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2 - APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas e resultados obtidos 

pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis – Creci – 6ª Região – Pr., em atendimento às 

exigências dos órgãos de controle e em consonância com as normativas que dispõem sobre a 

sua organização e conteúdo.  

A elaboração deste documento norteou-se pelas normas de organização e apresentação 

de relatórios e de peças complementares integrantes dos processos de contas da Administração 

Pública Federal, em especial, a Instrução Normativa-TCU (IN-TCU) nº 63/2010, a Decisão 

Normativa-TCU (DN-TCU) nº 154/2016 e 156/2016 e a Portaria-TCU nº 59/2017. 

Foram abordadas as seções: visão geral da Unidade, planejamento organizacional e 

desempenhos orçamentário e Operacional, governança, relacionamento com a sociedade, 

desempenho financeiro de informações Contábeis, áreas especiais da gestão e conformidade da 

gestão. 

  



 
 

Página 10 de 73 

3 – VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis é uma autarquia coorporativa de 

fiscalização profissional instituída por competência da União Federal como prevê o artigo 22, 

inciso XVI, da Constituição Federal.  

A atuação do órgão no estado do Paraná está distribuída em unidades localizadas nas 

sub-regiões de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Pato 

Branco, Guarapuava, Matinhos e Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro do Paraná). 

Além de atender no geral a população nas consultas e reclamações de serviços 

imobiliários o CRECI/PR registra, em atividade, o total de 16.519 corretores de imóveis 

inscritos e 2.471 empresas imobiliárias. 

 

3.1 – Finalidade e competências 

 

A finalidade originária e principal do CRECI/PR é a disciplina, controle e fiscalização 

profissional da classe dos corretores de imóveis no estado do Paraná. 

As competências legais estão previstas na Lei n° 6.530/78, que no artigo 5° dispõe que 

“o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização do 

exercício da profissão de corretor de imóveis”. 

Portanto, entre as principais competências deste Regional, conforme disposto no artigo 

16 do Decreto n° 81.871/1978, estão as de: 

a) Fiscalizar e regulamentar o exercício profissional de corretor de imóveis e 

disciplinar o funcionamento do Regional, na área de sua jurisdição; 

b) Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Fiscal; 

c) Arrecadar anuidades, multas e emolumentos e adotar todas as medidas 

destinadas à efetivação da sua receita e a do Conselho Federal; 

d) Aprovar o relatório anual, o balanço de contas de sua Diretoria, bem como a 

previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo essa matéria à 

consideração do Conselho Federal; 

e) Propor a criação de Sub-regiões, em divisões territoriais que tenham um número 

mínimo de corretores de imóveis, fixado pelo Conselho Federal; 

f) Homologar a tabela de preços de serviço de corretagem, editada pelos Sindicatos 
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da categoria, para uso e orientação dos inscritos; 

g) Decidir sobre os pedidos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas; 

h) Organizar e manter o registro profissional dos inscritos; 

i) Expedir credenciais aos inscritos; 

j) Impor sanções administrativa-disciplinares, observado o devido processo legal; 

k) Representar em juízo ou fora dele, na área de sua jurisdição, os legítimos 

interesses da categoria profissional; 

l) Eleger, dentre seus conselheiros, a Diretoria do Regional e os representantes 

efetivos e suplentes que comporão o Conselho Federal; 

m)  Promover a cobrança judicial ou amigável das anuidades, multas e 

emolumentos. 

Além dessas competências específicas ditadas nas normas de regência, o Regional tem 

o dever de cumprir e fazer cumprir, os princípios constitucionais e infralegais, tais como: 

(i) Observar o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF e Lei nº 9.784/1999); 

(ii) Obedecer a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF); 

(iii) Instituir o processo de licitação para todas as suas aquisições e/ou vendas (Lei 

8.666/1993); 

(iv) Realizar concurso ou seleção pública para a contratação de pessoal (art. 37 da 

CF); 

(v) Cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência nos atos que praticar; 

(vi) Atender à exigência da transparência e acesso a informação, dentre outras 

normas aplicáveis à Administração Pública. 

 

3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

Inicialmente a norma que instituiu o Conselho Federal e por consequências os 

Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis foi a Lei nº 4116, de 27 de agosto de 1962. 

Tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978 que deu nova 

regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis e passou a partir daí a disciplinar o 

funcionamento de seus órgãos de fiscalização, ou seja, no caso o COFECI-Conselho Federal de 

Corretores de Imóveis e os CRECI’s-Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. 
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De sua vez, o Decreto nº 81.871/78 regulamentou a Lei nº 6.530/1978.  

Todo esse conjunto legal permitiu a elaboração do Regimento Interno (RI) com a 

conceituação da finalidade, competência e estrutura do conselho.  

 

 

3.3 – Breve histórico da entidade 

 

A atividade da intermediação (corretagem) é deveras antiga. No Brasil, por ocasião da 

vinda da corte Portuguesa no século XIX (1808), há traço de intermediação (corretagem) 

ocorrida no Rio de Janeiro em decorrência do desalojamento de cidadãos que perderam suas 

casas à nobreza de Portugal. 

Já no século XX, muito antes do início da construção de Brasília-DF, já havia 

movimentos sindicais que defendiam a legalização da classe de corretores de imóveis. Observe 

que na prática esses movimentos sociais reivindicavam o direito ao reconhecimento profissional 

da categoria através de lei. Isso, a exemplo com o que ocorreu com outras profissões liberais 

existentes à época, como a de engenheiro civil e de advogado.  

Diante dessa movimentação social, foi promulgada a Lei nº 4.116, de 27 de agosto de 

1962, que foi batizado como o “Dia Nacional do Corretor de Imóveis”.  

A partir desse diploma legal, os profissionais que na prática já atuavam na 

intermediação imobiliária em cada estado da Federação, passaram a se organizar. De modo que, 

no Paraná, deu-se a instalação da 6ª Região. 

Logo ocorreu o primeiro ato formal de reunião da entidade datado de 10 de janeiro de 

1965. Na ocasião, os dirigentes se reuniram para decidir quais seriam as normas de recebimento 

de processos de inscrição no CRECI para pessoas interessadas em exercer legalmente a 

profissão de corretor. Neste período o conselho atuava mais como um órgão meramente 

registral. Com pouco ou nenhum poder de disciplina.  

Sendo que, somente mais tarde, em razão da sanção da Lei nº 6.530/1978, houve a 

previsão legal de que a entidade exerce não só atos de inscrição para o registro profissional, 

mas também a disciplina, regulamentação e a fiscalização como órgão de controle ético-

profissional dentro da esfera administrativa.  

Vale dizer ainda que a nova ordem constitucional erigida pela Constituição Cidadã de 

1988 recepcionou referida lei ao prever a competência à União Federal de organizar e manter a 
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inspeção no trabalho e ainda organizar o sistema nacional para o exercício de profissões (cf. 

artigos 21, inciso XXIV e 22, inciso XVI).  

 

3.4 – Organograma 

 

Para conhecimento da estrutura formal do CRECI/PR, segue a representação gráfica 

do seu organograma: 

 

 
Figura 1. Estrutura Organizacional do CRECI/PR 
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Figura 2. Estrutura Organizacional de Empregos do CRECI/PR 
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4 – PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

O planejamento das atividades do CRECI/PR passa por ações de natureza 

fiscalizadora, orientadora, disciplinar, deliberativa, administrativa e de supervisão de acordo 

com o Regimento Interno (RI). 

Assim, para o desempenho dessas funções o CRECI/PR conta com a estrutura 

organizacional composta pelo Plenário, Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de Ética e 

Fiscalização Profissional (CEFISP), Comissão de Análise de Processos de Inscrição 

(COAPIN), Turmas Julgadoras (TJ), Comissão de Conciliação e Atendimento ao Consumidor 

do Mercado Imobiliário (CRECICON). 

O conselho tem como órgãos de apoio a Superintendência, Secretaria Administrativa, 

Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação, Assessoria da 

Presidência, Coordenadorias de Administração, Fiscalização, Contábil e Financeira, 

Tecnologia da Informação e de Cobrança, os quais desempenham suas funções conforme 

previamente definidas. 

Como base nessa organização, o CRECI/PR atua no controle ético-disciplinar da 

profissão de corretor de imóveis no estado do Paraná com vistas a aplicar as receitas 

constituídas ou representadas na arrecadação de: 

a) Anuidades; 

b) Emolumentos; 

c) Multas; e 

d) Renda patrimonial; 

Definidas essas premissas, este Conselho de Fiscalização Profissional tem como 

missão, visão e valores institucionais os seguintes preceitos: 

 Missão: Supervisionar a ética dos Corretores de Imóveis em todo o território 

nacional, cabendo-nos zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que 

a exercem legalmente, visando à defesa da Sociedade. 

 Visão: Buscar aprimoramento contínuo e inovando sempre. 

 Valores: Ética, Transparência, Efetividade e Competência. 

 

 

 

 



 
 

Página 16 de 73 

4.1 – Planejamento Organizacional 

 

No início de cada triênio são definidas as prioridades de planejamento organizacional 

da gestão no que se refere às funções do CRECI/PR, na atividade de fiscalização profissional.  

Da mesma forma há o planejamento, controle e execução dos serviços relacionados ao 

registro profissional de corretores, empresas imobiliárias e estudantes/ estagiários.  

Também existem consultas sobre serviços imobiliários em atendimento à sociedade 

nas demandas que envolvam o mercado imobiliário, como na compra, venda, permuta, locação 

e administração de imóveis. 

Dentro desse contexto, o plano de fiscalização profissional em 2016 registrou o total 

de 14.987 ações. Sendo:  

 1.076 autos de infração por irregularidades; 

 13.143 autos de constatação em visitas de agentes; 

 2.426 notificações para regularização; 

 

De modo que o quadro total de atividades foi consolidado, no exercício, de acordo com 

a tabela abaixo: 

 
Tabela 1. Dados da Fiscalização do CRECI/PR do Ano de 2016 

OCORRÊNCIAS 

1o. 
TRIMESTRE 

 2o. 
TRIMESTRE 

 3o. 
TRIMESTRE 

 4o. 
TRIMESTRE Total 

Total 
Geral 

Total Total Total 

J F M  A M J  J A S  O N D 

Auto de Constatação 1172 1026 1285 3483 989 944 1092 3025 1049 1314 1176 3539 1049 1067 980 3096 13143 

Notificação 257 177 222 656 251 234 170 655 179 219 237 635 172 190 118 480 2426 

Auto de Infração 11 44 34 89 52 51 56 159 92 99 46 237 36 47 94 177 662 

Autos de Infração Ex. Ilegal 0 10 35 45 32 33 36 101 70 45 23 138 16 65 49 130 414 

Diligências Realizadas 1438 1114 1576 4128 1324 1262 1354 3940 1390 1544 1482 4416 1273 1369 1241 3883 16367 

Denúncias Arquivadas 1 3 6 10 1 8 7 16 3 3 1 7 6 1 1 8 41 

Denúncias Instauradas 0 0 0 0 0 8 10 18 11 14 23 48 24 0 0 24 90 

Termos de Representação 0 0 0 0 0 8 10 18 11 14 23 48 24 0 0 24 90 

Termo Circunstanciado 0 10 35 45 32 33 23 88 42 34 20 96 16 33 34 83 312 

Exercício Ilegal MP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de veículos 14 14 14  14 14 14  14 14 14  14 14 14   

Número de agentes 10 10 10  10 10 10  10 10 10  10 10 10   
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Ainda no campo da ética e disciplina há o registro de 131 denúncias de pessoas 

interessadas (consumidores) que reclamaram contra serviços imobiliários prestados por 

profissionais do ramo aqui registrados. Anote que todo este volume foi transformado em 

processo disciplinar visando à averiguação das condutas e aplicação de eventuais sanções 

conforme o caso concreto.  

Quanto ao número de decisões administrativas em 2016 foram proferidos 5.214 

julgamentos de processos administrativos em tramitação no conselho decorrentes de infrações 

praticadas por corretores e empresas inscritas e apuradas pela Fiscalização Profissional. 

Por sua vez, a Secretaria Administrativa (SEAD) processou 11.358 requerimentos 

administrativos. Dentro destes consolidou o total de 1.571 processos de inscrição de pessoa 

física; 208 de pessoas jurídicas e, ainda, 2.204 pedidos de estágio supervisionado. 

No campo do dever de informar, o CRECI/PR disponibilizou palestras gratuitas tanto 

na sede quanto em suas sub-regionais. A intenção aqui, sobretudo, sempre foi a de alcançar o 

melhor aperfeiçoamento profissional. 

Internamente foram realizados treinamentos aos conselheiros e gestores tendo como 

importância temática a definição legal da competência, finalidade e função do conselho, bem 

como a necessidade de gerir o orçamento de forma equilibrada com prestação de contas ao 

conselho fiscal, COFECI e TCU. 

Os funcionários também foram submetidos a treinamento com o objetivo de aprimorar 

o trabalho do conselho na realização de sua missão primordial de serviço público de fiscalização 

profissional.  

Importante salientar que mediante dotação e previsão orçamentária expressamente 

aprovada a gestão permitiu aos empregados do conselho a realização de cursos em área técnica 

sensível de interesse da entidade no intuito de aprimorar o conhecimento desses agentes 

públicos. 

Os resultados do conjunto dessas ações têm se demonstrado não só em dados 

estatísticos, mas também no reconhecimento das pessoas envolvidas no processo de informação 

e de melhoria do serviço público no cumprimento de seus objetivos elementares. 
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4.1.1 – Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

Dentro de sua competência e finalidade a gestão do CRECI/PR primou por ações que 

tem o seguinte objetivo: 

 

Tabela 2. Ações e objetivos da gestão CRECI/PR do triênio 2016/2018 
AÇÃO OBJETIVO 

1. Projeto de orientação e 
atendimento à sociedade 

Publicidade institucional veiculada em jornais e rádios em comemoração 
ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis, com informações pertinentes e 
aconselhamento de contratação, para fins de corretagem imobiliária, 
somente de profissionais habilitados.  

2. Projeto “Quarta-Especial 
Palestras nas Sub-Regionais e algumas Delegacias Distritais visando o 
aperfeiçoamento profissional, realizadas sempre nas primeiras quartas-
feiras de cada mês. 

3. Ciclo de palestras na sede e 
nas Delegacias Sub-Regionais 

Também buscando o aprimoramento profissional, foram realizadas 
palestras na sede e em todas as Sub-Regionais, através de conferencista 
especializado na área imobiliária. 

4. Combate ao exercício ilegal 
(artigo 47, da Lei das 
Contravenções Penais 

O Conselho Regional envidou seus esforços no sentido de identificar e 
lavrar Autos de Constatação contra pessoas que exerciam ilegalmente a 
atividade privativa de corretor de imóveis, com encaminhamento desses 
casos à Autoridade Policial que, de sua vez, lavrou os correspondentes 
Termos Circunstanciados e os encaminhou à Justiça para a devida 
apuração. 

5. Fiscalização Profissional 
Concentrada 

Designação de regiões no estado para realização de fiscalização através de 
vários Agentes Fiscais atuando ao mesmo tempo, com resultados positivos. 

6. Convênio com o Ministério 
Público Estadual 

Visando a realização de avaliações imobiliárias para fins de instruir 
inquéritos instaurados pelo MP ou ações judiciais iniciadas por esse órgão, 
abrangendo todo o território do estado do Paraná, com apresentação dos 
respectivos laudos. 

7. Realização de Sessões 
Plenárias e de Turmas 
Julgadoras 

No exercício de 2016, o CRECI/PR realizou 04 (quatro) Sessões do 
Conselho Pleno que deliberou sobre as matérias de sua competência e 
igual número de Sessões das 03 Turmas Julgadoras (órgão fracionário do 
Plenário), as quais analisaram e julgaram, em grau de recurso, as decisões 
exaradas pela Comissão de Ética e Fiscalização Profissional (CEFISP) nos 
processos instaurados por ação fiscal e, originariamente, os processos 
iniciados por Termos de Representação, oriundos de denúncias dos 
consumidores. 

8. Sessões solenes de juramento 
e entrega de credenciais aos 
novos corretores de imóveis 

Também durante o ano de 2016, o Regional realizou diversas sessões 
solenes para o citado fim. Essas sessões são efetivadas na sede e em todas 
as 10 Delegacias Sub-Regionais espalhadas nas principais cidades do 
estado. 

9. Aperfeiçoamento funcional 
O Conselho destinou verba em seu orçamento anual, para investir no 
aperfeiçoamento de seus funcionários. 

10. Projeto de Construção da 
Sede 

Foi concluído, em 2016, o processo de licitação para execução da obra da 
nova sede, que será iniciada no início de 2017, com previsão de até 24 
meses para conclusão. 

11. Portal da Transparência 
Cumprindo determinação legal, este Conselho Regional instituiu o Portal 
da Transparência, onde publica todas as suas receitas e despesas no site: 
www.crecipr.gov.br 
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4.1.2 – Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros 

planos 

 

O triênio 2016/2018 iniciou sua gestão tendo como o objetivo da continuidade das 

ações propostas no plano estratégico nas áreas de:  

(i) Infraestrutura; 

(ii) Desenvolvimento profissional de empregados do conselho; 

(iii) Atendimento à sociedade em geral nas demandas do seu interesse e ligadas 

ao mercado imobiliário;  

(iv) Treinamento aos profissionais fiscalizados; e, 

(v) Treinamento aos conselheiros e membros do conselho a respeito das 

atribuições legais e responsabilidades do órgão de fiscalização profissional. 

 

Tabela 3. Áreas de competência do CRECI/PR do triênio 2016/2018 
PLANO DE AÇÃO COMPETÊNCIA 

Plenário 

 Eleger a Diretoria e os representantes junto ao Conselho Federal (dois titulares e 
dois suplentes); 

 Mandar expedir atos; 
 Julgar processos de natureza administrativa e disciplinar; 
 Propor reformas no RI; 
 Resolver dúvidas; 
 Cumprir e fazer cumprir resoluções; 
 Analisar e julgar o relatório anual de prestação de contas, balanços e contas 

trimestrais da Diretoria; 
 Aprovar dotação orçamentária; 
 Conceder licença a diretores e conselheiros; 
 Referendar ou não atos urgentes da Presidência, bem como portarias deliberativas; 
 Propor a criação de sub-regionais; 
 Nomear representante honorífico 
 Examinar e decidir sobre procedimentos de inscrição 
 Expedir as credenciais 
 Uniformizar as decisões administrativas 
 Propor ao COFECI modelo de contrato de uso de inscritos. 

Diretoria 

 Definir diretrizes e políticas administrativas e financeiras para o conselho 
regional; 

 Analisar e deliberar sobre os assuntos propostos pela Presidência e Diretoria; 
 Analisar e definir as sugestões apresentadas por comissões e grupo de trabalho; 
 Conceder registro de estágio; 
 Determinar regulamentos ao órgão e aos funcionários; 
 Baixar Atos e Portarias no âmbito de sua jurisdição. 

Presidência 

 Assinar atos com o Diretor Secretário e mandar publicá-los, quando for o caso; 
 Convocar e presidir sessões e reuniões; 
 Firmar acordos, convênios e contratos em geral; 
 Contratar e demitir pessoal; 
 Resolver casos de urgência, devendo submeter o assunto à Diretoria ou ao 

Plenário conforme a matéria; 
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Presidência 
(continuação) 

 Representar o CRECI em juízo ou fora dele, incluindo-se os atos oficiais em geral; 
 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário; 
 Resolver dúvidas administrativas; 
 Autorizar deslocamentos para cumprimento de atividades afetas ao conselho de 

funcionários, assessores, diretores, conselheiros e membros de comissões; 
 Autorizar alienação e oneração de bens móveis; 
 Homologar e adjudicar licitações em geral; 
 Outras atividades correlatas 

Conselho fiscal 

 Examinar balanço, balancetes, relatórios financeiros, prestação de contas; 
 Emitir pareceres de aprovação da regularidade, expor ressalvas ou recomendar a 

não aprovação das contas; 
 Examinar toda a documentação de despesas realizadas pelo Regional, podendo 

pedir esclarecimentos e diligências; 
 Analisar e recomendar ao Plenário o exame do Processo de Prestação de Contas 

anual. 

CEFISP 

 Realizar juízo instrutivo nos processos administrativo-disciplinares instaurados 
por Termos de Representação e recomendar a sanção que deve ser aplicada ou a 
sua improcedência, conforme o caso; 

 Realizar juízo de instrução e julgar, originariamente, os processos administrativo-
disciplinares iniciados por Autos de Infração; 

 Realizar audiências e converter processos em diligência, determinando juntada de 
documentos e presidindo a instrução oral pelo relator, quando a determinar; 

COAPIN 

 Analisar a regularidade dos processos de inscrição de pessoa física e jurídica em 
geral, emitindo parecer opinativo por realização de diligências ou pelo 
deferimento e/ou indeferimento do pedido; 

 Realizar diligências, ouvir pessoas, determinar citações, notificações e praticar 
todos os demais atos necessários ao cumprimento de sua competência 
jurisdicional. 

CRECICON 

 Realizar audiências de conciliação, previamente designadas pelo Cartório do 
Departamento de Fiscalização; 

 Redigir acordos entabulados pelas partes envolvidas e homologá-los, para 
arquivamento do processo após conclusão do que foi avençado; 

 Redigir e assinar as atas das audiências de conciliação, restituindo o processo ao 
Departamento próprio para arquivamento ou prosseguimento da denúncia; 

 Atendimento específico aos consumidores dos serviços da corretagem imobiliária, 
nos processos de reclamação/denúncia apresentados pela comunidade em geral, 
orientando e incentivando, sempre que possível, a conciliação; 

CRECI-Jovem 

 Estimular os novos corretores de imóveis e os estagiários a terem consciência 
sobre o verdadeiro espírito da intermediação imobiliária praticada de acordo com 
os princípios éticos e disciplinares da profissão; 

 Contribuir com a organização de eventos, seminários, encontros, cursos e 
congressos, com o objetivo de formular propostas e estabelecer programas 
voltados para preparar os novos corretores de imóveis e os estagiários para bem 
desempenhar suas atribuições profissionais;  

 Estimular a discussão sobre a qualidade e avaliação dos cursos de formação de 
corretores de imóveis, permitindo ao Conselho Regional acompanhar o nível de 
excelência do ensino e demais atividades que possam contribuir para a formação 
acadêmica e profissional; 

 Incentivar a criação de comissões similares nos demais Conselhos Regionais do 
País, bem como no Conselho Federal; 

 Manter intercâmbio com as comissões similares instaladas nos demais Conselhos 
Regionais do País; 

 Difundir a importância do Conselho Regional como entidade fiscalizadora e 
disciplinadora da intermediação imobiliária e sua relevante atuação na defesa da 
sociedade; 
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CRECI-Jovem 
(continuação) 

 Defender, perante o Conselho Regional, os interesses dos novos corretores de 
imóveis; 

 Fomentar a discussão de projetos e temas com vistas a melhorar e modernizar os 
serviços do conselho formando lideranças e democratizando a missão 
institucional do conselho 

Superintendência 

 Acompanhar as determinações do Plenário, da Diretoria e da Presidência, cumprir 
e fazer cumprir essas decisões; 

 Recepcionar Diretores e Conselheiros e lhes prestar apoio administrativo no 
desempenho de suas funções; 

 Acompanhar o processo de planejamento estratégico auxiliando na identificação 
de problemas, controle e implantação de mudanças; 

 Prestar atendimento a conselheiros federais; 
 Supervisionar os contratos em geral firmados pelo CRECI e informar a 

Presidência e/ou Diretoria na hipótese de detectar desvios ou irregularidades; 
 Dar encaminhamento e acompanhar o cumprimento de decisões administrativas; 
 Analisar processos e acompanhar as atividades desenvolvidas pelas unidades 

organizacionais do CRECI/PR; 
 Preparar agenda de compromissos e envidar seus esforços para os respectivos 

cumprimentos; 
 Controlar a correspondência expedida e recebida; 
 Sistematizar o calendário de atividades; 
 Executar os serviços de emissão de passagem, solicitação de diárias e reservas; 
 Controlar, registrar e distribuir as passagens aéreas; 
 Supervisionar, acompanhar, coordenar o desenvolvimento tecnológico na área de 

informática e buscar soluções adequadas às necessidades do conselho; 
 Organizar e manter atualizado o banco de informações relativo ao exercício 

profissional para subsidiar trabalhos técnicos; 
 Realizar outras tarefas correlatadas. 

Assistência Técnica 
Procuradoria 

Jurídica 

 Executar atividades de consultoria e assessoramento; 
 Assistir e assessorar a Diretoria no controle interno da legalidade administrativa 

dos atos a serem praticados; 
 Examinar previamente textos legais normativos, contratos e outros atos 

decorrentes e editais de licitação, entre outros; 
 Examinar documentos com direitos, obrigações e responsabilidades do 

CRECI/PR; 
 Participar de discussões em aspectos que envolvam interesse institucional e 

orientar quanto à legalidade de atos administrativos; 
 Orientar quanto à celebração de contratos, convênio e revisões, bem como 

manifestar-se juridicamente sobre as respectivas minutas chancelando os textos 
definitivos; 

 Assessorar a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional (CEFISP) na 
orientação técnica dos julgamentos; 

 Prestar assessoria jurídica aos órgãos internos: CRECICON, CEFISP, COAPIN, 
TURMAS JULGADORAS e PLENÁRIO; 

 Comparecer e acompanhar com as manifestações de ordem legal nas Sessões 
Plenárias e Reuniões de Diretoria; 

 Orientar e supervisionar todo o contencioso. 
 Chefiar de um modo geral todo o trabalho jurídico desenvolvido no âmbito do 

CRECI/PR. 

Assistência Técnica 
Comunicação e 

Eventos 

 Assistir a Diretoria em sua representação de comunicação social e publicidade 
institucional; 

 Realizar trabalhos relativos à imagem institucional; 
 Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar as ações referentes à 

comunicação e as diretrizes institucionais do CRECI; 
 Participar do planejamento das ações necessárias ao cumprimento da competência 

e finalidade institucional; 
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Assistência Técnica 
Comunicação e 

Eventos 
(continuação) 

 Promover pesquisas internas e externas para subsidiar e avaliar os planos de ação 
e planejamento de comunicação; 

 Manter, atualizar e produzir vídeos e materiais pertinentes ao CRECI; 
 Criar, produzir veículo oficial de divulgação dos serviços e resultados do conselho 

e projetos editorais em meios de comunicação; 
 Elaborar política de relacionamento com os demais segmentos setoriais 

imobiliários; 
 Realizar cobertura jornalística de acontecimentos, eventos oficiais e demais 

acontecimentos de interesse da instituição, entre outras atividades similares ou 
afetas à comunicação institucional; 

 Cuidar para que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
do conselho tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. 

Comissão 
Permanente de 
Licitação (CPL) 

 Cabe à CPL: 
 Recebimento de requisições pertinentes à instauração de processos licitatórios 

relativos a compra, locação, alienação e serviços;  
 Execução de atividades relativas à instauração de processo e julgamento das 

licitações de interesse do órgão, com observância da legislação especifica; 
 Proposição de instauração de processo com vista à apuração de infrações 

cometidas no curso da licitação e do contrato, para promoção da responsabilidade 
administrativa e aplicação da sanção cabível, sem prejuízo de sua iniciativa de 
apuração; 

 Execução de outras atividades, nos termos da legislação pertinente. 
 Dentre os membros da Comissão de Licitação, serão designados pela Presidência 

tantos Pregoeiros quantos se fizerem necessários; 
 Dirigir e julgar os certames, na seleção da proposta mais vantajosa, considerando 

o princípio da economicidade e custo/benefício (tem o dever de selecionar a 
proposta que melhor atende às necessidades da Administração Pública, em 
consonância com interesse público); 

 Praticar os atos correlatos; 
 Assistir à Superintendente, Presidência e Diretoria em assuntos de interesse da 

administração relativos à serviços técnicos, procedimentos e rotinas legais; 
 Receber e expedir documentos; 
 Responder consulta de licitação; 
 Receber, examinar e julgar os procedimentos relativos ao processo de licitação e 

ao cadastro de licitantes; 
 Exercer as competências estabelecidas na Lei nº 8.666/93 

Coordenadoria 
Administrativa 

 Assistir à Superintendência, Diretoria e Presidência em assuntos relacionados à 
administração, serviços técnicos da instituição 

 Receber e expedir documentos 
 Controlar, gerir, e organizar as atividades do conselho 
 Acompanhar o funcionamento do sistema de gerenciamento de informação 

digitalizadas 
 Realizar procedimentos inerentes à execução administrativa e organização, 

controle da tramitação de documentos e arquivos temporários e permanentes 
 Classificar, registrar, cadastrar e tombar os bens do ativo imobilizado 
 Promover periodicamente a conferência da carga de bens patrimoniais e de 

materiais de consumo relacionados e distribuídos às unidades 
 Manter registro de baixa do ativo mobilizado 
 Realizar procedimentos inerentes à execução administrativa de serviços gerais de 

almoxarifado 
 Providenciar a aquisição de materiais e contratação de serviços necessários à 

manutenção e andamento do CRECI 
 Efetuar pesquisa de preço, de qualidade de material e de serviço no mercado 
 Organizar e manter cadastro de fornecedores 
 Apoiar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação em relação aos 

procedimentos licitatórios 
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Coordenadoria 
Administrativa 
(continuação) 

 Providenciar a publicidade de aquisições, materiais e contratação de serviços 
 Registrar e controlar contratos orientando a gestão fiscal e orçamentária quanto à 

execução, acompanhamento, alocação de recursos e prazos 
 Organizar e controlar a manutenção, utilização, documentação de veículos 

oficiais, bem como representar o conselho perante órgãos de trânsito 
 Proceder ao arquivamento de documentos e organizar arquivo inativo 
 Administrar a segurança e a vigilância do prédio e equipamentos do CRECI 
 Administrar, conservação, limpeza, manutenção, instalações e ambiente de 

trabalho 
 Coordenar serviços de copa e cozinha 
 Supervisionar, coordenar, integrar as atividades de administração de recursos 

humanos e de apoio administrativo 
 Promover e avaliar o desenvolvimento e aplicação de política de pessoal 
 Zelar pelo controle e manutenção das informações documentais relacionadas aos 

empregados e administrar o processo de progressão funcional 

Coordenadoria de 
Fiscalização 

(COFIS) 

 Elaborar plano de fiscalização profissional com imposição de metas e 
programação das atividades internas e externas das ações fiscalizadoras 

 Controlar atividade fiscal e do departamento de fiscalização 
 Comunicar à administração atos ou fatos do interesse da instituição 
 Coordenar a fiscalização aos profissionais, empresas e estagiários do ramo 

imobiliário 
 Executar plano de fiscalização aprovado pela Diretoria de Fiscalização 
 Elaborar relatórios e estatísticas sobre as atividades de fiscalização 
 Prestar informações à Diretoria Nacional de Fiscalização (DINAF) 
 Acompanhar a atividade fiscal em campo 
 Propor manutenção e controle da frota oficial 
 Analisar e emitir informações técnicas em processos, instruir recursos e utilizar 

de instrumentos para o controle do exercício profissional 
 Acompanhar os processos administrativos e disciplinares perante os órgãos 

externos: CEFISP, CRECICON, TJ, CONSELHO PLENO e CÂMARA 
RECURSAIS 

 Estabelecer cooperação técnica com outros CRECI’s. 

Assessoria Jurídica 
(ASSEJUR) 

 

 Emitir parecer jurídico em processos disciplinares; 
 Lançar em Dívida Ativa os créditos provenientes de anuidades vencidas e multas 

de processos administrativos; 
 Ajuizar e dar acompanhamento às fases dos executivos fiscais propostos na 

Justiça Federal; 
 Atender a consultas sobre matérias jurídicas oriundas dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema COFECI/Creci; 
 Promover a defesa dos interesses do Creci / PR, em juízo ou fora dele; 
 Acompanhar e divulgar internamente matérias jurídicas e mudanças na legislação 

de interesse do CRECI/PR; 
 Elaborar pareceres e minutas de convênios, instrumentos contratuais e outros 

documentos a serem encaminhados para instância deliberativa; 
 Dar apoio jurídico às ações da Coordenadoria de Fiscalização (COFIS); 
 Manter entendimentos com entidades públicas, privadas ou pessoas, seguindo a 

orientação do superior imediato; 
 Despachar com o superior imediato em assuntos relacionados à área de sua 

competência profissional; 
 Analisar as denúncias protocoladas e nelas apresentar os pareceres pertinentes; 
 Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato 

Assessoria Contábil 
(ASCON) 

 
 Registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e dos fatos 

da Autarquia Pública e o patrimônio público e suas variações.  
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Assessoria Contábil 
(ASCON) 

(continuação 

 Demonstra, também, todos os atos praticados pelo administrador, quer sejam de 
natureza orçamentária (previsão da receita, fixação da despesa, empenho, 
descentralização de créditos, etc.) ou sejam meramente administrativos (contratos, 
convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, valores sob responsabilidade, 
comodatos de bens, etc.) representativos de valores potenciais que poderão afetar 
o patrimônio no futuro.   

 Evidencia não somente o patrimônio e as suas variações, mas, também, o 
orçamento e a sua execução (previsão e arrecadação da receita e a fixação e a 
execução da despesa).  

  Registra todos os fatos contábeis (modificativos, permutativos e mistos), registra 
também os atos potenciais praticados pelo administrador, que poderão alterar 
qualitativa e quantitativamente o patrimônio.   

 Fornece à administração informações atualizadas e exatas para subsidiar as 
tomadas de decisões; informações aos órgãos de controles interno e externo, para 
o cumprimento da legislação; e informações estatísticas e outras de interesse da 
instituição.  

 Encaminhar prestações de contas ao Plenário para aprovação; 
 Realiza a gestão fiscal. 
 Realiza a gestão dos Recursos Humanos 

 

 

4.2 – Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

 

As formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultado do plano 

estratégico e suas metas tem seu controle exercido em três níveis organizacionais. 

a) Institucional: exercido pela Presidência, Diretoria e Plenário com apoio do 

Conselho Fiscal em controle estratégico, detalhado e direcionado à realização de 

uma finalidade macro ordenada. 

b) Superintendência: pelo acompanhamento do planejamento, controle e execução 

em domínio tático menos genérico e mais detalhado da análise de cada unidade 

organizacional em separado.  

c) Coordenadorias: controle operacional de gestão e análise do cumprimento de 

tarefas e das divisões de cada resultado. 

Com isso, além da prestação de contas não só da gestão fiscal, mas também do 

atingimento das competências e finalidade do conselho é gerado o relatório trimestral e a 

consolidação dos dados no relatório anual em confronto com o planejamento estratégico da 

gestão. Há, portanto, controle interno pelo conselho fiscal. Controle hierárquico pelo envio das 

contas ao Conselho Federal. E o controle constitucional externo realizado pelo TCU.  
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4.3 – Desempenho Orçamentário 

 

A programação orçamentária do CRECI/PR não depende do orçamento da União e 

suas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos 

Corretores de Imóveis e as empresas do ramo imobiliário, bem como, dos emolumentos, multas 

de infração e outras previstas na legislação. O orçamento para o exercício de 2016 foi estimado 

em R$ 19.990.000,00 (dezenove milhões, novecentos e noventa mil reais). 

 

4.3.1 - Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 
responsabilidade da Unidade 

 

Durante todo o exercício de 2016 o CRECI/PR, obedeceu na íntegra os valores 

aprovados para a execução orçamentária. Não foram abertos créditos adicionais suplementares, 

permanecendo o valor global do orçamento de R$ 19.990.000,00 (dezenove milhões, 

novecentos e noventa mil reais). 

4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos 

 

Não houve transferências de recursos. O CRECI/PR. apenas efetuou o repasse da cota 

parte arrecadada ao COFECI. 

 

4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas 

 

A receita do conselho é composta de 4/5 da receita buta, excetuados as doações e 

subvenções e tem a seguinte constituição:   

 Receitas de contribuições de anuidades dos corretores de imóveis e empresas do 

ramo imobiliário; 

 Receitas oriundas da exploração de bens e serviços; 

 Receitas financeiras; 

 Subvenções;  

 Outras receitas correntes que compreendem as receitas de multas por ausência 

às eleições, multas de infrações e indenizações e restituições; e  

 Alienação de bens.   

 



 
 

Página 26 de 73 

a) Origem das Receitas.   

 

 Receitas de Contribuições – compreende as receitas de anuidades de pessoas 

físicas e jurídicas.  

 Exploração de Bens e Serviços – compreende a receita oriunda de inscrição de 

profissionais e organizações imobiliárias e, expedição de carteiras.  

 Receitas Financeiras – são representadas pelas receitas de juros, atualização 

monetária, juros e encargos e os rendimentos decorrentes de aplicações 

financeiras; e   

 Outras Receitas Correntes – As receitas classificadas neste grupo decorrem da 

recuperação de despesas das receitas de multas por ausência às eleições, multas 

de infrações e indenizações e restituições.   

 

Esses recursos são destinados ao custeio das atividades de fiscalização, registro e 

aplicação de normas editadas pelo COFECI e também para a educação continuada, oferecidos 

no interesse da categoria profissional, como também para o custeio das atividades operacionais 

do Conselho.  
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b) Previsão e Arrecadação por Natureza 

 

A receita total do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado do Paraná, 

no exercício de 2016, foi de R$ 19.990.000,00 (dezenove milhões, novecentos e noventa mil 

reais). A arrecadação atingiu 66,62% da receita estimada, conforme composição das receitas 

correntes e de capital, demonstradas a seguir:   

 

As receitas correntes atingiram o montante de arrecadação de 81,72% do valor 

previsto, devido às ações de cobrança e inscrição de débitos em dívida ativa que continuaram a 

ser desenvolvidas no regional, e também as ações de fiscalização quanto a regularidade dos 

profissionais.   

Nas receitas correntes a maior arrecadação foi a de anuidades, que representa 42,69% 

seguido das receitas de serviços que representam 13,04% do total arrecadado.   

Na execução total do orçamento, atingimos 66,62% do valor previsto, fato ocorrido 

devido a previsão, porém não realização da receita de Capital no valor R$ 3.695.000,00 (três 

milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais) com alienação de bens e outras receitas de 

capital que se refere e que seriam destinadas à reserva para construção da futura sede do 

Conselho Regional (CRECI/PR) a qual teve seu processo de licitação iniciado em 2016, na 

modalidade "concorrência pública". 
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c) Forma de partilha de receita 

 

O CRECI/PR repassa ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis 1/5 (um quinto) 

de sua arrecadação bruta, a título de cota-parte, nela não se compreendendo doações, legados 

e subvenções. 

 

4.3.4 – Informações sobre a execução das despesas 

 

Para o exercício de 2016 (como já referido), foi planejado o montante de R$ 

19.990.000,00 (dezenove milhões, novecentos e noventa reais) para execução das despesas. 

As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são 

executadas de acordo com o planejamento. A tabela da previsão foi assim composta: 

 

Tabela 4. Autorização e Realização por Despesas Correntes e de Capital – Período de 01/01/2016 até 31/12/2016 
  

Descrição 
Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atual 

Empenhada Liquidada 
Crédito 

Disponível 
 

  

       
  

DESPESAS CORRENTES  12.727.000,00 12.912.000,00 11.175.446,68 10.306.046,42 1.736.553,32
 

  

       
  

PESSOAL E ENCARGOS 4.097.300,00 4.167.300,00 4.151.300,00 3.760.702,79 16.000,00 
  

       
  

BENEFÍCIOS 
ASSISTENCIAIS 

330.000,00 345.000,00 334.822,69 308.952,50 10.177,31 

  

USO DE BENS E SERVIÇOS 5.755.700,00 5.875.700,00 4.281.823,99 4.263.119,52 1.593.876,01 

  

       
  

TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES 

2.544.000,00 2.524.000,00 2.407.500,00 2.040.610,00 116.500,00 
  

       
  

DESPESAS DE CAPITAL 
CRÉDITO DISPONÍVEL  

7.263.000,00 7.078.000,00 466.666,80 464.166,80 6.611.333,20
 

  

       
  

INVESTIMENTOS 7.263.000,00 7.078.000,00 466.666,80 464.166,80 6.611.333,20 
  

       
  

TOTAL DAS DESPESAS: 19.990.000,00 19.990.000,00 11.642.113,48 10.770.213,22 8.347.886,52
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4.3.4.1 – Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação 

 

ANEXO III –  
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4.3.4.2 – Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 – Análise Crítica 

 

No item seguinte (desempenho operacional), detectamos dois problemas enfrentados 

no exercício e nele os descrevemos. 

 

ANEXO IV - 
 

Despesas Correntes 

Valores Pagos Liquidada Empenhada Grupos de Despesa 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 

1. Despesa de Pessoal 4.596.122,69 4.482.898,07 4.069.655,29 4.146.641,54 3.947.677,09 4.017.514,45
 

REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.911.000,00 3.009.870,00 2.513.564,25 2.787.393,33 2.512.320,83 2.782.395,62
 

ENCARGOS PATRONAIS 830.300,00 745.450,00 730.444,99 656.860,61 643.840,02 584.989,81
 

BENEFÍCIOS A PESSOAL 520.000,00 435.084,76 516.693,55 428.447,46 516.693,55 428.447,46
 

Demais elementos do grupo 334.822,69 292.493,31 308.952,50 273.940,14 274.822,69 221.681,56
 

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

3. Outras Despesas Correntes 6.694.102,39 6.267.522,90 6.303.729,87 5.974.786,20 5.324.886,87 4.950.179,82
 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.407.500,00 2.021.750,00 2.040.610,35 1.732.043,49 1.386.865,04 1.327.282,80
 

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - 
PESSOAS JURÍDICAS 

1.904.939,30 3.252.180,77 1.894.044,90 3.252.095,61 1.651.770,63 2.667.203,13

 

DIÁRIAS 976.248,50 438.570,00 971.636,50 438.570,00 971.636,50 438.570,00
 

Demais elementos do grupo 1.405.414,59 555.022,13 1.397.438,12 552.077,10 1.314.614,70 517.123,89

 

Despesas de Capital 

Valores Pagos Liquidada Empenhada Grupos de Despesa 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 

4. Investimentos 466.666,80 267.516,02 464.166,80 260.135,02 464.013,05 251.941,51
 

OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E 
ESTUDOS - SEDE 

410.000,00 134.956,98 407.500,00 134.956,98 407.346,25 126.797,71

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES 

46.666,80 130.847,04 46.666,80 123.466,04 46.666,80 123.466,04

 

OBRAS, INSTALAÇÕES,PROJETOS E 
ESTUDOS DELEGACIAS SUB-REG E 
SECCIONAIS 

10.000,00 1.712,00 10.000,00 1.712,00 10.000,00 1.677,76

 

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

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ 
CONTRATADAS 

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

 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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4.4 – Desempenho operacional 

 

Tivemos visível êxito no desempenho operacional durante o exercício de 2016. 

Diferentemente de 2015 quando afixamos outdoors nas principais localidades do estado, 

chamando a atenção da comunidade de que a intermediação na compra e venda de imóveis deve 

se dar “somente com corretor de imóveis” e também que o exercício ilegal é caso de polícia, 

em 2016 promovemos publicidade institucional em comemoração ao “Dia Nacional do Corretor 

de Imóveis”, com inserções nos principais jornais e rádios do estado. 

Afora isso, promovemos um Ciclo de Palestras que atingiu e beneficiou os corretores 

da Capital como do interior, eis que foram realizadas igualmente em todas as Delegacias Sub-

Regionais. Isso sem prejuízo das “Quartas-Especiais”, que continuam sendo efetivadas 

mensalmente nas Delegacias Regionais (Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama, 

Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Pato Branco, Matinhos e Santo Antônio da Platina). Esse 

projeto tem como finalidade o aprimoramento profissional, com discussão de assuntos 

diretamente ligados às atividades da corretagem imobiliária. 

Mantivemos, outrossim, a comunicação interna com nossos inscritos através do 

“IMOBNEWS”, encaminhamento semanalmente por meio eletrônico. 

Naquilo que mais interessa, foi conservado e defendido o intenso combate ao exercício 

ilegal da profissão, através dos nossos Agentes que têm constatado um grande número de casos 

e os encaminhado à justiça, para apuração da respectiva Contravenção Penal. 

Ressalvamos, ademais, que o projeto geral de fiscalização não prevê apenas o exercício 

ilegal da profissão, mas também o de apurar eventual infração ética cometida pelos inscritos 

objeto de fiscalização direta ou através das denúncias que recepcionamos na sede, em Curitiba, 

e nas Delegacias Sub-Regionais. 

Também nesse título de “desempenho operacional”, frisamos que o processo de 

licitação para contratação da empresa encarregada na execução da obra da nova sede do 

CRECI/PR foi ultimado, com previsão de conclusão no prazo de até 24 meses. 
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4.5 – Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

No exercício de 2016, o CRECI/PR desenvolveu atividades próprias de sua função 

institucional, como a de fiscalizar em primeiro plano. De modo que instaurou diversos 

procedimentos administrativos e promoveu sua necessária instrução, encaminhando-os para 

julgamento que é a penúltima fase, vindo após a execução da penalidade ou o arquivamento, 

conforme o caso. A gestão dos processos referentes às multas de infração é realizada pelo setor 

de fiscalização e o setor de cobrança. Após isso, se o infrator continuar inadimplente, a 

obrigação é lançada em dívida ativa e é promovida a correspondente execução judicial. No 

mais, os processos decorrentes de multas de infração obedecem aos procedimentos internos.  

Para exemplificar, anota-se que em cada tópico deste relatório, está indicado o 

desempenho do Regional no exercício. Pede vênia, então, para se reportar a essas anotações 

circunstanciadas que respondem objetivamente a esse tema.  
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5 – GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

Com suas outras ações além da fiscalização, que é a sua atribuição primordial, o 

CRECI/PR tem buscado, a cada dia, levar o aperfeiçoamento necessário para que a atividade 

da corretagem de imóveis atinja a sua excelência.  

A profissão de corretor de imóveis ainda é formada, na sua maioria, por pessoas que 

concluíram o curso Técnico em Transações Imobiliárias, em que pese um bom número vir de 

outras profissões de cursos superiores como é o caso do advogado, administrador de empresas, 

contador, engenheiros e outros. 

Por essa razão impõe-se a preocupação dos Conselhos Regionais em sair em busca de 

melhor aprendizado, tudo com a finalidade precípua da melhor e mais adequada prestação de 

serviços à comunidade em geral. 

Por via de consequência, o CRECI/PR tem procurado trazer esse aperfeiçoamento não 

só aos seus inscritos como também aos seus funcionários. Tanto é assim que a partir de 2002 

passou a exigir que para ser contratado o Agente Fiscal deveria possuir curso superior. 

Também para dar exemplo de aprimoramento funcional, as suas Coordenadorias são 

administradas por pessoas igualmente portadoras de diplomas de curso superior. Esse critério 

tem ajudado em muito a melhorar nossa apresentação. 

Tanto que é nosso objetivo continuar incentivando nossos funcionários a buscar o 

ensino, sem imaginar que é muito, mas apenas o necessário para uma boa prestação de serviços. 

De outro vértice, nesse tópico, pede-se respeitosa licença para invocar mais uma vez 

as nossas dificuldades de contratação de pessoal. É que, em 2013, o Sindicato dos Empregados 

dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do estado do Paraná 

(SINDFISC-PR), promoveu a Ação Civil Pública nº 5029627-10.2013.4.04.7000, que 

tramitou na 3ª Vara da Justiça Federal de Curitiba que determinou ao CRECI/PR a proibição 

de contratação de pessoal pelo regime da CLT. 

Essa decisão, inclusive, foi mantida pelo TRF-4 e, presentemente, está no Superior 

Tribunal de Justiça, por força de Recurso Especial. 

De modo que continuamos proibidos de realizar concurso ou teste seletivo pelo regime 

celetista e, de outra banda, não sabemos como implantar o Regime Jurídico Único (RJU). Aliás, 

parece que essa é a dúvida recorrente de todos os envolvidos. 
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Assim, por amor à brevidade, não vamos discorrer todas as nossas agruras no 

particular, pois, já suscitamos esse caso no relatório anterior. 

Mas, utilizamos esse espaço para dizer que o impasse continua e hoje podemos afirmar 

que se trata da nossa maior dificuldade, embora exista a esperança de que o STF, onde tramitam 

diversas outras ações do gênero, saberá resolver o imbróglio em breve. 

Por fim, nesse subitem sobre governança, queremos registrar que estamos envidando 

todos os nossos esforços para cumprir os princípios básicos da Administração Pública, como a 

transparência das nossas ações e a prestação de contas de tudo que arrecadamos. 

Reiteramos, nesse ponto, que o nosso Portal da Transparência tem procurado ser de 

fácil compreensão, a fim de INFORMAR aos nossos jurisdicionados e à população em geral, o 

que arrecadamos, como arredamos e onde é gasto esse dinheiro público. 

 

5.1 – Descrição das estruturas de governança 

 
Do que se entendeu, neste item deve-se especificar a estrutura e as instâncias existentes 

na Entidade, inclusive indicar se existe auditoria independente, conselhos externos, etc. 

Como não há estrutura padronizada para as informações aqui solicitadas e 

considerando que no item seguinte estamos demonstrando a nossa “estrutura de governança”, 

os dados que podiam estar neste espaço, pedem-se vênia para constá-los no item seguinte. 

 

5.2 – Informações sobre dirigentes e colegiados 

 

PLENÁRIO: 

 

O Plenário é composto por 27 (vinte e sete) Conselheiros Efetivos e por igual número 

de Conselheiros Suplentes. É o órgão máximo de orientação, controle e disciplinamento 

normativo do CRECI/PR, 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; 
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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;  
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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. 
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Tabela 5. Conselho Deliberativo do CRECI/PR do triênio 2016/2018 

Nome do Responsável 
Cargo/ 
Função 

CPF 
Período 
Gestão 

Investidura Desligamento 
Tipo Nº Data Tipo Nº Data 

Admar Piedade Pucci Junior Membro 568.981.429-68 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Antonio Leomar Colla Membro 212.082.559-91 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Arlindo A. Zital da Silva Membro 457.296.209-00 
23/02/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Arnaldo Colombelli Membro 308.158.789-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Azamor Vlademir Carneiro Membro 626.655.299-04 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Claudio Sandri Membro 128.700.999-91 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Daniel Fuzetto Membro 056.680.509-04 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Edison Roberto de Gois  Membro 741.795.439-15 
01/01/2016 
19/02/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Elenice do Rocio G.Oliveira Membro 562.148.989-68 
20/02/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Franciso Faria Nunes Membro 177.275.709-82 
03/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Gilberto Jose Menoncin Membro 408.859.099-68 
08/10/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Izabel Cristina Maestrelli Membro 599.131.779-87 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Joao Teodoro da Silva Membro 157.714.079-68 
01/01/2016 
02/01/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Jose Losso Filho Membro 320.965.349-68 
01/01/2016 
02/01/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Julio Cesar Cattaneo Membro 275.241.839-68 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Luiz Antonio Langer Membro 554.799.449-91 
01/01/2016 
07/10/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Luiz Celso Castegnaro Membro 144.997.541-00 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Makihiro Matsubara Membro 240.345.929-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Marcello Scandelae Membro 023.650.179-83 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Marcelo Taborda de Freitas Membro 963.240.749-00 
01/01/2016 
08/07/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Marco Antonio Bacarin Membro 200.449.849-87 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Marcos R. Mincache Moura Membro 349.039.339-20 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Mariano Dynkowski Membro 027.159.969-34 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Marilde Reis Membro 697.780.869-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Marisa A. Macagnan Marutaka Membro 138.183.238-52 
01/01/2016 
22/02/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Nilson Donizetti Ribeiro Membro 111.790.071-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Olmir Mingotti Membro 221.006.369-87 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Rivaldo Ferrari Membro 120.843.609-00 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Rosalmir Moreira Membro 434.222.419-49 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Sabas Martin Fernandes Membro 107.575.209-44 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Sergio Ari Hach Membro 470.509.699-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
   

Zeferino Jose Mazorana Membro 213.528.529-34 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15 
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CONSELHO DIRETOR 

 

O Conselho Diretor compõe-se de um Presidente, dois Vice-Presidentes, dois 

Secretários e dois Tesoureiros, que exercem seus mandatos concomitantemente com o de 

Conselheiros Regionais, no geral, competindo-lhes acompanhar a execução dos trabalhos 

técnicos e administrativos do CRECI/PR, verificar o desempenho das atividades e formular 

sugestões para o aprimoramento dos trabalhos. 

 

Tabela 6. Conselho Diretor do CRECI/PR do triênio 2016/2018 

Nome do Responsável 
Cargo/ 
Função 

CPF 
Período 
Gestão 

INVESTIDURA DESLIGAMENTO 
Tipo Nº Data Tipo Nº Data 

Admar Piedade Pucci Junior Presidente 568.981.429-68 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Luiz Celso Castegnaro 1º Vice Presidente 144.997.541-00 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Rosalmir Moreira 2º Vice Presidente 434.222.419-49 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Mariano Dynkowski 1º Secretário 027.159.969-34 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Marcelo Taborda de Freitas 2º Secretário 963.240.749-00 
01/01/2016 
08/07/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Sabas Martin Fernandes Membro 107.575.209-44 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Marilde Reis 2º Tesoureiro 697.780.869-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

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

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

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. Cabe-lhe, ainda, a análise prévia do Processo de Prestação de Contas anual. 

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 ao Regimento Interno, 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. 
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Tabela 7. Conselho Fiscal do CRECI/PR do triênio 2016/2018 

Nome do Responsável 
Cargo/ 
Função 

CPF 
Período 
Gestão 

INVESTIDURA DESLIGAMENTO 
Tipo Nº Data Tipo Nº Data 

Makihiro Matsubara Membro 240.345.929-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Zeferino José Mazorana Membro 213.528.529-34 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

Sergio Ari Hach Membro 470.509.699-15 
01/01/2016 
31/12/2016 

Eleição Única 01/07/15    

 

CONSELHOS EXTERNOS 

 

Não temos, ainda, um controle externo propriamente dito. Pensa-se que os “conselhos 

externos” que podemos citar e aos quais o Regional submete a sua proposta orçamentária e a 

prestação anual de contas, são: 

(i) CONSELHO FISCAL DO COFECI; 

(ii) CONSELHO PLENO também do COFECI.  

São eles que, em última análise, aprovam tanto o orçamento como as contas dos 

Regionais, apresentadas anualmente nos termos do Regimento Interno. 

No caso, entendemos como “conselhos externos”, os dois as quais submetemos a nossa 

proposta orçamentária e a prestação de contas, que são: CONSELHO FISCAL DO 

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS e o CONSELHO PLENO DO 

COFECI que, em última análise, é quem analise o orçamento e aprova as contas do Regional. 

 

COMISSÃO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL – CEFISP 

 

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. Esses membros são 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. 

O Regimento Interno também prevê, para melhor ordenamento funcional, que 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. 
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Ao Coordenador Geral da CEFISP compete o controle e a orientação das Seções 

constituídas (Comissão de Ética descentralizada), inclusive no sentido da uniformização de 

decisões. 

Segundo o Regimento Interno, 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. 

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. 

De cada sessão será lavrada a respectiva ata para o controle do julgamento e também 

para informação à Diretoria e ao Plenário.  

 

 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE INSCRIÇÃO 

COAPIN 

 

A Comissão de Análise de Processos de Inscrição-COAPIN, compõe-se de 5 (cinco) 

ou mais membros, corretores de imóveis pertencentes ou não ao quadro de Conselheiros 

Regionais, nomeados pelo Presidente do CRECI através de Portaria específica. 

A COAPIN tem um Coordenador, dentre seus membros, designado pelo Presidente. 

Essa Comissão 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. 

Dentre as atribuições da COAPIN compreende: diligenciar, proceder a oitivas, 

citações, notificações e praticar todos os demais atos necessários ao cumprimento de seu 

desiderato. De cada processo analisado a Comissão emite parecer conclusivo. 
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5.3 Atuação da unidade de auditoria interna (deve informar sobre a atuação da unidade 
de auditoria interna, especialmente sobre): 

 

Por ora, a auditoria interna é realizada pelo COFECI (Conselho Federal). Esse exame 

sistemático das atividades dos Regionais, com exceção da aprovação das contas, o que se dá 

anualmente, é realizado de forma extraordinária. 

 

5.4 - Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 
 

No exercício em referência, não houve atos ilícitos administrativos (internos) que 

demandassem a instauração de processos administrativos disciplinares. 

 

5.5 – Gestão de riscos e controles internos 

 

O Conselho Fiscal, como órgão interno, tem a função regimental de controlar as 

receitas e despesas da Entidade, com exame periódico de toda a documentação das despesas. 

Porém ainda não temos implantado um Setor de Controle Interno com um profissional 

habilitado a emitir parecer sobre todos os processos de receitas e despesas. 

Ainda assim, mesmo com a limitação de pessoal, estabelecemos um controle razoável 

que geram informações financeiras confiáveis, bem como, estabelecem um controle sobre os 

recursos aplicados, evitando abuso nos gastos dessas verbas. 

 

5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado 

 

Os serviços prestados pelos conselheiros e membros do Sistema COFECI/CRECI tem 

caráter voluntário e gratuito. Os membros são eleitos por meio do voto dos Corretores de 

Imóveis nos Conselhos Regionais e no Conselho Federal por meio do voto de dois (2) 

representantes de cada Estado e do Distrito Federal. 

As despesas realizadas pelos conselheiros e dirigentes são indenizadas através de 

diárias. Os valores, parâmetros e disciplina são regulados pelo COFECI (Resolução nº 900/2005 

e Portarias periódicas atualizando esses valores). 
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5.7 – Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

Não houve contratação de auditoria independente no período. Como já referido, além 

do Conselho Fiscal que atua analisando toda a prestação de contas e documentos de despesas, 

o trabalho de correição, inspeção e recomendações saneadoras são feitas, extraordinariamente, 

pelo Conselho Federal. 
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6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

Apresentar os mecanismos de Gestão praticados no exercício, relacionados à Pessoas, 

Infraestrutura e sustentabilidade.  

 

6.1 - Gestão de pessoas 

 

A gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma associação 

de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar 

os comportamentos internos e potencializar o capital humano. 

A Gestão de Pessoas ocorre através da participação, capacitação, envolvimento e 

desenvolvimento dos funcionários com a função de humanizar a entidade. E tem como objetivo 

desenvolver e colaborar para o crescimento da instituição e do próprio profissional. 

 

6.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade 

 

a) Composição da Força de Trabalho 

 

Em dezembro de 2016, o CRECI/PR contava com 44 (cinquenta e quatro) 

colaboradores, sendo 38 (trinta e oito) funcionários efetivos, 05 (cinco) funcionários em cargos 

comissionados, 1 (um) em contrato temporário e 20 (vinte) estagiários de cursos superiores. 

 

Tabela 8. Força de Trabalho do CRECI/PR - Situação apurada em 31/12/2016 

Tipologia dos Cargos Lotação Efetiva 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 
1.  Força de Trabalho (1.1 + 1.2)  44 1 0 
1.1.  Servidores em Cargos efetivos 38 1 0 
1.2.   Cargos em Comissão 5 1 0 
1.2.1. Assessoramento Superior 2 0 0 
1.2.1. Função Gratificada 3 1 0 
2. Servidores com Contratos Temporários 1 1 0 
3.   Total de Funcionários (1+2) 44 2 0 

Fonte: Departamento de Pessoal   
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b) Processo de ingresso de funcionários   

 

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

estabelecidas para 2016. Conforme já antes exposto, 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 de mérito, porque o regime da contratação era o celetista (CLT) e, segundo o 

referido Sindicato, o juízo de primeiro grau e o TRF-4, dever-se-ia adotar o Regime Jurídico 

Único (RJU), mesmo sem lei nem orçamento para dar suporte a tal pretensão. O processo está 

em fase de recurso junto ao STJ-Superior Tribunal de Justiça.  

 

c)  Qualificação da força de trabalho   

 

O CRECI/PR tem procurado desenvolver uma política de valorização dos seus 

servidores, o que tem nos proporcionado uma baixa taxa de desligamento. Esse resultado é 

reflexo das ações promovidas para incentivar a sua permanência no órgão. 

 
Tabela 9.Quantidade de servidores por faixa etária do CRECI/PR - Situação apurada em 31/12/2016 

Tipologia dos Cargos 
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 

1 – Provimento de cargo efetivo 11 11 9 4 4 
Servidores Efetivos 10 11 9 4 4 
Servidores com contratos temporários 1 0 0 0 0 
2 – Provimento de cargo em comissão 3 1 1 0 0 
Assessoramento superior 1 0 1 0 0 
Funções gratificadas 2 1 0 0 0 
Totais (1 + 2) 14 12 10 4 4 

 Fonte: Departamento de Pessoal   
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Tabela 10. Quantidade de servidores por nível de escolaridade do CRECI/PR - Situação apurada em 31/12/2016 

Tipologia dos Cargos 
Quantidade de Pessoas por nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 – Provimento de cargo efetivo   1 3 5 18 11 1   
Servidores Efetivos   1 3 4 18 11 1   
Servidores com contratos temporários     1      
2 – Provimento de cargo em comissão      4 1    
Assessoramento superior      1 1    
Funções gratificadas      3     
Totais (1 + 2)   1 3 5 22 12 1   
LEGENDA Nível de Escolaridade  
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – 
Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência 

 Fonte: Departamento de Pessoal   

 

6.1.2 – Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

Tabela 11. Demonstrativo das despesas com pessoal do CRECI/PR no Ano de 2016 

Tipologia/ 
Exercícios 

Salários e 
Gratificações 

Férias e  
13° Salario 

Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Total 

Funcionários Efetivos 

Exercício 2015 1.754.480,30 293.685,63  0,00 702.387,60 170.107,40  0,00 2.920.660,93 

Exercício 2016 1.989.298,50 365.882,42 0,00 825.646,05 158.383,33 0,00 3.339.210,30 
 
Salários e Gratificações  
Salário / Salário de Cargo em Comissão / Adicional de Insalubridade /Adicional de Periculosidade/ Adicional de Tempo de 
Serviço / Adicional Noturno / Aviso Prévio Cumprido (Trabalhado) / Gratificação de Função (não eventual) 
 Férias e 13º Salário  
13º Salário / Férias / Adicional de Férias 1/3 (Art. 7º inciso XVII da Constituição Federal 
 Indenizações 
 Aviso Prévio Indenizado / Férias Indenizadas / 13º Indenizado / Multa Rescisória / Decisões Judiciais / Indenizações por tempo 
de serviço como não-optante - Outras Indenizações Trabalhistas 
  
Benefícios assistenciais e previdenciários  
Assistência Médica / Auxílio Creche / Alimentação / Transporte / Outras Assistências 
Demais despesas variáveis 
 Abono Pecuniário (opcional) / Ajudas de Custo / Horas Extraordinárias / Substituição / Gratificação de Função (eventual) / 
Outras Vantagens pagas a Pessoal 
Despesas de Exercícios Anteriores 
Valores pagos no exercício subsequente àquele que deveria ter siso desembolsado em relação aos valores relativos à pessoa.  

 

 

6.1.3 – Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

Os salários oferecidos estão de acordo com o percentual definido no orçamento 

vigente, sendo que as propostas de reajuste salarial são definidas de acordo com o 

comportamento da arrecadação observada no exercício anterior. 
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6.1.4 – Contratação de mão de obra temporária 

 

O CRECI/PR mantem contrato de mão-de-obra terceirizada a respeito de manutenção 

de sistemas de informação. 

 

6.2 – Gestão da tecnologia da informação 

 

O CRECI/PR conta um sistema integrado que reúne as informações de vários 

departamentos em uma base de dados única acessada por uma interface (SISCRECI). As 

ferramentas disponíveis atendem muitos dos processos para o funcionamento dos vários 

departamentos do CRECI/PR: Cobrança, Contabilidade, Diretoria, Financeiro, Fiscalização, 

Jurídico, Licitações, Logística, Marketing, Presidência, Secretaria, Superintendência. 

O CRECI-PR está desenvolvendo um novo Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação. Este desenvolvimento conta com a participação da equipe de TI local, bem como 

os principais desenvolvedores, sendo orquestrado pela Coordenação de TI da instituição que 

conta com o apoio e acompanhamento dos diretores e, em particular, da presidência da 

instituição.  

O comitê gestor do CRECI-PR é composto pelo Coordenador de TI da instituição, 

Gean Anderson Silva, do estagiário, João Elói e do consultor externo, Josélio Teider. 

Eventualmente são convidados especialistas de diversos ramos da tecnologia da informação e 

da gestão de tecnologia, conforme a pauta da reunião. 

Coordenador de TI:  Gean Anderson Silva 

Técnico de suporte para atendimento local: João Elói 

Gerente de projetos: Josélio Teider 

Analista de segurança: José Antônio Boyd Cardoso 

Analista de sistemas: Fabio Leandro 

 

As reuniões são quinzenais e abordam as principais realizações do time que atende as 

demandas de tecnologia do CRECI-PR.  

As decisões tomadas envolvem ações em termos de manter a estabilidade e a segurança 

dos ativos de tecnologia da informação da instituição. Todas as decisões geram tarefas que são 

atribuídas para um profissional que fica responsável por acompanhar o caminho da solução 
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daquela tarefa. E tudo é registrado em um sistema de controle de tarefas chamado “Redmine”, 

desenvolvido em software livre. 

O plano de capacitação de TI é realizado sob demanda. Os profissionais de TI da 

instituição são motivados a participar de eventos de fornecedores e de eventos organizados por 

organizações governamentais para se manterem atualizados e informados sobre o setor da 

tecnologia da informação. 

O gerenciamento de TI da instituição é realizado pela Coordenação de TI que está em 

contato permanente com os usuários, fornecedores e equipe local de TI. 

São utilizadas técnicas de gerenciamento de projetos baseadas na metodologia do 

PMI. 

O desenvolvimento é realizado utilizando técnicas de desenvolvimento ágil com o 

“SCRUM” e o “Pair programming”. 

Os principais sistemas de informação da instituição são o Siscreci, o Siscac, o Portal 

da Instituição, o Portal da Transparência e o Sistema de E-mail. As especificações dos mesmos 

constam no item 6.2.1.. 

Os softwares utilizados e os sistemas desenvolvidos a serem utilizados no CRECI-PR 

são produzidos, preferencialmente, em plataformas baseadas em software livre, sendo a maioria 

destes softwares apoiados na plataforma LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP). 

As soluções que, inexoravelmente, não se enquadram neste padrão são criteriosamente 

analisadas e é exigido dos fornecedores justificativa bem fundamentada para sua adoção bem 

como ampla e completa documentação. 

 

 

6.2.1 – Principais sistemas de informações 

 

a) SISCRECI 

Sistema de controle gerencial dos inscritos no CRECI-PR (estagiários, corretores, 

imobiliárias, entre outras categorias de pessoas).  

Este sistema também controla, entre outras funcionalidades, todo o processo de 

inscrição e gerenciamento de cadastro de pessoas, cobrança, fluxo financeiro, relatórios 

gerenciais.  
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 Resultados esperados: o novo sistema de gestão SISCRECI está sendo implantado em 

tecnologia web e está gradativamente substituindo e ampliando as funcionalidades do 

sistema anterior, MyCRECI. 

 Responsável técnico: Josélio Teider 

 Responsável da área de negócios: Gean Anderson Silva 

 Manutenção: terceirizada. 

 Valores orçados: em torno de R$6.000,00 mensal. 

 Valores dispendidos: o mesmo 

 Prazo de conclusão: dezembro/2018 

 Criticidade para a unidade: Altíssima 

 Riscos associados: desenvolvido em plataforma LAMP e sistema e banco de dados 

hospedados dentro da instituição, os riscos são baixos e controláveis. 

 

b) Portal da Transparência 

Portal desenvolvido em software livre usando a plataforma “Joomla” 

O Portal da Transparência do CRECI/PR tem a intenção de permitir ao cidadão o 

acesso transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia federal. 

O CRECI-PR está em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011) e disponibiliza suas informações na Internet, com exceção apenas dos documentos 

declarados oficialmente sigiloso. 

 Resultados esperados: foi implantado com sucesso o portal de transparência do 

CRECI-PR em conformidade com a Lei 12.527/2011. 

 Responsável técnico: Josélio Teider 

 Responsável da área de negócios: Marli Rodrigues Baranhuk 

 Criticidade para a unidade: Alta 

 Manutenção: terceirizada. 

 Valores orçados: aproximadamente R$8.000,00. 

 Valores dispendidos: o mesmo 

 Prazo de conclusão: concluído. 

 Criticidade para a unidade: Alta 

 Riscos associados: desenvolvido em plataforma LAMP e sistema e banco de dados 

hospedados dentro da instituição, os riscos são baixos e controláveis. 
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c) Portal da Instituição 

Portal composto por vários sites desenvolvidos em plataforma de software livre 

“Joomla” para armazenamento, gerenciamento e distribuição das informações institucionais do 

CRECI-PR para usuários internos (com acesso controlado por login e senha) e a comunidade 

em geral. 

 Responsável técnico: Josélio Teider 

 Responsável da área de negócios: Graciele Zepson 

 Criticidade para a unidade: Alta 

 

d) INTRANET 

 Resultados esperados: conjunto de portais baseados no software livre Joomla para 

armazenamento, gerenciamento e distribuição das informações institucionais do 

CRECI-PR para usuários internos (com acesso controlado por login e senha) e a 

comunidade em geral. 

 Valores orçados: R$ 7.500,00. 

 Manutenção: terceirizada. 

 Valores dispendidos: o mesmo 

 Prazo de conclusão: concluído 

 Criticidade para a unidade: Alta 

 Riscos associados: desenvolvido em plataforma LAMP e sistema e banco de dados 

hospedados dentro da instituição, os riscos são baixos e controláveis. 

 

e) SISCAC 

Sistema de gerenciamento contábil. 

 Resultados esperados: Sistema que controla todo o registro contábil legal da 

instituição. 

 Responsável técnico: Fábio Leandro 

 Responsável da área de negócios: Marli Rodrigues Baranhuk 

 Manutenção: terceirizada. 

 Prazo de conclusão: dezembro/2017. 

 Criticidade para a unidade: Alta 
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 Riscos associados: desenvolvido em plataforma proprietária e com hospedagem 

administrada e controlada pelo fornecedor, o risco está entre médio e alto. 

 

 

f) SISTEMA DE EMAILS 

Sistema de e-mails hospedado em servidor próprio com o objetivo de manter 

disponibilidade dos serviços e a segurança das informações sob controle da instituição.  

O servidor e as ferramentas para disponibilizar este serviço são baseadas em software 

livre e contam com a supervisão e administração de perito externo com especialização em 

segurança da informação. 

 Manutenção: terceirizada. 

 Responsável técnico: José Antônio Boyd Cardoso 

 Responsável da área de negócios: Gean Anderson Silva 

 Criticidade para a unidade: Alta 

 Riscos associados: desenvolvido em plataforma LAMP e sistema e banco de dados 

hospedados dentro da instituição, os riscos são baixos e controláveis. 
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

7.1 - Canais de acesso do cidadão 

 

O CRECI/PR possui os seguintes canais de acesso ao cidadão: 

 

 Atendimento Presencial – O serviço é executado tanto na sede em Curitiba, como nas 

10 delegacias Sub-Regionais localizadas em Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, 

Guarapuava, Foz do Iguaçu, Umuarama, Matinhos, Ponta Grossa e Santo Antônio da 

Platina, mediante o atendimento e informações às pessoas que necessitam de 

esclarecimentos a respeito de serviços prestados por corretores, imobiliárias e 

administradora de imóveis.  

 

 Atendimento telefônico – Além do atendimento presencial o conselho presta 

informações diversas sobre os procedimentos e funcionamento do Conselho aos 

cidadãos e profissionais interessados. 

 

 Ouvidoria – Foi criada com o objetivo de possibilitar uma resposta adequada e rápida a 

respeito de eventuais falhas ou dúvidas a respeito de assuntos ou serviços prestados pelo 

conselho. Atua, portanto, como canal de comunicação via website (www.crecipr.gov.br) 

possibilitando que usuários do serviço esclareçam suas dúvidas ou apresentem críticas, 

sugestões para o aperfeiçoamento ou correção dos serviços prestados pela instituição. 

Neste exercício de 2017, foi autorizada a compra de um programa de informática 

exclusivo à ouvidoria, o qual registrará todos os pedidos e reclamações apresentados, com 

fixação de prazo para resposta e solução da pendência.  

Esse sistema possibilitará, também, a aferição do grau de satisfação tanto dos inscritos 

como dos usuários em geral (comunidade consumidora) 

O CRECI/PR, inclusive, aprovou em sua última reunião de diretoria a criação do cargo 

de “ouvidor”, ficando o assunto agendado para ser discutido e, se for o caso, aprovado na 

próxima Sessão Plenária a quem compete a criação de cargos. 

  

 



 
 

Página 52 de 73 

 Site – O portal do CRECI/PR foi criado pensando-se em se transformar no meio capaz 

de proporcionar ferramentas instintivas de acesso aos usuários do serviço. Disponibiliza 

pesquisa de pessoas inscritas, emissão de certidão de regularidade e, ainda, traz em si 

modelos de requerimentos e orientação à formulação de denúncia na área de 

Fiscalização Profissional por irregularidades cometidas por corretores ou empresas do 

ramo imobiliário. Além disso, há no menu “contato” link de acesso ao cidadão no web 

site onde se pode encaminhar questionamentos para as áreas de conhecimento, a saber: 

(a) Presidência; (b) Fiscalização Profissional; (c) Tecnologia da Informação; (d) 

Comunicação; e, (e) Cobrança. 

 

 Crecicon – A Comissão de Atendimento ao Consumidor do Mercado Imobiliário, 

denominada Crecicon, atende a população que busca soluções de problemas 

relacionados à prestação de serviços realizada por corretores de imóveis ou imobiliárias. 

Este importante instrumento de orientação recebe em audiência as partes envolvidas e 

através da técnica de conciliação possibilita que os envolvidos façam seus 

esclarecimentos e coloquem na mesa os seus pontos na tentativa de senso comum 

visando auto composição de interesses.  

Desde sua criação e implantação no CRECI/PR pelo Ato 005/2004, a comissão 

Crecicon tem concretizado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das reclamações 

transformando-as em conciliações mediante concessões mútuas. Esse trabalho fez por diminuir 

significativamente o número de processos administrativo-disciplinares por denúncia de 

consumidores. Sua formação ocorre pelo trabalho voluntário de profissionais do ramo que se 

arregimentam na intenção de auxiliar o conselho no cumprimento de sua missão institucional, 

nomeados pela Diretoria. 

São realizadas audiências a cada primeira e terceira segunda-feira de cada mês na sede 

e em todas as Sub-Regionais existentes no estado, desde que haja processos pautados. Tal 

projeto foi inscrito em 2011 no prêmio Innovare como prática da advocacia pública e recebeu 

deferimento com menção de boa técnica empregada em favor da sociedade. 

 

7.2 – Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

Como visto anteriormente, embora o CRECI/PR tenha ampliado os meios de acesso 

ao cidadão e usuários do serviço ainda não possui dados estatísticos preparados através de 
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pesquisa a respeito da satisfação objetiva do cidadão. Não há, ainda, um meio estatístico de 

avaliação dos serviços prestados, por falta de metodologia. Contudo, esta questão está sendo 

revista e em estudo de viabilidade e implantação, pois, a principal preocupação é como aferir o 

resultado e tratar os dados obtidos, operando as alterações e melhorando o que deve ser 

aperfeiçoado. 

 

7.3 – Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 
unidade 

 

O CRECI/PR disponibiliza dados no Portal da Transparência a respeito de seus 

orçamentos contendo as receitas e as despesas (http://transparencia.crecipr.gov.br/). Após 

participação de membros de sua Diretoria e de funcionários no simpósio realizado pelo TCU, 

em Porto Alegre/RS, o portal está sendo amplamente reformulado, de modo que, por 

consequência, será ampliado o acesso à informação de acordo com a Lei nº 12.527/2011.  

Além do portal, a cada final de exercício o Conselho formula relatório de prestação de 

contas de suas atividades realizadas, metas futuras e resultados obtidos em cada ano. Apresenta 

também um resultado da administração no final de cada triênio. Esse material é disponibilizado 

aos profissionais, tanto por meio físico, como pelo envio digital por mensagem ao correio 

eletrônico. Essa conduta é reconhecida como forma de prestação de contas. 

Da mesma forma, o teor do referido “relatório” é publicado na página da Internet no 

sítio oficial como meio de dar publicidade às ações do conselho. 

 

7.4 – Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

 

No projeto da nova sede já aprovado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), 

está contemplada a acessibilidade às instalações por pessoas portadoras de deficiência ou 

mobilidade reduzida mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços públicos 

correspondentes. As Sub-Regionais de Guarapuava, Pato Branco, Maringá e Santo Antônio da 

Platina também atendem aos critérios da lei, no particular. 
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8- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Tem como objetivo apresentar o desempenho financeiro e as informações contábeis 

referentes ao exercício analisado. 

 

8.1 - Desempenho financeiro no exercício 
 

No exercício de 2016, o CRECI/PR alcançou superávit patrimonial, financeiro e 

orçamentário, demonstrando um desempenho positivo da gestão. A receita realizada no 

exercício foi de R$ 13.316.402,48 (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dois 

reais e quarenta e oito centavos), enquanto que as despesas atingiram a cifra de R$ 

10.770.213,22 (dez milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e treze reais e vinte e dois 

centavos). 

 

8.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o 

método das cotas constantes com critérios definidos na Resolução-COFECI nº 1.352/2014, que 

a editou com base em critérios baixados pelo TCU. 

Os bens móveis adquiridos no exercício de 2016 foram depreciados com base na citada 

Resolução, conforme especificador:  

a) Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, 

Utensílios de Copa e Cozinha, tempo de vida útil de 10 anos e valor residual de 

10%;  

b) Equipamentos Processamento de Dados, sistemas de processamento de dados e 

veículos, tempo de vida útil de 05 anos e valor residual de 10%;  

c) Coleções e materiais bibliográficos, tempo de vida útil de 10 anos e valor 

residual de 0%, resultando nos saldos demonstrados no quadro aposto no item 

anterior.   

O inventário desse patrimônio, conforme determinado pelo COFECI, será atualizado 

anualmente. 
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8.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
 

O CRECI/PR não possui um programa especifica de apuração de custos. 

 

8.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
 

As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 

estado do Paraná (CRECI 6ª REGIÃO/PR) foram elaboradas em conformidade com a Lei n. º 

4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

e aos Princípios de Contabilidade, Resolução CFC 750/93, atualizada pela Resolução CFC 

1282/10 e as interpretações e orientações emitidas pelo COFECI. 

As principais práticas utilizadas na preparação das demonstrações contábeis, bem 

como para o tratamento contábil para avaliação e mensuração dos ativos e passivos do 

CRECI/PR, estão evidenciados nas Notas Explicativas. 

 

8.4.1 - Balanço Orçamentário 
 

Anexo VIII Quadro 8.4.1 

 

8.4.2 - Balanço Financeiro 
 

Anexo IX Quadro 8.4.2 

 

8.4.3 - Balanço Patrimonial Comparado 
 

Anexo X Quadro 8.4.3 

 

8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais 
 

Anexo XI Quadro 8.4.4 

 

8.4.5 - Fluxo de Caixa 
 

Anexo XII Quadro 8.4.5 
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8.4.6 - Notas Explicativas 
 

I. CONTEXTO OPERACIONAL  

 

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6ª Região (CRECI/PR), foi criado 

através da Lei 6.530/78 regulamentada pelo Decreto 81.871 de 29 de junho de 1978 tendo por 

objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar, legal técnica e eticamente, o exercício da profissão de 

Corretor de Imóveis. 

 É constituído de pessoa jurídica de direito público que, sob forma federativa, tem 

estrutura, organização e funcionamento nos mesmos moldes do Conselho Federal de Corretores 

de Imóveis. Possui autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão de seus 

recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 

A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação de anuidades dos corretores 

de imóveis e empresas imobiliárias, sendo que o produto de arrecadação das anuidades 20% é 

destinado ao COFECI. Além das anuidades o CRECI obtém recursos decorrentes de taxas, 

serviços e receita patrimonial. O CRECI goza de imunidade tributária total em relação aos seus 

bens, rendas e serviços nos termos do artigo 150 da CF.  

 

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 

Estado do Paraná, foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância 

às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de 

Contabilidade, Resolução CFC 750/93, atualizada pela Resolução CFC 1282/10;  Disposições 

da IN TCU nº 63/2010 e IN 72/2013, da DN TCU 154/2016 e  DN 156/2016 e Portaria TCU nº 

59/2017. 
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III. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

a)  Apuração do Superávit  

 

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e incluem os 

rendimentos, encargos e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, incidentes, quando 

aplicável, sobre ativos e passivos financeiros. 

 

b)  Ativos Financeiro, Realizável e Permanente.  

 

 b. 1- Ativo Financeiro Aplicações Financeiras 

 São representados por saldo em Bancos contas de Movimento, Arrecadação e 

Poupança.  

 

b. 2 - Ativo Realizável 

É apresentado ao custo ou pelo valor de realização e, por ser de curto prazo, não cabem 

atualizações monetária.  

 

b. 3 - Ativo Permanente 

O imobilizado do CRECI está assim demonstrado: 

 
Tabela 12. Bens Patrimoniais - Ben Móveis do CRECI/PR no Ano 2016 

BENS MÓVEIS 31.12.2015 31.12.2016 
   
Mobiliário em Geral 1.322.311,41 1.337.151,41 
Maquinas e Equipamentos de Escritório 70.599,94 78.270,94 
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 125.508,20 125.508,20 
Biblioteca e Filmoteca 10.738,80 14.054,60 
Veículos Automotores 754.281,09 754.281,09 
Equipamentos de Processamento de Dados 225.197,81 246.037,81 
Utensílios de Copa e Cozinha 9.415,74 9.415,74 
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 55.042,00 55.042,00 
Obras de arte 6.849,00 6.849,00 
Aparelhos e Utensílios domésticos 11.095,00 11.095,00 
Bens móveis a incorpora 6.514,99 6.514,69 
(-) Depreciação acumulada  - 
TOTAL 2.597.553,68 2.584.380,72 
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Tabela 13. Bens Patrimoniais - Ben Imóveis do CRECI/PR no Ano 2016 
BENS IMÓVEIS 31.12.2015 31.12.2016 

   
Sede e Salas de Delegacias 1.021.211,57 0,00 
Terrenos 2.300.000,00 0,00 
Benfeitorias 452.927,01 6.930,00 
Projetos e Construções em andamento 311.039,13 718.539,13 
Sede Curitiba 0,00 3.207.500,00 
Terreno - Curitiba 0,00 3.381.460,87 
Sede Sub-Regional de Londrina 0,00 387.000,00 
Sede Sub-Regional de Maringá 0,00 90.916,88 
Sede Sub-Regional de Foz do Iguaçu 0,00 283.000,00 
Sede Sub-Regional de Cascavel 0,00 367.000,00 
Sede Sub-Regional de Guarapuava 0,00 264.000,00 
Sede Sub-Regional de Pato Branco 0,00 610.000,00 
Sede Sub-Regional de Umuarama 0,00 141.000,00 
Sede Sub-Regional de Ponta Grossa 0,00 292.000,00 
TOTAL 4.085.177,71 9.749.346,88 

 

No exercício houve a atualização dos valores dos imóveis a preço de mercado, bem 

como o desmembramento em contas contábeis especificas para cada um, para maior clareza e 

facilidade de acompanhamento. 

 

IV. CRÉDITOS A RECEBER 

 

 Relativos às anuidades em atraso, ficamos com um crédito a receber no valor de R$ 

3.129.769,57 (três milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos), que dizem respeito à Dívida Ativa com terceiros, nas fases 

administrativas e executiva. 

 

V. COBERTURA DE SEGUROS 

 

 Em 31 de dezembro de 2016, o CRECI mantém apólices para cobertura de seguro 

contra incêndios e furtos para seus bens, em especial ao ativo imobilizado, em valores 

considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais perdas dos ativos 

registrados contabilmente. 
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VI. DOS ADMINISTRADORES  

 

Registramos que durante o exercício de 2016, os ordenadores de despesas, conforme 

demonstrado no rol de responsáveis ficou assim discriminado: Admar Piedade Pucci Junior - 

Presidente no período de 01/01/2016 a 31/12/2016 e Sabas Martin Fernandes - Tesoureiro no 

período de 01/01/2016 a 31/012/2016. 

 

VII. PATRIMÔNIO SOCIAL  

 

O Patrimônio social do CRECI/PR é formado pelo superávit apurado em cada 

exercício, créditos inscritos em dívida ativa e direitos a receber, não sendo dividido em quotas 

ou qualquer outra forma de participação. De acordo com as demonstrações contábeis, notas 

explicativas e tendo em vista as justificativas apresentadas e de posse de todos os elementos 

possíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 01 de janeiro a 31 

de dezembro de 2016, a Diretoria do CRECI/PR entende que o Balanço Patrimonial, Financeiro 

e demais Demonstrações Contábeis espelham com exatidão e transparência todas as transações 

realizadas no período. 
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Tem como objetivo apresentar a conformidade da gestão no exercício e o tratamento 

dado às demandas de órgãos de controle. 

 

9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

O CRECI/PR, como não poderia deixar de ser, pauta seus atos sempre no cumprimento 

dos dispositivos legais aplicáveis às Entidades de Fiscalização de Profissões Regulamentadas, 

principalmente nas determinações e recomendações dessa Egrégia Corte de Contas.  

No entanto, não houve nenhuma recomendação do TCU no exercício de 2016. 

 

9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

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

haver considerado as contas e procedimentos do regional todos. (Regimento Interno, 

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

 

9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário 

 

Não houve interposição dessas medidas, considerando a inexistência, por ora, de 

constatação de danos ao Erário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Página 61 de 73 

10 - ANEXOS E APÊNDICES 

 

ANEXO I - Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Recita por Origem 
 
 
ANEXO II - Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza 
 
 
ANEXO III - Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Total 
 
 
ANEXO IV - Quadro 4.3.4.2 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - 
Total 
 
 
ANEXO V- Quadro 6.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2016 
 
 
ANEXO VI - Quadro 6.1.1.2 - Quantidade de Servidores da UJ por faixa Etária - Situação Apurada em 
31/12/2016 
 
 
ANEXO VII - Quadro 6.1.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de escolaridade - Situação 
Apurada em        31/12/2016 
 
 
ANEXO VIII - Quadro 8.4.1 - Balanço Orçamentário 
 
 
ANEXO IX - Quadro 8.4.2 - Balanço Financeiro 
 
 
ANEXO X - Quadro 8.4.3 – Balanço Patrimonial Comparado 
 
 
ANEXO XI - Quadro 8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais 
 
 
ANEXO XII - Quadro 8.4.5 - Fluxo de Caixa 
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ANEXO I - Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Recita por Origem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição 2016 2015 
 

10.762.194,7713.316.402,48RECEITAS CORRENTES 
 

6.937.197,736.955.951,99CONTRIBUIÇÕES 
 

2.039.380,022.125.666,27EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

276.308,52261.691,16FINANCEIRAS 
 

1.019.158,501.473.093,06OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

490.150,002.500.000,00TRANSFERENCIAS CORRENTES 
 

0,000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

0,000,00RECEITAS DE CAPITAL 
 

0,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 
 

0,000,00ALIENAÇÕES DE BENS 
 

0,000,00ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 
 

0,000,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 
 

0,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
 

0,000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
 

10.762.194,7713.316.402,48TOTAL: 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO II - Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição Prevista Arrecadada Realizado(%) 
 

 

81,72 13.316.402,4816.295.000,00RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 
 

 

77,29 6.955.951,999.000.000,00CONTRIBUIÇÕES 
 

 

88,79 2.125.666,272.394.000,00EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

 

61,43 261.691,16426.000,00FINANCEIRAS 
 

 

74,59 1.473.093,061.975.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

 

100,00 2.500.000,002.500.000,00TRANSFERENCIAS CORRENTES 
 

 

0,00 0,000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

 

0,00 0,003.695.000,00RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 
 

 

0,00 0,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 
 

 

0,00 0,0070.000,00ALIENAÇÕES DE BENS 
 

 

0,00 0,000,00ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 
 

 

0,00 0,000,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 

 

 

0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
 

 

0,00 0,003.625.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
 

 

66,62 13.316.402,4819.990.000,00TOTAL: 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO III - Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos 
Originários – Total 
 
 
 
Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Despesa Paga Despesa Liquidada Modalidade de Contratação 

2016 2015 2016 2015 
 

1. Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

1.414.737,18 890.138,75 1.357.588,92 633.266,96

 

a) Convite 377.047,68 223.024,07 342.059,94 196.258,50
 

b) Tomada de preços 0,00 1.730,00 0,00 1.730,00
 

c) Concorrência 406.388,80 0,00 406.388,80 0,00
 

d) Pregão 631.300,70 665.384,68 609.140,18 435.278,46
 

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) 1.090.230,33 429.772,57 1.047.119,57 418.748,41
 

h) Dispensa 543.319,66 288.758,98 525.405,50 284.763,95
 

i) Inexigível 546.910,67 141.013,59 521.714,07 133.984,46
 

3. Regime de Execução Especial 660,00 0,00 660,00 0,00
 

j) Suprimento de fundos 660,00 0,00 660,00 0,00
 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 4.732.339,29 4.311.271,40 4.557.844,81 4.167.655,68
 

k) Folha de Pagamento 3.760.702,79 3.872.701,40 3.586.208,31 3.729.085,68
 

l) Diárias 971.636,50 438.570,00 971.636,50 438.570,00
 

5. Outros 3.532.246,42 4.671.417,12 -899.490,69 780.717,60
 

6. Total (1+2+3+4+5) 10.770.213,22 10.302.599,84 6.063.722,61 6.000.388,65
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ANEXO IV - Quadro 4.3.4.2 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos 
Originários - Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Despesas Correntes 

Valores Pagos Liquidada Empenhada Grupos de Despesa 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 

1. Despesa de Pessoal 4.596.122,69 4.482.898,07 4.069.655,29 4.146.641,54 3.947.677,09 4.017.514,45
 

REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.911.000,00 3.009.870,00 2.513.564,25 2.787.393,33 2.512.320,83 2.782.395,62
 

ENCARGOS PATRONAIS 830.300,00 745.450,00 730.444,99 656.860,61 643.840,02 584.989,81
 

BENEFÍCIOS A PESSOAL 520.000,00 435.084,76 516.693,55 428.447,46 516.693,55 428.447,46
 

Demais elementos do grupo 334.822,69 292.493,31 308.952,50 273.940,14 274.822,69 221.681,56
 

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

3. Outras Despesas Correntes 6.694.102,39 6.267.522,90 6.303.729,87 5.974.786,20 5.324.886,87 4.950.179,82
 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.407.500,00 2.021.750,00 2.040.610,35 1.732.043,49 1.386.865,04 1.327.282,80
 

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - 
PESSOAS JURÍDICAS 

1.904.939,30 3.252.180,77 1.894.044,90 3.252.095,61 1.651.770,63 2.667.203,13

 

DIÁRIAS 976.248,50 438.570,00 971.636,50 438.570,00 971.636,50 438.570,00
 

Demais elementos do grupo 1.405.414,59 555.022,13 1.397.438,12 552.077,10 1.314.614,70 517.123,89

 

Despesas de Capital 

Valores Pagos Liquidada Empenhada Grupos de Despesa 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 

4. Investimentos 466.666,80 267.516,02 464.166,80 260.135,02 464.013,05 251.941,51
 

OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E 
ESTUDOS - SEDE 

410.000,00 134.956,98 407.500,00 134.956,98 407.346,25 126.797,71

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES 

46.666,80 130.847,04 46.666,80 123.466,04 46.666,80 123.466,04

 

OBRAS, INSTALAÇÕES,PROJETOS E 
ESTUDOS DELEGACIAS SUB-REG E 
SECCIONAIS 

10.000,00 1.712,00 10.000,00 1.712,00 10.000,00 1.677,76

 

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

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ 
CONTRATADAS 

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

 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO V- Quadro 6.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI - Quadro 6.1.1.2 - Quantidade de Servidores da UJ por faixa Etária - Situação 
Apurada em 31/12/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Egressos no 
Exercício 

Ingressos no 
Exercício 

Lotação Efetiva Tipologias dos cargos 

 

 

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

 

1.1. Servidores em Cargos Efetivos 39   
 

 

1.2. Cargos em Comissão 4 1  
 

 

1.2.1. Assessoramento Superior 2   
 

 

1.2.2. Função Gratificada 2 1  
 

 

2. Servidores com Contratos Temporários 1 1  
 

 

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

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Acima de 60 
Anos 

De 51 a 60 
Anos 

De 41 a 50 
Anos 

De 31 a 40 
Anos 

Até 30 Anos 

Tipologias do Cargo 

 

1 - Provimento de cargo efetivo 11 11 9 4 4 
 

Servidores efetivos 10 11 9 4 4 
 

Servidores com contratos temporários 1     
 

2 -Provimento de cargo em comissão 3 1 1   
 

Assessoramento superior 1  1   
 

Funções gratificadas 2 1    
 

Totais (1+2) 14 12 10 4 4 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO VII - Quadro 6.1.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de escolaridade 
- Situação Apurada em 31/12/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Descrição 

 

 1. Provimento de cargo efetivo   1 3 5 18 11 1  
 

 1.1. Servidores efetivos   1 3 4 18 11 1  
 

 1.2. Servidores com contratos temporários     1     
 

 2. Provimento de cargo em comissão      4 1   
 

 2.1. Assessoramento superior      1 1   
 

 2.2. Funções gratificadas      3    
 

 3. Totais (1+2)   1 3 5 22 12 1  
 

Legenda 

Nível de Escolaridade: 

1 - Analfabeto 

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 
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ANEXO VIII - Quadro 8.4.1 - Balanço Orçamentário 
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ANEXO IX - Quadro 8.4.2 - Balanço Financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingressos Títulos Valor Dispêndios Títulos Valor 
 

 

RECEITA ORÇAMENTARIA 13.316.402,48 DESPESA ORÇAMENTARIA 10.770.213,22
 

 

RECEITAS CORRENTES REALIZADA 13.316.402,48 DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS 10.306.046,42
 

 

RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 464.166,80
 

 

  
 

 

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 14.524.068,69 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 14.640.775,51
 

 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.367.810,04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.195.407,77

 
 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.379.365,04 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.379.541,04
 

 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 40.608,70 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00
 

 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A 
RECEBER 

30.047,28 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A 
RECEBER 

180.393,59

 

 

PESSOAL A PAGAR 3.092.241,74 PESSOAL A PAGAR 3.095.996,03
 

 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 764.420,12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 749.685,95
 

 

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.179.489,39 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.392.295,16
 

 

CONTAS A PAGAR 258.652,33 CONTAS A PAGAR 257.653,37
 

 

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.040.610,35 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.950.750,99
 

 

VALORES EM TRÂNSITO 192.535,07 VALORES EM TRÂNSITO 193.942,91
 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 176.500,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 176.500,00
 

 

Ajustes Financeiros 1.788,63 Ajustes Financeiros 68.608,70
 

 

  
 

 

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 7.501.932,82 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 9.931.415,26
 

 

TOTAL GERAL 35.342.403,99 TOTAL GERAL 35.342.403,99
 

 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO X - Quadro 8.4.3 – Balanço Patrimonial Comparado 
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ANEXO XI - Quadro 8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais 
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ANEXO XII - Quadro 8.4.5 - Fluxo de Caixa 
 

 


