auditoria interna ordinária realizada pelo COFECI, não recomendou nenhuma providência. 

 

7 - Informações contábeis 

 

7-1 Informação sobre a sistemática de escolha e contratação de empresa de auditoria ou 

auditor independente para elaboração de relatório sobre as demonstrações contábeis da 

entidade. 



 

 Não há unidade de AI e não há previsão legal ou normativa para sua existência. A Auditoria no 

Conselho Regional e realizada periodicamente pelo Conselho Federal. 

 

7.2 - Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, 

publicadas pelas Resoluções CFC n° 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma 

específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da 

exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade. 

 

Adoção na integra dos procedimentos estabelecidos pelas NBC Ts e Resoluções do CFC. 

 

7.3. Demonstrações contábeis previstas pela Lei n° 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela 

Resolução CFC n° 1.133/2008, incluindo as notas explicativas. 

 

Anexos:  

Anexo XI - Quadro 7.3A – Balanço Orçamentário; 

Anexo XII – Quadro 7.3B – Balanço Patrimonial; 

Anexo XIII – Quadro – 7.3C – Demonstração da Variação Patrimonial; 

Anexo XIV - Quadro 7.3D – Balanço Financeiro; 

Anexo XV – Quadro 8.3 E – Fluxo de Caixa 

 

7.4 - Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. 

 

Prejudicada. 

 

7.5 - Análise do comportamento dos principais títulos contábeis do balanço patrimonial da 

entidade nos dois últimos exercícios, evidenciando e justificando as oscilações consideradas 

significativas. 

 

 Houve um aumento significativo no Patrimônio da entidade, o Conselho adquiriu no 

exercício de 2013 um imóvel (terreno) para a construção de sua futura sede. Conseguiu também 

poupar recursos financeiros devido um aumento substancial na arrecadação resultado alcançado 

com o aumento da fiscalização e da equipe de cobrança. 

 



8 - Outras informações sobre a gestão 

 

8.1 - Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a 

conformidade e o desempenho da gestão no exercício. 

 

A proposta das nossas novas metas é a de buscar, sobretudo, a eficiência das atividades 

deste Conselho de Fiscalização Profissional. Com esse objetivo foi implantada ações que exigem a 

colaboração efetiva e real de todos que compõe o sistema e se propôs a colaborar. Assim, os 

resultados superaram não só a quantidade, como também a qualidade. Isso é visível na análise 

desses números: 

a) 2010 – Autos de Infração lavrados: 512; 

b) 2011 – Autos de Infração lavrados: 763; 

c) 2012 – Autos de Infração lavrados: 1.999; 

d) 2013 – Autos de Infração lavrados: 4.069 + 711 lavrados pelo Grupo Especial de Agentes 

Federais. Total: 4.780 autuações. 

e) 2014 – Autos de Infração Lavrados: 2.883. 

Portanto, esses resultados são cotejados exatamente por indicadores de desempenho, que 

residem precisamente nos números e percentuais indicados. 

Destarte, apenas e tão-somente para comparar esses números com exercícios anteriores, vê-se um 

crescimento exuberante, justamente em função das metidas preestabelecidas e rigorosamente 

cumpridas. 



   

ANEXO I - 

Quadro 3.4 A - Membros do Conselho 

Segmento Cargo Periodo de Gestão Nome 

Admar Piedade Pucci Junior 01/01/2014 à 31/12/2014 Presidente em Exercício 

Antonio Leomar Colla 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Arlindo Aparecido Zital da Silva 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Arnaldo Colombelli 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Claudio Sandri 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Francisco Faria Nunes 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Izabel Cristina Maestrelli 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

João Teodoro da Silva 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

José Genolino S. Carneiro 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

José Raimundo Roszkowski 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

José Roberto Infante Bonatto 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Luiz Celso Castegnaro 01/01/2014 à 31/12/2014 Tesoureiro 

Makihiro Matsubara 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Fiscal 

Marcello Scandelae 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Marco Antonio Bacarin 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Marcos Antonio F. França 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Marcos Roberto Mincache M. 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Mariano Dynkowski 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Marilde Reis 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Nilson Donizeti Ribeiro 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Olmir Mingotti 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Ricardo Kikina 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Rosalmir Moreira 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Sabas Martin Fernandes 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Sergio Ari Hach 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Fiscal 

Simeão Kaiser Vieira 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Efetivo 

Zeferino José Mazorana 01/01/2014 à 31/12/2014 Conselheiro Fiscal 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO II - 

Quadro 4.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem 

2013 2014 Descrição 

RECEITAS CORRENTES  11.659.791,41  13.466.312,57 

CONTRIBUIÇÕES  5.969.080,47  8.279.828,00 

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  1.437.892,42  1.789.605,61 

FINANCEIRAS  275.492,73  261.001,66 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  1.599.325,79  1.329.663,96 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  2.378.000,00  1.803.500,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  0,00  2.713,34 

RECEITAS DE CAPITAL  34.398,00  66.346,00 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  0,00  0,00 

ALIENAÇÕES DE BENS  34.398,00  66.346,00 

ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES  0,00  0,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS  0,00  0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0,00  0,00 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  0,00  0,00 

TOTAL:  11.694.189,41  13.532.658,57 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 



 

ANEXO III - 

Quadro 4.1 B - Previsão e Arrecadação por Natureza 

Prevista Arrecadada Realizado(%) Descrição 

RECEITAS CORRENTES PREVISTAS -3,36 13.466.312,57 13.934.000,00 

CONTRIBUIÇÕES -0,24 8.279.828,00 8.300.000,00 

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -7,51 1.789.605,61 1.935.000,00 

FINANCEIRAS -20,67 261.001,66 329.000,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES -14,77 1.329.663,96 1.560.000,00 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,19 1.803.500,00 1.800.000,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES -72,87 2.713,34 10.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS -96,79 66.346,00 2.070.000,00 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 

ALIENAÇÕES DE BENS -5,22 66.346,00 70.000,00 

ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

CONCEDIDOS 

0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.000.000,00 

TOTAL: -15,44 13.532.658,57 16.004.000,00 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO IV - 

Quadro 4.2 A - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada 

Autorizada Realizada (2014) Realizada (2013) Realizado(%) Descrição 

DESPESAS CORRENTES -19,82 7.719.522,40 9.628.247,51 12.717.000,00 

PESSOAL E ENCARGOS -21,98 2.554.102,54 3.273.714,26 3.839.200,00 

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -15,51 216.578,51 256.330,93 315.000,00 

USO DE BENS E SERVIÇOS -22,17 3.146.617,81 4.043.152,78 5.922.600,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -12,30 1.802.223,54 2.055.049,54 2.640.200,00 

DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO 

DISPONÍVEL 

322,61 3.390.146,96 802.188,96 1.765.000,00 

INVESTIMENTOS 313,96 3.320.754,05 802.188,96 1.595.000,00 

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 170.000,00 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 69.392,91 0,00 0,00 

RESERVA DE CONTIGÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL: 6,51 11.109.669,36 10.430.436,47 14.482.000,00 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO V - 

Quadro 4.2 B - Programação de Despesas 



C
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Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 - Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 - Juros e Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  

Suplementares 

Especiais 

Extraordin

ários Reaberto

s 

Abertos 

Reaberto

s 

Abertos 

Créditos Cancelados 

Outras Operações 

Dotação Final 2014 (A) 

Dotação Final 2013 (B) 

Variação (A/B-1)*100 

 3.134.200,00  0,00  5.745.800,00 

 1.190.000,00  0,00  3.232.000,00 

 0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00 

 170.000,00  0,00  415.000,00 

 0,00  0,00  0,00 

 4.154.200,00  0,00  8.562.800,00 

 3.134.600,00  0,00  5.410.900,00 

 32,53  0,00  58,25 

4 - Investimentos 
5 - Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

9 - Reserva de 

Contingência 

Grupos de Despesa Capital 
Origem dos Créditos 

Orçamentários 

DOTAÇÃO INICIAL  

Suplementares 

Reaberto

s 

Abertos 
Especiais 

Extraordin

ários 

Abertos 

Reaberto

s 
Créditos Cancelados 

Outras Operações 

Dotação Final 2014 (A) 

Dotação Final 2013 (B) 

Variação (A/B-1)*100 

 791.000,00  415.000,00  0,00  0,00 

 1.004.000,00  0,00  0,00  3.739.000,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 200.000,00  245.000,00  0,00  2.217.000,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 1.595.000,00  170.000,00  0,00  1.522.000,00 

 3.622.000,00  0,00  112.500,00  20.000,00 

-55,96  0,00  0,00  7.510,00 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO VI - 

Quadro 4.2 C - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL 

Despesa Paga Despesa Liquidada 

2013 2014 2013 2014 
Modalidade de Contratação 

1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 

 1.298.485,44  543.169,19  1.349.019,43  606.890,88 

a) Convite  531.029,84  450.448,79  569.074,57  514.170,48 

b) Tomada de preços  0,00  0,00  0,00  0,00 

c) Concorrência  0,00  0,00  0,00  0,00 

d) Pregão  767.455,60  92.720,40  779.944,86  92.720,40 

e) Concurso  0,00  0,00  0,00  0,00 



 
f) Consulta  0,00  0,00  0,00  0,00 

g) Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
 0,00  0,00  0,00  0,00 

2. Contratações Diretas (h+i)  2.127.031,60  212.712,54  2.131.381,22  212.712,54 

h) Dispensa  1.905.807,26  205.212,54  1.909.008,65  205.212,54 

i) Inexigível  221.224,34  7.500,00  222.372,57  7.500,00 

3. Regime de Execução Especial  184.403,92  125.622,59  184.403,92  125.622,59 

j) Suprimento de fundos  184.403,92  125.622,59  184.403,92  125.622,59 

4. Pagamento de Pessoal (k+l)  2.443.344,28  3.614.017,96  2.847.946,44  3.874.274,26 

k) Folha de Pagamento  2.151.994,28  3.013.457,96  2.548.851,44  3.273.714,26 

l) Diárias  291.350,00  600.560,00  299.095,00  600.560,00 

5. Outros  3.447.106,77  1.175.228,78  4.596.918,35  5.610.936,20 

6. Total (1+2+3+4+5)  9.500.372,01  5.670.751,06  11.109.669,36  10.430.436,47 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO VII - 

Quadro 4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL 

Despesas Correntes 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Valores Pagos Liquidada Empenhada 
Grupos de Despesa 

1. Despesa de Pessoal  2.627.727,74  3.399.659,76  2.770.681,05  3.530.045,19  3.011.614,61  3.886.030,90 

REMUNERAÇÃO PESSOAL  1.830.855,67  2.385.547,35  1.831.407,45  2.385.547,35  2.043.365,00  2.675.450,00 

ENCARGOS PATRONAIS  271.254,46  447.725,21  413.655,99  518.380,64  422.140,00  542.200,00 

BENEFÍCIOS A PESSOAL  309.039,10  369.786,27  309.039,10  369.786,27  321.477,00  406.779,97 

Demais elementos do grupo  216.578,51  196.600,93  216.578,51  256.330,93  224.632,61  261.600,93 

2. Juros e Encargos da Dívida  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3. Outras Despesas Correntes  4.490.798,14  3.912.272,14  4.948.841,35  6.098.202,32  5.079.171,34  6.320.935,91 

OUTROS SERVIÇOS E 

ENCARGOS - PESSOAS 

JURÍDICAS 

 2.140.429,67  2.703.790,32  2.208.344,87  2.751.093,84  2.328.485,19  2.886.526,78 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  1.517.640,78  14.232,80  1.802.223,54  2.055.049,54  1.805.272,00  2.114.232,80 

DIÁRIAS  298.875,00  600.560,00  299.095,00  600.560,00  299.095,00  607.012,00 

Demais elementos do grupo  533.852,69  593.689,02  639.177,94  691.498,94  646.319,15  713.164,33 

Despesas de Capital 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Valores Pagos Liquidada Empenhada 
Grupos de Despesa 

4. Investimentos  2.464.498,37  756.287,82  3.320.754,05  802.188,96  3.323.194,59  802.223,46 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS PERMANENTES 

 0,00  311.268,77  850.789,08  345.331,77  852.754,62  345.331,77 

OBRAS, 

INSTALAÇÕES,PROJETOS E 

ESTUDOS DELEGACIAS 

SUB-REG E SECCIONAIS 

 37.513,09  277.186,43  41.729,69  278.175,04  42.204,69  278.175,04 

OBRAS, INSTALAÇÕES, 

PROJETOS E 

ESTUDOS - SEDE 

 41.985,28  167.832,62  43.235,28  178.682,15  43.235,28  178.716,65 

Demais elementos do grupo  2.385.000,00  0,00  2.385.000,00  0,00  2.385.000,00  0,00 

5. Inversões Financeiras  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6. Amortização da Dívida  69.392,91  0,00  69.392,91  0,00  100.000,00  0,00 



 
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 

JÁ CONTRATADAS 

 69.392,91  0,00  69.392,91  0,00  100.000,00  0,00 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO VIII - 

Quadro 5.1 A - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 

Egressos no 

Exercício 

Ingressos no 

Exercício Lotação Efetiva Tipologias dos cargos 

1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2)  43  4  4 

1.1. Servidores em Cargos Efetivos  40  3  4 

1.2. Cargos em Comissão  3  1  0 

1.2.1. Assessoramento Superior  2  0  0 

1.2.2. Função Gratificada  1  1  0 

2. Servidores com Contratos Temporários  1  1  1 

3. Total de Servidores (1+2)  44  5  5 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO IX - 

Quadro 5.1 B - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 

Anos 

De 31 a 40 

Anos 

De 41 a 50 

Anos 

De 51 a 60 

Anos 

Acima de 

60 Anos 

Tipologias do Cargo 

1 - Provimento de cargo efetivo  3  4  11  13  10 

Servidores efetivos  3  4  11  13  9 

Servidores com contratos temporários  0  0  0  0  1 

2 -Provimento de cargo em comissão  0  0  1  0  2 

Assessoramento superior  0  0  1  0  1 

Funções gratificadas  0  0  0  0  1 

Totais (1+2)  3  4  12  13  12 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO X - 

Quadro 5.1 C - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 

31/12 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descrição 

1. Provimento de cargo efetivo  0  0  0  0  32  5  2  2  0  0 

1.1. Servidores efetivos  0  0  0  0  31  5  2  2  0  0 

1.2. Servidores com contratos 

temporários 
 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 

2. Provimento de cargo em comissão  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 

2.1. Assessoramento superior  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 

2.2. Funções gratificadas  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 

3. Totais (1+2)  0  0  0  1  34  5  2  2  0  0 



 
Legenda 

Nível de Escolaridade: 

1 - Analfabelto 

2 - Alfabetizado sem cursos regulares 

3 - Primeiro grau incompleto 

4 - Primeiro grau 

5 - Segundo grau técnico 

6 - Superior 

7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação 

8 - Mestrado 

9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência 

10 - Não classificada 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 



ANEXO XI - 

Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário 

Receita Realizada Previsão Atualizada Previsão Inicial Descrição Saldo 

RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 8.026.000,00 13.934.000,00 13.466.312,57 467.687,43 

CONTRIBUIÇÕES 5.650.000,00 8.300.000,00 8.279.828,00 20.172,00 

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 960.000,00 1.935.000,00 1.789.605,61 145.394,39 

FINANCEIRAS 176.000,00 329.000,00 261.001,66 67.998,34 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.240.000,00 1.560.000,00 1.329.663,96 230.336,04 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 1.800.000,00 1.803.500,00 -3.500,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 10.000,00 2.713,34 7.286,66 

RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 2.060.000,00 2.070.000,00 66.346,00 2.003.654,00 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALIENAÇÕES DE BENS 60.000,00 70.000,00 66.346,00 3.654,00 

ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS: 10.086.000,00 16.004.000,00 13.532.658,57 2.471.341,43 

TOTAL GERAL: 13.532.658,57 

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO: 13.532.658,57 

Crédito Disponível Liquidada Empenhada Dotação Atual Dotação Inicial Descrição 

DESPESAS CORRENTES 8.880.000,00 12.717.000,00 10.128.348,69 9.628.247,51 2.588.651,31 

PESSOAL E ENCARGOS 215.370,03 3.273.714,26 3.623.829,97 3.839.200,00 2.934.200,00 

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 53.399,07 256.330,93 261.600,93 315.000,00 200.000,00 

USO DE BENS E SERVIÇOS 1.793.915,01 4.043.152,78 4.128.684,99 5.922.600,00 4.090.600,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 525.967,20 2.055.049,54 2.114.232,80 2.640.200,00 1.655.200,00 

DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL 1.206.000,00 3.287.000,00 802.223,46 802.188,96 2.484.776,54 

INVESTIMENTOS 792.776,54 802.188,96 802.223,46 1.595.000,00 791.000,00 

INVERSÕES FINANCEIRAS 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 415.000,00 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESERVA DE CONTIGÊNCIAS 1.522.000,00 0,00 0,00 1.522.000,00 0,00 



 
TOTAL DAS DESPESAS: 10.086.000,00 16.004.000,00 10.930.572,15 10.430.436,47 5.073.427,85 

SUPERÁVIT 3.102.222,10 

TOTAL GERAL: 13.532.658,57 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO XII - 

Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial 

Valor Anterior Valor Atual Descrição Valor Anterior Valor Atual Descrição 

ATIVO 20.339.016,72 16.360.515,41 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.339.016,72 16.360.515,41 

ATIVO CIRCULANTE 8.404.398,03 3.913.547,69 PASSIVO CIRCULANTE 2.795.928,47 1.044.231,19 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.582.755,41 3.558.239,58 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 

PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR 
70.655,43 142.953,31 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.582.755,41 3.558.239,58 PESSOAL A PAGAR 0,00 551,78 

CAIXA 0,00 0,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 551,78 

FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 70.655,43 142.401,53 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 173.334,40 161.518,65 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 70.655,43 142.401,53 

BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 66.043,58 207.818,54 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 239.736,24 365.703,82 

BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.212.386,37 3.053.628,49 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 239.736,24 365.703,82 

ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 6.711,07 10.353,11 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 22.692,85 42.482,10 

DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO 

VINCULADA 
124.279,99 124.920,79 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 189.600,87 253.903,85 

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 360.828,96 243.373,75 FORNECEDORES/PRESTADORES DE 

SERVIÇOS 
26.842,52 66.827,87 

CRÉDITOS A RECEBER 360.828,96 243.373,75 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 600,00 2.490,00 

CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 360.828,96 243.373,75 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.005.779,96 535.574,06 

CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 
0,00 0,00 CONTAS A PAGAR 10.569,84 13.428,24 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS 0,00 0,00 CONTAS A PAGAR 10.569,84 13.428,24 

COTA PARTE 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.982.927,20 513.681,68 

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE 

CURTO PRAZO 
1.460.813,66 111.934,36 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.982.927,20 513.681,68 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A 

PESSOAL E A TERCEIROS 
60.695,99 10.797,66 VALORES EM TRÂNSITO 12.154,33 6.261,03 

ADIANTAMENTOS A PESSOAL 60.572,69 10.797,66 VALORES EM TRÂNSITO 12.154,33 6.261,03 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 123,30 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 128,59 2.203,11 



 
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 

RECUPERAR 
1.311.054,12 7.852,83 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 128,59 2.203,11 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 

RECUPERAR 
1.311.054,12 7.852,83 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 

VINCULADOS 

40.608,70 40.608,70 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 

VINCULADOS 

40.608,70 40.608,70 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE 

CURTO PRAZO A RECEBER 
48.454,85 52.675,17 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE 

CURTO PRAZO A RECEBER 
48.454,85 52.675,17 EMPRÉSTIMOS A PAGAR 0,00 0,00 

ESTOQUES 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS A PAGAR 0,00 0,00 

ALMOXARIFADO 0,00 0,00 VALORES DE TERCEIROS E/OU 

RESTITUÍVEIS 
0,00 0,00 

ALMOXARIFADO 0,00 0,00 CAUÇÕES 0,00 0,00 

VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

PAGAS ANTECIPADAMENTE 

0,00 0,00 CAUÇÕES 0,00 0,00 

VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

PAGAS ANTECIPADAMENTE 

0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 

VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

PAGAS ANTECIPADAMENTE 

0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 11.934.618,69 12.446.967,72 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 451.788,16 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.519.201,32 6.767.393,31 DÍVIDA DE LONGO PRAZO 0,00 451.788,16 

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO 

PRAZO 
5.519.201,32 6.767.393,31 DÍVIDA DE LONGO PRAZO 0,00 451.788,16 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS 82.000,00 82.000,00 DÍVIDA INTERNA 0,00 451.788,16 

CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 
78.980,47 78.980,47 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 

DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 5.358.220,85 6.606.412,84 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00 



 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO 

PRAZO 

0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00 

DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO 

PRAZO 
0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E 

INTANGÍVEL 
6.415.417,37 5.679.574,41 

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 

IMOBILIZADO 6.415.417,37 5.679.574,41 

BENS MÓVEIS 2.467.383,64 2.188.397,87 

BENS IMÓVEIS 3.948.033,73 3.491.176,54 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0,00 

INTANGÍVEL 0,00 0,00 

INTANGÍVEL 0,00 0,00 

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.543.088,25 14.864.496,06 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.543.088,25 14.864.496,06 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.543.088,25 14.864.496,06 

PATRIMÔNIO SOCIAL 17.543.088,25 14.864.496,06 

RESULTADOS ACUMULADOS 17.543.088,25 14.864.496,06 

Do Exercício 2.675.750,26 4.348.509,11 

De Exercicios Anteriores 14.864.514,58 10.515.986,95 

Ajustes de Exercicios Anteriores 2.823,41 0,00 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO XIII - 

Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial 

Valor Anterior Valor Atual Descrição Número Conta Valor Anterior Valor Atual Descrição Número Conta 

4 VARIAÇÃO 

PATRIMONIAL 

AUMENTATIVA 

12.304.893,77 12.148.092,42 3 VARIAÇÃO 

PATRIMONIAL 

DIMINUTIVA 

9.629.143,51 7.799.583,31 

4.1 CONTRIBUIÇÕES 8.000.000,00 7.360.000,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.126.934,29 2.286.625,54 

4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 8.000.000,00 7.360.000,00 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.126.934,29 2.286.625,54 

4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 8.000.000,00 7.360.000,00 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.126.934,29 2.286.625,54 



 
4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS 

E SERVIÇOS 
1.370.724,92 1.216.649,79 3.2 BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
59.730,00 47.945,90 

4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS 

E SERVIÇOS 
1.370.724,92 1.216.649,79 3.2.1 BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
59.730,00 47.945,90 

4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS 

E SERVIÇOS 
1.370.724,92 1.216.649,79 3.2.1.1 BENEFÍCIOS 

ASSISTENCIAIS 
59.730,00 47.945,90 

4.3 FINANCEIRAS 598.880,69 1.074.442,63 3.3 USO DE BENS E 

SERVIÇOS 
4.386.662,27 3.582.727,42 

4.3.1 FINANCEIRAS 598.880,69 1.074.442,63 3.3.1 USO DE BENS E 

SERVIÇOS 

4.386.662,27 3.582.727,42 

4.3.1.1 FINANCEIRAS 598.880,69 1.074.442,63 3.3.1.1 USO DE BENS E 

SERVIÇOS 

4.386.662,27 3.582.727,42 

4.4 TRANSFERÊNCIAS 1.803.500,00 2.378.000,00 3.6 TRIBUTÁRIAS E 

CONTRIBUTIVAS 

2.055.049,54 1.802.223,54 

4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 1.803.500,00 2.378.000,00 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E 

CONTRIBUTIVAS 

2.055.049,54 1.802.223,54 

4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 1.803.500,00 2.378.000,00 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E 

CONTRIBUTIVAS 
2.055.049,54 1.802.223,54 

4.9 OUTRAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

531.788,16 119.000,00 3.7 DESVALORIZAÇÃO E 

PERDA DE ATIVOS 
0,00 10.668,00 

3.9 OUTRAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

767,41 69.392,91 

4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

531.788,16 119.000,00 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E 

PERDA DE ATIVOS 
0,00 10.668,00 

3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

767,41 69.392,91 

4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

531.788,16 119.000,00 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E 

PERDA DE ATIVOS 

0,00 10.668,00 

3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

767,41 69.392,91 

SUPERAVIT 2.675.750,26 4.348.509,11 



 
TOTAL: 12.304.893,77 12.148.092,42 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

ANEXO XIV - 

Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro 

Valor Dispêndios Títulos Valor Ingressos Títulos 

RECEITA ORÇAMENTARIA 13.532.658,57 DESPESA ORÇAMENTARIA 10.430.436,47 

RECEITAS CORRENTES REALIZADA 13.466.312,57 DESPESAS CORRENTES  LIQUIDADAS 9.628.247,51 

RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 66.346,00 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 802.188,96 

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 12.050.274,70 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 12.127.980,97 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 

TERCEIROS 
791.175,37 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 

TERCEIROS 
841.073,70 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,00 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.303.201,29 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A 

RECEBER 
4.490,33 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A 

RECEBER 
270,01 

PESSOAL A PAGAR 2.105.579,95 PESSOAL A PAGAR 2.106.131,73 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 561.865,24 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 633.611,34 

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.672.077,52 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.798.045,10 

CONTAS A PAGAR 216.703,29 CONTAS A PAGAR 219.561,69 

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.055.049,54 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 585.804,02 

VALORES EM TRÂNSITO 185.485,33 VALORES EM TRÂNSITO 179.592,03 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 457.848,13 OUTRAS OBRIGAÇÕES 459.922,65 

Indeizações e Restituições 0,00 Indeizações e Restituições 767,41 

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.558.239,58 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 6.582.755,41 

TOTAL GERAL 29.141.172,85 TOTAL GERAL 29.141.172,85 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 



ANEXO XV - 

Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa 

2014 Descrição 

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 3.760.358,79 

Ingressos 25.516.587,27 

Receitas 13.466.312,57 

Receitas de Contribuições 8.279.828,00 

Exploração de Bens e Serviços 1.789.605,61 

Financeiras 261.001,66 

Outras Receitas Correntes 1.332.377,30 

Transferencias Correntes 1.803.500,00 

Recebimentos Extra-Orçamentários 12.050.274,70 

Desembolsos 21.756.228,48 

Despesas 9.628.247,51 

Pessoal e Encargos 3.273.714,26 

Benefícios Assistenciais 256.330,93 

Uso de Bens e Serviços 4.043.152,78 

Transferencias Correntes 2.055.049,54 

Tributárias e Contributivas 0,00 

Outras Despesas Correntes 0,00 

Pagamentos Extra-Orçamentários 12.127.980,97 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 3.760.358,79 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -735.842,96 

Ingressos 66.346,00 

Operações de Crédito Internas 0,00 

Alienações de Bens 66.346,00 

Alienações de Títulos e Ações 0,00 

Amortização de Empréstimos Concedidos 0,00 

Transferências de Capital 0,00 

Desembolsos 802.188,96 

Aquisição de Ativo Não Circulante 802.188,96 

Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00 

Transferências de Capital 0,00 

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -735.842,96 

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 3.024.515,83 

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 3.558.239,58 

Caixa e Equivalente de Caixa Final 6.582.755,41 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 



  


