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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

adi – Ação Direta de Inconstitucionalidade

ans – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

ascom – Assessoria de Comunicação

ascon – Assessoria Contábil

asp – Assessoria Especial

asseJur – Assessoria Jurídica 

ast – Assessoria Técnica

BF – Balanço Financeiro

Bo – Balanço Orçamentário 

Bp – Balanço Patrimonial

cad – Coordenadoria Administrativa

cade – Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica 

cda – Crédito de Divida Ativa

CEFISP – Comissão de Ética e Fiscalização 
Profissional

cFi – Coordenadoria de Fiscalização

cgsec – Coordenadoria Geral de Secretaria

cgu – Controladoria Geral da União

clt – Consolidação de Leis Trabalhistas

coapin – Comissão de Análise de Processos de 
Inscrição

coFeci – Conselho Federal de Corretores de Imóveis

coFis – Coordenadoria de Fiscalização

cogep –  Coordenadoria de Gerenciamento de 
Processos

cpl – Comissão Permanente de Licitação

crc – Conselho Regional de Contadores

crecicon – Comissão de Conciliação e Atendimento 
ao Consumidor de Serviços Imobiliários 

creci – Conselho Regional de Corretores de Imóveis

CRECI-PR – Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 6ªRegião-Paraná

da – Divida Ativa 

dinaF – Diretoria Nacional de Fiscalização

dn – Decisão Normativa

dou – Diário Oficial da União

Fls - Folhas

ged – Gerenciamento Eletrônico de Documentos

in – Instrução Normativa

nº – Número

nBc – Normas Brasileiras de Contabilidade

pcs – Plano de Cargo e Salários

peti – Plano Estratégico de Tecnologia de 
Informação

proJur – Procuradoria Jurídica

ptam – Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica

ri – Regimento Interno

sccoB - Sub  Coordenadoria   de Cobrança

scFin – Sub  Coordenadoria Financeira

scFv – Sub  Coordenadoria  de Frota de Veículo

sead – Secretaria Administrativa  

sre – Sub-regionais

stci – Sub Coordenadoria de Tecnologia da 
informação

stF – Superior Tribunal Federal

sup – Superintendente 

tcu – Tribunal de Contas da União

ti – Tecnologia da Informação

tJ – Turmas Julgadoras 
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SOBRE O RELATO DE GESTÃO

Este relato integrado tem por objetivo apresentar as ações 
desenvolvidas e resultados obtidos pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis  6ª Região/PR (Creci-PR), em atendimento 
a sua finalidade institucional definida no artigo 5º da Lei nº 
6.530/78, ou seja, Fiscalizar a Profissão de Corretor de Imóveis 
no Estado do Paraná.

A elaboração deste documento norteou-se pelas normas de      
organização e apresentação de relatórios e de peças comple-
mentares 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 170/2018 e 
172/2018 e a Portaria-TCU nº 369/2018 e das orientações do 
órgão de controle. 

Foram abordadas as seções: visão geral da unidade,                                
planejamento organizacional, desempenhos orçamentário e 
operacional, governança, relacionamento com a sociedade, 
resultado financeiro, informações contábeis, áreas especiais da 
gestão e conformidade da gestão.
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O planejamento das atividades do Creci-PR em 
2018 passou por ações de natureza fiscalizadora,          
orientadora, disciplinar, deliberativa, administrativa 
e de supervisão.

Assim, no desempenho dessas funções, o Creci-PR 
aprimorou sua fiscalização ao encaminhar as pessoas 
inabilitadas ao Estado-juiz para serem julgadas por 
exercício ilegal da profissão de acordo com o artigo 
47 do Decreto nº 3.688/1941. 

Da mesma forma, intensificou-se a orientação 
dos profissionais inscritos acerca das mudanças             
ocorridas nos contratos de corretagem e a exclusivi-
dade de venda, bem como os honorários praticados 
com a determinação do CADE quanto a não utilização 
e extinção da tabela de honorários.

Na área de disciplina, foram proferidos 1.186          
julgamentos na Comissão de Fiscalização e Ética 
Profissional (Cefisp) e nas Turmas Julgadoras do 
Creci-PR.

Quanto às ações administrativas instituiu-se a 
Controladoria-Geral no Sistema Cofeci-Creci como 
órgão de acompanhamento e controle da gestão. 

À sociedade introduziu-se a ouvidoria do Creci-PR 
como canal de comunicação para direcionar a aten-
ção dos assuntos ligados à Fiscalização Profissional e 
às demandas coletivas por regulamentação.

A atual gestão reformulou e estendeu como uma 
rede de informações o credenciamento de 105 repre-
sentantes locais. Nomeando assim: 10 profissionais                   
delegados regionais; 33 delegados distritais na Capital 

do Estado; e, mais, 65 delegados municipais em cida-
des estratégicas distribuídas no Paraná.

Assim é que a presente publicação traz como anseio 
reportar o conjunto de nossas realizações à socie-
dade como sendo o resultado do esforço compreen-
dido no trabalho da gestão pública do conselho 
de fiscalização profissional representado por sua 
diretoria, conselho, membros e funcionários. Todos 
empenhados na finalidade de prestar um serviço
de qualidade.

PALAVRA DO PRESIDENTE 

luiz celso castegnaro
Presidente
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A CLASSE IMOBILIÁRIA NO PARANÁ

17.797
CORRETORES
DE IMÓVEIS

2.796
IMOBILIÁRIAS

QUEM SOMOS

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 conta com 
a sede em Curitiba e nas sub-regiões de Londrina, 
Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Umuarama, Pato Branco, Guarapuava, Matinhos e 
Santo Antônio da Platina, bem como o escritório 
regional em Toledo.

Além de atender a população em geral nas consultas 
e reclamações de serviços imobiliários o Creci-PR 
possui, em atividade, o total de 17.797 corretores de 
imóveis inscritos e 2.796 empresas imobiliárias. 

A principal finalidade do Creci-PR é a disciplina,  
controle e fiscalização profissional da classe de 
corretor de imóveis no Estado do Paraná. 

Em resumo, dentre as competências legais pode se 
dizer que a Lei nº 6.530/78 estabelece as principais 
atividades: (i) a Fiscalização do exercício profissio-
nal na área de sua jurisdição com orientação dos 
profissionais e da sociedade acerca de assuntos rela-
cionados ao mercado imobiliário; (ii) o cumprimento 
das resoluções do Conselho Federal no controle e 
regulamentação da profissão; (iii) a arrecadação das 
anuidades, multas e emolumentos e da dívida ativa; 
(iv) a decisão sobre os pedidos de inscrição de profis-
sionais de pessoa física e jurídica; (v) a organização 
do registro profissional das pessoas inscritas com 
expedição de credenciais, enfim; (vi) o julgamento 
de processos disciplinares com a imposição do poder 
regulamentar e da disciplina.

NÚMEROS DO
CRECI-PR

conselHeiros
estaduais

representantes Funcionários

delegacias
suB-regionais

agentes de
FiscaliZação

escritÓrio
suB-regional

54

363 42

10

13

01



visão geral, organiZacional
e amBiente externo
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VISÃO GERAL

O Creci-PR é um órgão de controle e fiscalização da profissão. Foi 
criado pela necessidade de organizar a categoria e impedir o mau 
exercício profissional. 

Para tanto se dispôs em lei o regulamento do dever-ser da atividade. 
Estabelecendo, assim, a técnica e impondo a ética aos profissionais 
no trato com o cliente, com os colegas e, enfim, no que se refere ao 
órgão de controle.

De modo que o Sistema Cofeci-Creci integra a Administração Pública 
Federal Indireta e deve cumprir e fazer cumprir o ordenamento       
jurídico. Contratar por licitação, realizar concurso público para o 
funcionalismo, prestar contas de sua gestão em portal da transpa-
rência e aplicar corretamente os recursos públicos e a dotação orça-
mentária para a fiscalização profissional. 

A receita para manter a atividade-fim do Conselho tem origem nas 
contribuições anuais dos profissionais inscritos (corretores de 
imóveis) e também aquelas derivadas das empresas que atuam no 
ramo econômico imobiliário.

Esta capacidade de autogestão não significa autonomia e é              
acompanhada pelo Sistema Cofeci-Creci através da Controladoria 
Geral e, também, de forma externa, por órgãos de controle a exemplo 
do Tribunal de Contas da União (TCU).

Com isso em mente esta é a nossa missão, visão e valores

missão

valores

visão

Fiscalizar a profi ssão, supervisionar e 
regulamentar a atividade, conduta e práticas, 

defender a sociedade do exercício ilegal da 
profi ssão e julgar o mau profi ssional sem ética.

Ética, transparência, 
comprometimento, efetividade, 

orientação e a fi scalização profi ssional.

Buscar aprimoramento dos serviços e inovar o 
exercício da atividade dentro da lei.
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PLENÁRIO

presidente

diretor secretário

diretor tesoureiro

conselho Fiscal

ouvidoria comissões

assessoria
técnica - ast

assessoria de
comunicação - ascom

assessoria
especial - asp

procuradoria
Jurídica - proJur

compras e licitações

assessoria
contábil - ascon

patrimônio

ordinárias

permanente

especial

ceFisp

coapin

cpl

crecicon

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

superintendência - sup 
assessoria

Jurídica - asseJur 

coordenadoria geral 
de secretaria - cgsec 

coordenadoria de
Fiscalização - cFi 

coordenadoria de
gerenciamento de
processos - cogep 

coordenadoria
administrativa - cad

Financeira - scFin 

subcoordenadorias:

tecnologia da
informação - scti 

cobrança - sccoB

coordenadoria Frota
de veículos – scFv

sub-regionais – sre
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AMBIENTE EXTERNO

A instabilidade econômica do Brasil decorrente das 
eleições presidenciais em 2018 também impactou de 
forma negativa o mercado imobiliário. 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego no 
último trimestre de 2018 atingiu mais de 12,2 milhões 
de brasileiros. 

Evidente que este contexto afeta o ramo imobiliário. 
Não só pela diminuição significativa do número de 
investimentos ao se retrair a confiança de compra-
dores, construtores e investidores. Mas, principal-
mente, porque o ramo imobiliário e da construção é 
o primeiro a sentir a queda dos negócios e o último a 
se levantar numa economia de mercado.

Com este quadro de incertezas e escassez de negó-
cios, os profissionais corretores de imóveis sentiram 
a perda de lucros. Fato este que afetou diretamente 
a arrecadação do Conselho num quadro de aumento 
de inadimplência. Entretanto, o Creci-PR, através 
de sua gestão disponibilizou campanha de conci-
liação e adesão ao parcelamento possibilitando a                    
arrecadação orçamentária. 

Mesmo diante da crise anunciada, interessante    
registrar que houve aumento no número de inscrições 
de profissionais e empresas no exercício de 2018. 

Em comparação com exercícios anteriores, aumentou-
se em 20% o número de novas inscrições. Fato este 
que foi entendido pela administração do Creci-PR 
como um fenômeno econômico/social de migração de 
profissionais que buscavam recolocação no mercado 

de trabalho e passaram a atuar como profissionais 
liberais/autônomos na corretagem. 

Com essa nuance conjuntural, o Creci-PR manteve 
sua fiscalização profissional voltada à orientação da 
categoria através de seu corpo de agentes e à socie-
dade pelo portal da ouvidoria. 

CADEIA DE VALOR
A cadeia de valor do Creci-PR tem como princípios: 
orientação, normatização, regulamentação e fisca-
lização do exercício da profissão de corretor de 
imóveis e das empresas do ramo.

cadeia de valor                            
FinalÍstico 

áreas Que atuam na 
cadeia de valor 

valor                                                                                  
agregado 

Governança Presidência Assegurar uma gestão de excelência 

Gestão orçamentária 
Presidência 

e Diretor Tesoureiro
Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e 

operacional 

Gestão de arrecadação de recursos Diretor Tesoureiro Maximizar a arrecadação das anuidades e multas

Gestão de registro Diretor Secretário
Garantir a colocação no mercado de trabalho de             

profissionais habilitados, competentes e que prestam    
serviços à sociedade com qualidade

Solução de Tecnologia da Informação Diretoria Executiva Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da            
informação

Gestão dos Controles Internos Diretoria Executiva Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade 
e a transparência 



planeJamento estratÉgico
e governança
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico é uma ferramenta disposta à gestão 
para construir e consolidar a imagem da instituição dentro de          
parâmetros pré-estabelecidos de resultado esperado. 

Compreende desde a avaliação da necessidade do serviço, passando 
pelo diagnóstico do posicionamento da entidade até a definição 
das estratégias que combinem com diferentes ações e meios de         
comunicação interna e externa. 

Com a missão de fiscalizar o exercício da profissão do corretor de 
imóveis em todo o Estado, o Creci-PR realizou audiências de conci-
liação entre profissionais e clientes insatisfeitos. Em 159 casos 
presididos no exercício, 65 resultaram em acordo entre as partes.

Outra vertente que propiciou resultado na gestão foi o encaminha-
mento de 496 pessoas que supostamente exercem ilegalmente a 
profissão ao Juizado Especial Criminal para que respondam pela 
contravenção penal de exercício ilegal da profissão.

Também faz parte da missão do Creci-PR conscientizar a sociedade 
sobre a importância da contratação do corretor de imóveis nas tran-
sações imobiliárias e que este profissional tem a técnica e a ética 
a zelar.

No que diz respeito à visão, a administração do Creci-PR em 2018 
se conscientizou da necessidade premente de investir em informá-
tica. Tem buscado, dentro do planejamento estratégico, através de 
processo de licitação, adquirir software para aprimorar, ainda mais, 
o serviço aos consumidores e à própria instituição.

Como valores, por sua vez, as premissas de: Ética, Excelência, 
Confiabilidade e Transparência tem sido expressas pelas ações do 
Conselho sempre reportadas ao Conselho Pleno, à Controladoria-
Geral, ao TCU e à sociedade conforme Portal de Transparência. 

MAPA ESTRATÉGICO DO CRECI-PR

Sociedade

Ter o Conselho 
como aliado na 

resolução de 
confl itos.

Corretores
de Imóveis

processo 
inscricional rápido e 

efi ciente.

Cartorário

Atendimento 
as demandas 

produzidas pela 
fi scalização ou de 
público externo.

Transparência

Tornar público 
todos os atos 

administrativos e 
ações fi scais.

Gestão

Dar suporte ao 
profi ssional, com 

cursos, campanhas 
de valorização e 

incentivos.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

sociedade

Cidadões Outras partes interessadas

instâncias externas

TCU Congresso Nacional CGU

gestão executiva

gestão tática

gestão operacional

instâncias internas

alta 
administração

plenário Conselho 
Fiscal

presidência
Ouvidorias e 
Comissões 
Internas

vice-presidências

diretoria

COFECI

organização do creci-pr

Órgão deliberativo superior

•	 Conselho Plenário

Órgãos executivos

•	 Presidência

•	 Vice-presidência

•	 2ª Vice-presidência

•	 Diretor Secretário

•	 2º Diretor Secretário

•	 Diretor Tesoureiro

•	 2º Diretor Tesoureiro

Órgãos deliberativos

•	 Conselho Fiscal

•	 Turmas Julgadoras

•	 CEFISP

•	 COAPIN

•	 CRECICON

Órgãos consultivos

•	 COFECI

composição do conselho diretor

luiz celso castegnaro
Presidente

rosalmir moreira
Vice-Presidente

Júlio cesar cattaneo
2º Vice-Presidente

mariano dynkowski 
Diretor Secretário

marcelo taborda de Freitas 
Diretor 2ª Secretário

sabas martin Fernandes
Diretor Tesoureiro 

marilde reis 
Diretora 2º Tesoureira 

izabel cristina maestrelli
Vice-Presidente Adj. para Assuntos da Mulher

arlindo aparecido Zital da silva
Vice-Presidente Adj. de Relações Institucionais

marco antonio Bacarin
Vice-Presidente Adj. para Assuntos Sindicais

nilson donizeti ribeiro 
Vice-Presidente Adj. de Integração

INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS 
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AUDITORIA INTERNA DO CRECI-PR

Diante da impossibilidade de contratação de funcionários em razão da 
ADI 2135 que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e pela falta de              
recursos humanos para formar área técnica, o Creci-PR não possui controla-
doria interna . Entretanto, esse trabalho é realizado pelo Cofeci como órgão 
superior.  

Da mesma forma, a Controladoria-Geral foi formada com o objetivo de                  
acompanhar e auditar as atividades dos conselhos regionais propondo ressalvas, 
glosas, recomendações ou aprovação da forma da administração e prestação de 
contas dos recursos públicos. 

Ainda, da forma regimental, a aprovação das contas é realizada anualmente 
pelo Conselho Pleno do Cofeci. 

atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

No exercício em referência, não houve atos ilícitos administrativos (internos) 
que demandassem a instauração da tomada de contas especial para apuração 
de eventuais desvios. 

empresa de auditoria independente 

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis assumiu a função de                  
auditar seus regionais através da Controladoria-Geral ao editar resolução,     
disciplinando o assunto e desobrigando o Creci-PR dessa responsabilidade. 
O Creci-PR não foi inspecionado por auditores independentes no exercício de 
2018, assim sendo, não há o que declarar.

medidas administrativas para apuração de responsabilida-
de por danos ao erário 

Não houve detecção de incidente ou a interposição dessas medidas, conside-
rando inexistir a constatação de dano ao Conselho.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM
A SOCIEDADE E PARTES INTERESSADAS

ouvidoria

Criada em 2017, a ouvidoria tem por finalidade possibilitar ao cidadão, ao corretor de 
imóveis e a qualquer interessado um canal de comunicação direto com o Creci-PR. 

Imposta pela Lei de Acesso à Informação como ferramenta de participação, cidadania 
e transparência, a ouvidoria tem demonstrado ser um meio capaz de aproximar a admi-
nistração dos interessados ao receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 
denúncias relacionadas às atividades e serviços prestados pelo Conselho. 

Como previsto em lei, a resposta é obrigatória com prazo assinalado de 30 dias para 
concluir o atendimento. Possibilitando assim no exercício de 2018 o total de 646 
atendimentos.

praZo mÉdio
para resposta:

nÚmero de
maniFestaçÕes em 2018:

respostas
dentro do praZo:

18 dias 646 98 %

Resposta ao 
solicitante

Encaminhamento 
ao setor 

competente

Encaminhamento Análise da 
demanda

Recebimento 
pelo sistema de 

ouvidoria
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Tipos	de	manifestação

Perfi	l	do	manifestante

pessoa FÍsica pessoa JurÍdica

95,8 % 4,2%

superior completo
solicitantes entre

31 e 40 anos

60,2% 33,86%

DENÚNCIAS: 68,27%

E-SIC: 1,55%

SOLICITAÇÕES: 15,33%

CRÍTICAS: 1,24%

RECLAMAÇÕES: 12,07%

SUGESTÕES: 1,08%

ELOGIOS: 0,48%

sistema eletrônico do serviço de informações ao cidadão  
(e-sic)

O Creci-PR utiliza o e-SIC com o objetivo de facilitar o exercício de acesso às 
informações públicas. Trata-se de canal de comunicação disposto ao cidadão 
para atender pedidos de informação relacionados a Lei de Acesso à Informação. 

canais de comunicação on-line

Com o intuito de informar em primeira mão sobre os assuntos do Conselho e da 
profissão, o Creci-PR mantém atualizado seus canais de comunicação on-line: 
site institucional, Facebook e Instagram. 

Os assuntos publicados são referentes aos avanços da profissão, modificações 
na legislação, eventos e notícias que afetam ou influenciam à categoria. 

Para as pessoas interessadas é mantido serviço de e-mail marketing com posta-
gem semanal de boletim informativo aos cadastrados.

Além disso se disponibiliza no web site pesquisa de pessoas inscritas. 
Também a emissão gratuita de certidão de regularidade. E demais modelos de            
requerimentos de serviços e a orientação à formulação de denúncias para a 
fiscalização profissional.

comissão de atendimento ao consumidor
do mercado imobiliário (crecicon)

Em 2018, a Comissão de Conciliação atendeu as pessoas com problemas relacio-
nados à atividade e prestação de serviços realizada por corretores de imóveis e 
empresas. Em todo o estado do Paraná foram realizadas 159 audiências. 

A importância dessa comissão vai muito além de apenas acolher as demandas 
que envolvem clientes e profissionais. Isto porque, passa pelo atendimento e 
orientação de ambos em direitos e deveres. E de como solucionar o conflito em 
busca à pacificação social. 

portal da transparência 

Para atender a Lei de Acesso à Informação, o Creci-PR                          
disponibilizou suas informações em seu web site institucional, no 
menu portal da transparência.

O portal da transparência possibilita o compartilhamento público 
de informações sobre a gestão orçamentária e correta destinação 
dos recuros públicos arrecadados pelo Conselho.



gestão de riscos e
controles internos 
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O Conselho Fiscal como órgão interno de controle tem a função regimental 
de analisar as receitas e as despesas do Creci-PR. 

Isso ocorre através de exame periódico de toda a documentação das       
receitas e despesas detalhada em processos administrativos e a rubrica 
orçamentária com o total existente em cada conta. 

O controle interno das contas é feito pelos três conselheiros que atuam 
como membros efetivos na gestão. 

Após a análise, a tomada de contas é encaminhada ao Plenário E a cada 
trimestre, se aprovadas, são submetidas ao final do exercício ao Cofeci 
para análise.

O controle rígido de informações financeiras estabelece o domínio sobre os 
recursos aplicados. Fato este que evita abuso com gastos e má aplicação dos 
recursos públicos.

não orçamentário Financeira 

estratégico eventos que podem impactar na missão, nas metas ou   
nos objetivos estratégicos do Creci-PR. 

operacional

eventos que podem comprometer as atividades da uni-
dade organizacional, sejam eles associados a falhas,           
deficiência ou inadequação de processos internos,       

pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da 
gestão quanto à eficácia e à eficiência dos processos. 

conformidade eventos que podem afetar o cumprimento de leis e         
regulamentos aplicáveis.

reputação
eventos que podem comprometer a confiança da socieda-
de em relação à capacidade em cumprir sua missão insti-
tucional ou que interfiram diretamente em sua imagem. 

integridade
eventos que podem afetar a probidade da gestão dos re-
cursos e das atividades do Creci-PR, causados pela falta 

de honestidade e desvios éticos. 

orçamentário Financeira

Fiscal eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio 
das receitas do Creci-PR.

orçamentário

eventos que podem comprometer a capacidade do      
Creci-PR de contar com os recursos orçamentários neces-

sários à realização de suas atividades, ou eventos que 
possam comprometer a própria execução orçamentária.

NATUREZA E CATEGORIA DO RISCO
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COMPETÊNCIA

plano de ação competÊncia

Plenário

•	 Eleger a Diretoria e os representantes junto ao Cofeci (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. 

plano de ação competÊncia

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; 

•	 Representar o Creci-PR 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, con-
selheiros 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 re-
gional, podendo pedir esclarecimentos e diligências; 

•	 Analisar e recomendar ao plenário o exame do processo de 
prestação de contas anual. 
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plano de ação competÊncia

CEFISP

•	 Realizar juízo instrutivo nos processos administrativo-discipli-
nares instaurados por termos de representação e recomendar a 
sanção que deve ser aplicada ou a sua improcedência, confor-
me o caso; 

•	 Realizar juízo de instrução e julgar, originariamente, os  pro-
cessos administrativo- disciplinares iniciados por autos de 
infração; 

•	 Realizar audiências e converter processos em diligência,  de-
terminando 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 reali-
zação de diligências ou pelo deferimento e/ou  indeferimento 
do pedido; 

•	 Realizar diligências, ouvir pessoas, determinar citações,  notifi-
cações e praticar todos os demais atos necessários ao cumpri-
mento 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 arquiva-
mento 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  incenti-
vando, sempre que possível, a conciliação. 

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 ad-
ministrativo no desempenho de suas funções;

•	 Acompanhar o processo de planejamento estratégico  auxilian-
do na identificação de problemas, controle e implantação de 
mudanças;

plano de ação competÊncia

Superintendência

•	 Prestar atendimento aos 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 desenvolvimen-

to    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. 

Assessoria 
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  

diferentes atos decorrentes e editais de licitação, entre outros; 
•	 Examinar documentos com direitos, obrigações e responsabili-

dades do Creci-PR; 
•	 Participar de discussões em aspectos que envolvam interesse 

institucional e orientar quanto à legalidade de atos adminis-
trativos; 

•	 Orientar quanto à celebração de contratos, convênios e           
revisões, bem como manifestar-se juridicamente sobre as     
respectivas minutas chancelando os textos definitivos; 

•	 Assessorar a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional na 
orientação técnica dos julgamentos; 
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plano de ação competÊncia

Assessoria 
Técnica 

Procuradoria 
Jurídica

•	 Prestar assessoria jurídica aos órgãos internos: Crecicon, Ce-

fisp, Coapin, Turmas Julgadoras e Plenário; 

•	 Comparecer e acompanhar com as manifestações de ordem  le-

gal nas sessões plenárias e reuniões de diretoria; 

•	 Orientar e supervisionar todo o contencioso; 

•	 Chefiar de um modo geral todo o trabalho jurídico desenvolvi-

do no âmbito do Creci-PR. 

Assessoria 
Técnica 

Comunicação

•	 Assistir a diretoria em sua representação de comunicação so-
cial e publicidade institucional; 

•	 Realizar trabalhos relativos à imagem institucional; 

•	 Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar as ações refe-
rentes à comunicação e as diretrizes institucionais do Creci-PR; 

•	 Participar do planejamento das ações necessárias ao  cumpri-
mento da competência e finalidade institucional; 

•	 Promover pesquisas internas e externas para subsidiar e ava-
liar os planos de ação e planejamento de comunicação; 

•	 Manter, atualizar e produzir vídeos e materiais pertinentes ao 
Creci-PR; 

•	 Criar, produzir veículo oficial de divulgação dos serviços e re-
sultados do Conselho e projetos editorais em meios de  comu-
nicação; 

•	 Elaborar política de relacionamento com os demais segmentos 
setoriais imobiliários; 

•	 Realizar cobertura jornalística de acontecimentos, eventos  ofi-
ciais e demais acontecimentos de interesse da instituição, en-
tre outras atividades similares ou afetas à comunicação  insti-
tucional; 

•	 Cuidar para que a publicidade dos atos, programas, obras, ser-
viços e campanhas do Conselho tenha caráter educativo,  infor-
mativo ou de orientação social. 

plano de ação competÊncia

Comissão 
Permanente de 

Licitação

•	 Recebimento de requisições pertinentes à instauração de pro-

cessos 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 observân-

cia da legislação especifica; 

•	 Proposição de instauração de processo com vista à apuração 

de infrações cometidas no curso da licitação e do contrato, pa-

ra 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 van-

tajosa, considerando o princípio da economicidade e custo/be-

nefício (tem o dever de selecionar a proposta que melhor aten-

de às necessidades da administração pública, em consonância 

com interesse público); 

•	 Praticar os atos correlatos; 

•	 Assistir à superintendente, presidência e diretoria em  assun-

tos 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 pro-

cesso de licitação e ao cadastro de licitantes; 

•	 Exercer as competências estabelecidas na Lei no 8.666/93 
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plano de ação competÊncia

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 patri-
moniais 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-PR; 
•	 Efetuar pesquisa de preço, de qualidade de material e de serviço 

no mercado; 
•	 Organizar e manter cadastro de fornecedores; 
•	 Apoiar os trabalhos dacomissão permanente de licitação em  re-

lação aos procedimentos licitatórios; 
•	 Providenciar a publicidade de aquisições, materiais e contrata-

ção de serviços; 
•	 Registrar e controlar contratos orientando a gestão fiscal e  or-

çamentária 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-PR;

•	 Administrar, conservação, limpeza, manutenção, instalações e 
ambiente de trabalho; 

plano de ação competÊncia

Coordenadoria 
Administrativa

•	 Coordenar serviços de copa e cozinha;
•	 Supervisionar, coordenar, integrar as atividades de administra-

ção 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 pro-
cesso de progressão funcional.

Coordenadoria de 
Fiscalização

•	 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 ins-

tituição; 
•	 Coordenar a fiscalização aos profissionais, empresas e estagiá-

rios do ramo imobiliário;
•	 Executar plano de fiscalização aprovado pela Diretoria de Fis-

calização;
•	 Elaborar relatórios e estatísticas sobre as atividades de   fisca-

lização;
•	 Prestar informações à Diretoria Nacional de Fiscalização (DI-

NAF);
•	 Acompanhar a atividade fiscal em campo; 
•	 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 pe-
rante os órgãos externos: Cefisp, Crecicon, Turmas Julgadoras, 
Conselho Pleno e Câmara Recursais;

•	 Estabelecer cooperação técnica com outros CRECI’s. 

Assessoria 
Jurídica

•	 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; 
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plano de ação competÊncia

Assessoria 
Jurídica

•	 Promover a defesa dos interesses do Creci-PR, em juízo ou fora 
dele, sob a supervisão do procurador jurídico; 

•	 Acompanhar e divulgar internamente matérias jurídicas e  mu-
danças na legislação de interesse do Creci-PR; 

•	 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 pa-
receres pertinentes; Realizar outras atividades que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

Assessoria 
Contábil

•	 Registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos 
atos e dos fatos da autarquia pública e o patrimônio público e 
suas variações; 

•	 Demonstra, também, todos os atos praticados pelo administra-
dor, quer sejam de natureza orçamentária (previsão da  recei-
ta, fixação da despesa, empenho, descentralização de  créditos, 
etc.) ou sejam meramente administrativos (contratos, convê-
nios, acordos, ajustes, avais, fianças, valores sob responsabili-
dade, comodatos de bens, etc.) representativos de valores po-
tenciais 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 arrecada-
ção 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 quantitativa-
mente 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. 
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plano de ação competÊncia

Secretaria 
Administrativa

•	 Controlar e coordenar o atendimento ao Corretor de Imóveis e ao 
público em geral, direto na recepção, por telefone ou por e-mail, 
primando pela eficiência e urbanidade dos serviços prestados;

•	 Orientar o departamento quanto as informações e esclarecimen-
tos que serão repassados à pessoa física e jurídica sobre o pro-
cedimento de registro de inscrição;

•	 Orientar e controlar o recebimento e protocolo da documentação 
e solicitações formalizadas ao Creci – PR procedendo à distribui-
ção e controle de sua tramitação interna;

•	 Coordenar a execução dos serviços regulamentares relativos 
ao registro e regularização da inscrição das pessoas físicas e         
jurídicas;

•	 Efetuar as inclusões e alterações dos registros no sistema de    
cadastro;

•	 Proceder à análise prévia de qualidade e validade dos documen-
tos e informações fornecidas pela pessoa física ou jurídica para 
o processo de inscrição e cadastro no Creci-PR;

•	 Manter sistematizados os trabalhos e procedimentos de atualiza-
ção cadastral do Corretor de Imóveis, respondendo pelos proce-
dimentos de ratificação das informações e documentos forneci-
dos, inclusões e alterações das informações e dados cadastrais e 
confirmação no sistema das alterações efetuadas por outras uni-
dades do Creci-PR;

•	 Orientar na montagem dos processos de inscrição, reunindo as 
informações e expedientes do processo de análise e apreciação 
feitas pela Comissão de Análise de Processos de Inscrição, dire-
toria e plenário;

•	 Juntar, ordenar e proceder ao arquivamento dos documentos re-
lativos ao processo de inscrição;

•	 Coordenar a emissão da carteira e cédula de identidade profis-
sional e certificado de inscrição, bem como, se encarregar da 
preparação das solenidades de entrega;

•	 Efetuar o preparo de certidões, declarações, pareceres, ofícios e 
demais expedientes na formulação de regularidades ou não da 
situação administrativa do corretor de imóveis e empresas imo-
biliárias;

•	 Manter organizada e arquivada toda a documentação relaciona-
da aos processos e serviços de competência do setor;

•	 Receber e expedir documentos.
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GESTÃO E CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS

procuradoria JurÍdica (proJur)

A procuradoria jurídica do Creci-PR tem por competência a acompanhar o 
lançamento em dívida ativa dos créditos provenientes de contribuições anuais  
vencidas e não pagas pelos profissionais e empresas inscritas. Deve ser dito que 
a anuidade devida ao Conselho é prevista na Constituição Federal no artigo 149 
como contribuição especial de interesse à fiscalização de categoria profissional.1

Nesse contexto, a Projur é responsável pela realização da dívida ativa decor-
rente de multa pecuniária que foi originada em julgamento ético de processo         
administrativo disciplinar (PAD) onde se apura violação à conduta profissional 
de corretores e imobiliárias.

Assim, com isso bem definido, a legislação aplicada à espécie prevê que constitui 
dívida ativa da fazenda pública às obrigações tributárias e não tributárias que 
dão suporte à execução fiscal conforme descrição do crédito contida na certidão 
de dívida ativa (CDA).

No caso do exercício de 2018, importante salientar que a previsão orçamentária de 
receita arrecadada em dívida ativa (DA) foi prevista no valor de R$ 2.310.000,00 
(dois milhões trezentos e dez mil reais). 

Ao final do exercício em referência a dívida ativa arrecadada pela Projur resul-
tou na arrecadação de R$ 2.147.273,06 (dois milhões cento e quarenta e sete mil 
duzentos e setenta e três reais e seis centavos) tendo, portanto, variação de R$ 
162.726,94 (cento e sessenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e noventa 
e quatro centavos). 

Encerramos o ano com contencioso judicial de 2.446 execuções fiscais em    
andamento e a efetivação das seguintes atividades jurídicas na esfera adminis-
trativa e judicial.

 processos administrativos 

1 Pareceres em PAD 154

2 Parecer em denúncias 194

3 Parecer em grau de recurso 47

4 Processos da Secretaria Administrativa 77

processos Judiciais 

1 EPROC (total do contencioso em processo eletrônico) 2446

2 Ajuizamento de novas execuções (EPROC) 452

3 Apresentação de contestação em ação judicial 14

4 Exceção de Incompetência absoluta de juízo 5

5 Informações em Mandado de Segurança 2

6 Contrarrazões em apelação 11

7 Acordo judicial para fim de litígio 398

8 Carta Precatória 42

9 BACENJUD (penhora online positiva) 101

10 Manifestação em Exceção de pré-executividade 21

11 Manifestação em embargos 17

12 Atendimento às intimações eletrônicas no período 1667

13 Cumprimento de sentença 5

14 Audiências realizadas (conciliação) 78

Cabe ressaltar, enfim, que se trata da demanda de muito trabalho e respon-
sabilidade na manutenção e controle de todo o volume administrativo, bem 
como do contencioso judicial. Este acervo processual é gerido por dois 
advogados, sendo: um procurador-chefe e outro assessor jurídico.

1 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 
prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



resultados da gestão
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FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA

OUTROS

265

381

O departamento de fi scalização atendeu 59% das demandas 
recebidas pela ouvidoria.

O Creci-PR tem seu orçamento e plano de trabalho alinhados aos objetivos estratégicos, de forma a garantir 
os recursos e as informações necessárias para a consecução desses objetivos. Por meio dessas ferramentas 
de gestão, o Creci-PR vem mantendo controle sobre os programas, os projetos e as atividades desenvolvidas, 
visando atender as suas finalidades institucionais e a sua visão de futuro.

O sistema utilizado pelo Creci-PR permite controlar as ações previstas, detalhar a ações executadas e avaliar se 
as metas estimadas foram alcançadas. Dessa forma, quando os resultados esperados não são obtidos, podem ser 
monitoradas as justificativas emitidas pelos responsáveis de execução. Isso possibilita a possível correção de 
rumos, a análise das causas e dos motivos para proposição de novas ações.

O desempenho dos atos praticados pelo departamento de fiscalização, evidenciam os resultados dos programas 
desenvolvidos no âmbito da fiscalização executiva do Creci-PR.

ocorrÊncias total 

Auto de Constatação 8620

Notificação 914

Auto de Infração 974

Autos de Infração Exercício Ilegal 978

Denúncias Arquivadas 66

Denúncias Instauradas 83

Termos de Representação 83

Termo Circunstanciado 496

Total	Diligências	Realizadas 11486

Nota-se ainda que durante o ano de 2018 entrou em 
operação, em caráter definitivo, o portal da  ouvi-
doria do Creci-PR. Com isso, novas rotinas foram   
implementadas no trabalho do departamento de 
fiscalização executiva que demandaram diversas 
alterações nas ações fiscais do corrente ano – o que 
justifica o pequeno declínio nos números apresenta-
dos nos itens de rotina quando comparados com o 
ano de 2017. 

As referidas alterações implementadas devido a nova 
demanda, tiveram por escopo gerar um pronto aten-
dimento as denúncias protocoladas via  ouvidoria e, 
consequentemente, uma maior satisfação ao consu-
midor final de nossos serviços.

FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA DO CRECI-PR 
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SECRETARIA
ADMINISTRATIVA - SEAD

Em 2018, a Secretaria Administrativa (Sead)          
registrou o maior aumento no número de inscritos 
dos últimos 5 anos. Foram:

•	 1.654 inscrições de pessoas físicas;

•	 304 pessoas jurídicas; e, 

•	 2.068 registros de estágio para estudantes.

Como dito anteriormente, foi constatado que uma 
grande parte destes novos profissionais migraram de 
outras atividades passando a buscar nova fonte de 
renda na corretagem.

Da mesma forma, o aumento de inscrições deve-se 
a outro fator relacionado à fiscalização profissional. 
Isto pela eficácia e alcance dos agentes em campo na 
detecção do exercício ilegal da profissão e comuni-
cação para a polícia e Poder Judiciário em razão da 
contravenção penal.

Neste contexto, ainda houveram 917 cancelamentos 
de inscrição voluntários quando a pessoa interes-
sada manifesta sua vontade em não manter o registro 
profissional. 

Em 2018, houve registro na secretaria administra-
tiva de 1028 selos para registro de parecer técnico 
de Avaliação Mercadológica (PTAM). Isto significa 
dizer que muitos profissionais tem se especializado 
na avaliação mercadológica, apresentando aos seus 
clientes, empresas, Poder Judiciário e ao Ministério 
Público uma avaliação imobiliária certificada. Fato 
este que revela, sem sombra de dúvida, um novo 
mercado de trabalho e ganho antes não considerado. 

As atividades da Sead também seguiram aumento 
no número de consultas, certidões e informações em 
atendimento pessoal na sede e regionais, também via 
telefone e por ofício às autoridades.

O problema funcional enfrentado pela administração 
refere à proibição da contratação de novos servidores 
fato sentido e que acarreta em acúmulo involuntário 
de trabalho.

254
Inscrições Pessoas Jurídicas

Inscrições Pessoas Físicas

Cancelamentos

304

1370

1654

943

917

0        200        400        600        800        1000        1200        1400        1600        1800 
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FINANCEIRO

A arrecadação das anuidades do ano corrente é a 
mais importante fonte de recursos do Conselho. O 
Creci-PR tem sazonalidade na arrecadação de suas 
receitas. O período de maior percentual ocorreu do 
mês de janeiro ao mês de maio. Embora tenha havido 
um alto índice de inadimplência o Creci-PR conseguiu 
cumprir a meta de aumentar a sua arrecadação em 
6% em relação ao exercício anterior.

R$8.075.456,68
Arrecadação (PF + PJ)

R$7.562.177,59

2017 2018

receita de contriBuiçÕes

 R$1.314.217,30 
Dívida Ativa Administrativa

 R$936.651,00 

 R$111.883,47 Multas em Decorrência de 
Ações da Fiscalização R$58.579,19

2017 2018

receita de arrecadação

COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO

Aumento de 6,78% na arrecadação em relação ao exercício anterior

Aumento de 40,31% na arrecadação da Dívida Ativa e de 91% na                
arrecadação de multas em relação ao exercício anterior .
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COMUNICAÇÃO

Com o intuito de aumentar a visibilidade online e 
interagir com os corretores de imóveis e com a socie-
dade de maneira digital, o Creci-PR mantém contas 
em duas redes sociais: Facebook e Instragram.

                Facebook

Durante o ano de 2018, o departamento de comuni-
cação produziu 101 publicações para o facebook do 
Creci-PR. Com base nas informações coletadas no 
relatório desta rede social, as publicações obtiveram 
um alcance total de 407.018 visualizações.

O alcance total refere-se ao número de pessoas que 
de alguma maneira visualizaram ou interagiram com 
o conteúdo publicado.

}

                instagram
Atentos ao crescimento do Instagram e a migração 
de corretores de imóveis para esta mídia social, o 
Creci-PR criou um perfil em outubro de 2018.

                e-mail marketing

O e-mail marketing é uma ferramenta de grande utili-
dade para a comunicação do Creci-PR. O Conselho 
possui a contratação mensal de 100 mil disparos 
mês, através empresa Uolhost. Durante o ano de 
2018, os corretores de imóveis credenciados recebe-
ram 67 e-mails, os disparos ultrapassaram 1 milhão 
de envios.

                site
O site do Creci-PR é relevante tanto para o corretor de 
imóveis quanto para a sociedade. Nele os profissio-
nais podem obter requerimentos, emitir de certidões, 
acompanhar notícias sobre o mercado além outras 
informações e serviços relevantes. Para a  popula-
ção o site oferece a busca por corretores de imóveis 
credenciados, menu ouvidoria e acesso ao portal da 
transparência. No ano de 2018, o site do Creci-PR 
registrou aproximadamente 144 mil acessos únicos.



aloCaÇÃo de reCursos e Áreas 
esPeCiais de GestÃo
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PALAVRA DO
DIRETOR TESOUREIRO

Handres de Paula Guedes

Compete ao Diretor Tesoureiro em conjunto com 
a presidência movimentar as contas do Conselho 
Regional determinando a ordem de pagamentos após 
rigoroso controle de gastos apurado em processo 
administrativo. 

Compete-lhes, ainda, apresentar balanço e presta-
ção de contas. Supervisionar, nos aspectos formais 
e legais, todas as atividades econômico-financeiras 
do Creci-PR na realização orçamentária e dispêndio 
de arrecadação. Orientando, ao final do processo, a 
diretoria e o conselho plenário. 

As funções desempenhadas pelo Diretor Tesoureiro 
relacionam-se à organização do planejamento orça-
mentário; administração financeira; supervisão da 
contabilidade pública; administração e aplicação de 
recursos e patrimonial sob o controle do conselho 
fiscal do Creci-PR.

Importante salientar que, no exercício de 2018, 
em razão da notória crise econômica que o Brasil 
enfrenta somada ao desemprego a queda na arreca-
dação trouxe mais um desafio ao controle das contas 
na gestão administrativa do Creci-PR. 

Por um lado, embora se tenha registrado um aumento 
no número de novas inscrições devido à mudança de 
pessoas de mercado, o cenário econômico contribuiu para 
a inadimplência dos profissionais na única receita que o 
Conselho depende e arrecada. No caso, as anuidades.

Com tal cenário, exigiu-se a readequação de gastos 
com sua redução e aprimoramento nos procedimen-
tos de gestão orçamentária e financeira. Tudo no 
afã de fazer mais com menos e efetivar os recursos 
empregados. Sem comprometer é claro a qualidade 
da prestação de serviços à classe e a sociedade. 

O Creci-PR passa, de fato, por um dilema interessante 
e trágico. 

Em face da ADI 2135 (STF) não pode contratar e, hoje, 
possui quadro funcional insuficiente de servidores 
aos desafios que lhe impõe a velocidade da tecnolo-
gia, a rapidez da informação e a necessária resposta
à demanda. 

Conclui-se, portanto, que o padrão de gestão do 
Conselho atende, dentro do que é possível, aos requi-
sitos de conformidade e confiabilidade das informa-
ções. E que o conteúdo contido neste capítulo está 
fundamentado em informações extraídas dos princi-
pais sistemas informatizados do Conselho (contabi-
lidade, orçamento, pagamentos, diárias e passagens, 
folha de pagamento, bens patrimoniais, etc.) e foram 
atestadas pelos gestores das áreas responsáveis na 
elaboração deste Relatório.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Para o exercício de 2018, através de sua diretoria, o Creci-PR elaborou o seu orçamento no valor de R$ 21.400.000,00, sendo que o valor de R$ 7.000.000,00 é superávit 
do balanço patrimonial de exercício anteriores. 

Vale dizer que a proposta orçamentaria 2018 foi aprovada pelo Plenário do Creci-PR e pela Resolução - Cofeci nº 1.397/2017. 

No decorrer do exercício não foram abertos créditos adicionais suplementares. Permanecendo o valor global do orçamento R$ 21.400.000,00

Variação orçamentária do CreciPr:

R$ 21.400.000,00

Dotação inicial das despesas

R$ 0,00

Anulação

R$ 0,00

Suplementação

R$ 21.400.000,00

Dotação final das despesas
– + =

execução orçamentária

O Creci-PR arrecadou o exercício de 2018 o total de  R$ 12.644.895,88 
(doze milhões seiscentos e quarenta e quatro mil oitocentos e noventa 
e cinco reais e oitenta e oito centavos) cuja expressão representa 
89,68% da receita prevista. Isto porque, a parte correspondente 
a     R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) da receita provêm do      
superávit de exercícios anteriores. 

Desse montante foram empenhadas despesas no valor de                                      
R$ 17.210.054,48 (dezessete milhões duzentos e dez mil reais e 
cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) das quais foram 
liquidadas R$ 17.163.153,43 (dezessete milhões cento e sessenta e três 
mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). Valor 
este equivalente a 80,20% do estimado na proposta orçamentária.

Despesa Autorizada
R$17.163.153,43 

Receita Arrecadada + reserva 
R$19.644.895,88

R$ 21.400.000,00

Dotação final das despesas

Despesa Autorizada
R$17.163.153,43 

Receita Arrecadada + reserva 
R$19.644.895,88

30
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execução Financeira

Em 2018, as despesas executadas pelo Creci-PR    
totalizaram R$ 17.163.153,43, sendo a maior parte  
direcionada ao atendimento finalístico de fiscaliza-
ção e a construção da nova sede, o que representou 
87,37% do montante arrecadado.

Deste total, as despesas correntes atingiram o valor 
de R$ 12.160.586,69, o que representa 70,85% da 
despesa executada, sendo as de maior relevância 
descritas a seguir

Pessoal, encargos e Benefícios

• Remuneração de pessoal: 30,18%;

• Encargos patronais: 7,78%;

• Benefícios – vale-transporte, vale-alimenta-
ção, plano de saúde, auxílio educação e auxílio     
infância: 7,63%.

uso de Bens e serviços

• Os serviços se referem à contratação necessária 
ao funcionamento do Creci-PR: 31,18%;

• O material de consumo se refere aos bens      
adquiridos para almoxarifado e consumo nas ati-
vidades do órgão: 2,61%;

outras despesas Correntes

• As Contribuições Sociais se referem as                  
transferências legais entre entidades, dentre elas 
a cota parte do Cofeci: 20,62%.

desPesas de Custeio, eXerCÍCio 2018

Grupo de despesas
Prevista realizada 

r$ r$

1. despesas de Pessoal (6.3.1.1 +6.3.1.2) 6.001.100 5.544.372

Remuneração de Pessoal (6.3.1.1.01.01) 3.780.000 3.670.830

Encargos Patronais (6.3.1.1.01.02) 1.121.100 946.240

Benefícios a Pessoal (6.3.1.1.01.03 + 6.3.1.2) 1.100.000 927.302

2. uso de Bens e serviços (6.3.1.3) 5.223.900 4.027.208

Material de Consumo (6.3.1.3.01) 575.000 317.134

Serviços (6.3.1.3.03.01) 503.400 427.600

Diárias (6.3.1.3.03.03) 890.000 797.859

Outros Serviços e Encargos – Pessoas Jurídicas
(6.3.1.3.04)

3.115.500 2.355.263

Demais elementos do grupo 
(6.3.1.3.03.04 + 6.3.1.3.03.05 + 6.3.1.3.03.06)

140.000 129.352

3. Financeiras (6.3.1.3.04.01.012) 100.000 81.670

Taxas e Cobranças Bancárias (6.3.1.3.04.01.012) 100.000 81.670

4. outras despesas Correntes (6.3.1.5) 2.775.000 2.507.336

Contribuições Sociais (6.3.1.5.01.01.001) 2.755.000 2.498.836

Demais elementos do grupo (6.3.1.5.01.01.006) 20.000 8.500

desPesas Custeio (1+2+3+4) 14.100.000 12.160.586
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desPesas de CaPital, eXerCÍCio 2018

Grupo de despesas
Prevista realizada

r$ r$

1.  investimentos (6.3.2.1) 7.300.000 5.002.567

Obras, Instalações e Projetos (6.3.2.1.01.01) 7.000.000 4.947.972

Equipamentos e Materiais Permanentes (6.3.2.1.01.03) 300.000 54.595

desPesas de CaPital (1) 7.300.000 5.002.567

total Geral (despesas custeio + capital) 21.400.000 17.163.153

As despesas de capital dividem-se em: investimentos em imobilizado e intangível. O item de destaque nesse 
quesito foi: R$ 4.948.000,00 investido na construção da nova sede do Creci-PR. 

O Creci-PR não possui investimento intangível.

Contingenciamento de despesa

O Creci-PR cumpriu o princípio do equilíbrio ao não 
gastar mais do que arrecada, mantendo a despesa 
corrente menor que a receita corrente. Esse fato        
viabiliza a continuidade das atividades, além de garan-
tir condições financeiras de realizar investimentos
na entidade.

desafios e ações futuras

• Concluir a construção da nova sede;

• Aprimorar os sistemas de informática disponíveis;

• Melhorar o mapeamento dos recursos disponíveis 
e suas alocações;

• Desenvolver meios de atingir os resultados      
minimizando o consumo de recursos, principal-
mente em relação às ferramentas de tecnologia;

• Treinar a equipe de trabalho para a melhor          
utilização dos recursos disponíveis;

• Divulgar os resultados orçamentários e                 
financeiros alcançados para tomada de decisão.

Encargos 
patronais

6,71%
7,95%

Benefícios a 
pessoal

6,58%
7,80%

Diárias

5,66%
6,31%

Contribuições 
sociais

17,72%
19,54%

26,81%

Remuneração de 
pessoal

26,03%

Comparação gráfi ca entre principais despesas custeio

Despesa autorizada

Despesa realizada
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GESTÃO DE PESSOAS

Política de Gestão de Pessoas

A política de gestão de pessoas praticada pelo 
Creci-PR é pautada nas diretrizes institucionais 
e desenvolvida por meio de uma série de ações         
específicas na área de recursos humanos, voltadas 
para valorização do seu corpo funcional. Tem como 
finalidade motivar e comprometer os funcionários 
com os resultados operacionais da unidade de  traba-
lho e, consequentemente, com os objetivos estratégi-
cos da organização.

A política fundamenta-se em questões como: desen-
volvimento profissional, remuneração, avaliação 
de desempenho, benefícios praticados no mercado, 
qualidade de vida e compromisso com a inclusão 
social.

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade da gestão de pessoal, 
o Creci-PR observa o conjunto de regras e diretrizes 
estabelecidas pelo Governo Federal e órgãos de 
controle. Conforme a seguir

• Constituição Federal;

• Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

• DL n.º 5.452/1943, Lei n.º 13.467/2017;

• Lei n.º 6.019/1974;

• Leis n.º 8.036/1990 e 8.212/1991;

• Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCS). 

avaliação da força de trabalho

Em dezembro/2018, a força de trabalho do Creci-PR estava assim distribuída:

Funcionários comissionados

Estagiários

Prestadores de serviços 
terceirizados*

Funcionários efetivos

total de colaboradores

Colaboradores

35

7

27

10

* limpeza e conservação, 
segurança, brigada de incêndio, 

apoio administrativo e suporte em 
tecnologia da informação

41

28

MulheresHomens

representatividade por gênero
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Por escolaridade

1 1

Segundo Grau 
Incompleto

5

Segundo Grau 
Completo

3
2

26

Superior Incompleto

18

3

Superior Completo

9

1

Especialização / 
Pós-graduação

Funcionários comissionados

Estagiários

Funcionários efetivos

Faixa salarial

FunCionÁrios eFetiVos FaiXa salarial CarGos CoMissionados

11
de r$ 1.431,00 a 

r$ 2.862,00
0

14
de r$ 2.863,00 a 

r$ 4.770,00
3

10 acima de r$ 4.771,00 4

35 total 7

representatividade por faixa etária

Millennials

atÉ 21 anos

GeraÇÃo Y

entre 22 e 36 
anos

GeraÇÃo X

entre 37 e 51 
anos

BaBY BooMers

aCiMa de 51 
anos

Funcionários 
efetivos

0 12 16 7

Cargos 
comissionados

0 5 1 1

estagiários 12 14 1

total 12 31 18 8Por tempo de serviço

Funcionários 
efetivos

21

3

5

6

Funcionários 
comissionados

3

4 até 3 anos

até 9 anos

até 18 anos

até 27 anos

+ 27 anos

Por faixa etária

Funcionários comissionados EstagiáriosFuncionários efetivos

Millennials (até 21 anos)

Geração Y (de 22 a 36 anos)

Geração X (de 37 a 51 anos)

Baby boomers (acima de 51 anos)

7

16

12 5 14

12

1
1

1
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estratégia de recrutamento e alocação de pessoas 

O gasto com pessoal teve um aumento de 9,70% em 
relação ao ano de 2017. Os fatores que levaram a 
elevação desse gasto foram

• Aprovação de um novo Plano de Cargos e Salários, 
no qual houve uma reestruturação das tabelas 
salariais;

• Reajuste salarial de 1,63%, referente dissídio 
coletivo.

• Alterações de faixa etárias nos benefícios 
assistenciais.

A admissão de empregados ao quadro do Creci-PR 
é precedida de concurso público, que deve obede-
cer aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, constantes no Art. 37 da 

Constituição Federal. Excetuam-se dessa disposição 
os empregos aqui definidos como de provimento 
em comissão, os quais são de livre contratação e 
extinção.

detalhamento da despesa de pessoal

O montante gasto com despesas de pessoal no exercício de 2018 foi de R$ 6.436.096,12, sendo distribuído da 
seguinte forma

Salários e Gratifi cações
46%

R$2.983.510,63

Férias + abono de férias
6%

 R$353.583,96 

Despesas com 
estagiários

14%
R$891.724,47 

Demais 
despesas 
variáveis

1%
R$81.552,97 

Benefícios assistenciais
14%

R$927.302,03 

Encargos
15%

R$946.239,97 

13º salário
4%

R$252.182,09

r$ 6.436.096,12

Comparação despesas com Pessoal 2017/2018

R$5.544.371,65 

R$5.073.856,86 

Fu
nc

io
ná

ri
os

R$891.724,47 

R$793.512,80 

Es
ta

gi
ár

io
s

2018

R$ 6.436.096,12

2017

R$ 5.867.369,66
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA

avaliação de desempenho

A Avaliação de Desempenho objetiva promover a 
melhoria da qualificação dos serviços e subsidiar 
a política de gestão de pessoas, principalmente 
quanto à capacitação, ao desenvolvimento no cargo, 
à    remuneração e à movimentação de pessoal.

Deve ser utilizada como ferramenta de controle  
alinhando a ação dos empregados aos objetivos 
pretendidos pelo Creci-PR. O enfoque da Avaliação 
de Desempenho é garantir que o trabalho individual 
esteja em conformidade com o que a entidade espera 
em termos de realização.

• Conhecimento: refere-se ao saber o que fazer.
• Habilidade: refere-se ao saber como fazer.
• atitude: refere-se ao querer fazer.

Progressão funcional

Em janeiro de 2020 iniciará o processo de progressão 
funcional com a participação de todos os  emprega-
dos ativos que não se encontram no topo do cargo, os 
quais serão submetidos à avaliação de desempenho. 

Capacitação: estratégia e números

O Creci-PR tem buscado constantemente o aperfei-
çoamento dos seus funcionários, visando à melhoria 
no desempenho e produtividade.

A capacitação dos funcionários acontece por meio 
de treinamentos internos, cursos ofertados pelo 

 mercado, oferecidos nas modalidades “presencial” e 
“a distância”.

Incentivo à profi ssionalização e 
 aperfeiçoamento

Com o objetivo de aumentar o nível de conhe-
cimento e melhorar a qualidade do trabalho 
desenvolvido pelos funcionários, o Creci-PR tem 
subsidiado a realização de cursos de graduação e de 
pós-graduação aos seus servidores.

Principais desafios e ações futuras

eSocial

Um dos principais desafios para a área de gestão de 
pessoas consiste na adequação das rotinas trabalhis-
tas à nova metodologia do Governo para verificação 
do cumprimento das obrigações fiscais, previden-
ciárias e trabalhistas pelos órgãos públicos. Essa 
ferramenta é denominada Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial), que tem por objetivo padro-
nizar a transmissão, validação, armazenamento e  
distribuição dessas informações 

Os órgãos públicos têm previsão para iniciar a   utili-
zação do eSocial em janeiro/2020. Neste sentido, 
o Creci-PR deverá criar/incentivar uma política de 
comunicação eficiente para que todos os fatos que 
interferem na folha de pagamento dos empregados/

estagiários sejam registrados e enviados ao Governo 
dentro dos prazos estipulados

Contratação de pessoal

O Creci-PR, aguarda de forma urgente uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal acerca do regime jurídico – 
estatutário ou celetista – que deve ser adotado para 
os empregados dos Conselhos Profissionais. Esta 
resposta é fundamental para a realização de concurso 
público e adequação do seu quadro de funcionários. 
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

detalhamento dos gastos das contratações por modalidades

Modalidades quantidades Valores totais (r$)

Dispensas 175
461.791,39

Cotações eletrônicas 6

Inexigibilidade 5  354.647,60

Convites 2  239.254,01

Pregão eletrônico 16 959.286,00

Total de compras 204 2.014.979,00

Conformidade legal 

A administração do Creci-PR implantou a                         
reestruturação do departamento de licitações, com o 
objetivo de regularizar os procedimentos de compras 
e o uso de ferramentas disponíveis, tais como a 
utilização do pregão e da cotação, na modalidade 
eletrônica. 

Para tanto, observa o conjunto de normas e                    
diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e 
órgãos de controle, conforme a seguir:

• Lei nº 8.666/1993;

• Lei nº 10.520/2002; 

• Lei complementar 123/2016;

• Decretos Lei: nº 3.555/2000; nº 3.722/2001; nº 
5.450/2005; nº 7.892/2013; e nº 8.538/2015 

• Instruções normativas.

Com o auxílio da procuradora jurídica, o Creci-PR 
garante a conformidade das contratações com as 
normas e legislações vigentes.

 239.254,01

959.286,00

2.014.979,00
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Detalhamento dos gastos das contratações por números de contratos e por finalidades

Contratos quantidades Valor total (r$) Finalidades

Contratos 13  419.587,65

Serviço terceirizado de auxiliar de limpeza

Nova sede - Projetos básicos de interior, de ambientação e mobiliário e readaptação dos ambientes com alteração do layout interno

Contrato de locação de lojas - Sub-regional do litoral/PR

Contratação de serviços de manutenção, instalação e configuração de computadores e periféricos

Seguro da sede - Curitiba

Sistema de ouvidoria

Fiscalização da obra - Nova sede - Segurança do trabalho

Eletricista

Manutenção predial - Mestre de obras / Pintor

Manutenção predial - Hidráulica 

Manutenção da frota - Veículos

Internet dedicada

Telefonia móvel

Termos aditivos 8 472.762,85

Passagens aéreas

Seguro da frota - Veículos

Serviços de assessoria de informática

Assessoria contábil

Fiscalização da obra - Nova sede - Cronograma e aditivos

Guarda e digitalização de documentos

Plano de saúde - Funcionários

Gestão de consumo de combustíveis

Atas de  
registros de 

preços
9 142.125,72

Material gráfico

Empresa fornecedora de Papel A4

Material de expediente - Escritório 1

Material de expediente - Escritório 2

Materiais de copa e cozinha

Materiais descartáveis - sacos lixo

Materiais de limpeza e higiene

Materiais de segurança - Equipamento de Proteção Individual

Produtos de consumo diário (Café, chá, açúcar)
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Contratações mais relevantes

oBJeto Valor (r$) JustiFiCatiVa

Serviços de telefonia móvel 133.716,84
Ferramenta imprescindível para atuação da fiscalização no Estado do 
Paraná e nas estratégias adotadas pela administração junto os demais 

departamentos do Conselho.

Manutenção preventiva e 
 corretiva da frota de veículos 

oficiais
36.330,00

Contratação necessária para agilizar as manutenções corretivas e       
preventivas e evitar que os veículos fiquem parados no pátio aguardan-

do o procedimento burocrático para liberar o conserto.

Gestão de consumo de 
 combustíveis 124.954,80

Ferramenta necessária para agilizar os abastecimentos da frota em     
todo território Estadual, assim como, apresentar para a administração 

do Conselho. 

Contratações diretas: justificativas

A ausência de elaboração de uma agenda e a falta de espaço físico na sede do Conselho para os chamados       
eventos (reuniões de diretoria, de delegados distritais, conselho fiscal, entrega de credenciais para novos 
corretores, palestras, dentre outros eventos) fazem com que ocorram muitos processos de compras/contratações 
destes serviços, através de dispensa. 

Por outro lado, já no segundo semestre do exercício, foram regularizados os serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de veículos da frota oficial e de manutenção predial da Sede do Creci-PR.

ContrataÇÕes diretas quantidades PorCentaGeM do total (%)

Eventos 99 56,58

Manutenção da frota 23 13,14

Manutenção Predial 15 8,57

Outros 38 21,71

total 175 100

Principais desafios e ações futuras

• Manter a equipe de contratações atualizada e capacitada;

• Agrupar contas diretas e passar a utilizar a modalidade de licitação;

• Elaborar agendas para evento.
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GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 

Conformidade legal

O Creci-PR está alinhado as seguintes normativas 
quanto a sua gestão patrimonial

• Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; 

• Lei nº 4.320/1964; 

• Decreto Lei nº 200/1967; 

• Instruç ã o Normativa nº 205/1988; 

• Lei Complementar nº 101/2000; 

• Lei nº 8.429/1992; 

• Decreto nº 9.373/2018 e demais instrumentos 
legais que regem a gestão patrimonial na  admi-
nistração pública;

• Resolução Cofeci nº 1.352/2014. 

Principais investimentos de capital

Em relação aos ativos baixados no sistema do Creci-PR referem-se a ativos leiloados, extraviados e                                    
equipamentos de informática datados, que não possuem mais possibilidade de manutenção.

Equipamentos de Informática

R$ 25.801,00

Móveis Pré-Fabricados

R$ 14.594,00

Material Bibliográfi co - Livros

R$ 2.864,90

Obras

R$4.948.000,00

Equipamentos Eletrodomésticos 
e decoração

R$2.846,61

r$4.994.106,51
Total investido

Vendidos em Leilão: 

5 veículos 

R$ 86.150,00

Extravio/Roubo:

3 equipamentos

R$2.099,75 

Impossibilidade de 
Manutenção:

1 equipamento

R$115,47

r$ 86.150,00
Total arrecadado com alienações

r$ 2.215,22
Total baixado

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 

O Creci-PR está alinhado as seguintes normativas 

Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; 

Decreto Lei nº 200/1967; 

Instruç ã o Normativa nº 205/1988; 

Lei Complementar nº 101/2000; 

Decreto nº 9.373/2018 e demais instrumentos 
legais que regem a gestão patrimonial na  admi-

Resolução Cofeci nº 1.352/2014. 

Principais investimentos de capital

Equipamentos Eletrodomésticos 

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 

Conformidade legal

O Creci-PR está alinhado as seguintes normativas 
quanto a sua gestão patrimonial

Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; 

O Creci-PR está alinhado as seguintes normativas 

Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; 

• Lei nº 4.320/1964; Lei nº 4.320/1964; 

Decreto Lei nº 200/1967; 

Instruç ã o Normativa nº 205/1988; • Instruç ã o Normativa nº 205/1988; 

• 

Lei nº 8.429/1992; 

Decreto nº 9.373/2018 e demais instrumentos 
legais que regem a gestão patrimonial na  admi-
nistração pública;

Resolução Cofeci nº 1.352/2014. 
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GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 

quanto a sua gestão patrimonial

Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; 

Lei nº 4.320/1964; 

Instruç ã o Normativa nº 205/1988; 

Decreto nº 9.373/2018 e demais instrumentos 
legais que regem a gestão patrimonial na  admi-
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Modelo de governança de ti

A governança da tecnologia e informação é gerida 
pelo coordenador de T.I. com o apoio da equipe 
de desenvolvedores de sistemas contratados pelo 
Conselho.

segurança da informação

Para garantir que as informações armazenadas 
sejam disponibilizadas de forma segura, assim 
como controlar o acesso das mesmas, adotam-se os                   
procedimentos de:

• Atualização constante do servidor Firewall;

• Atualização dos antivírus;

• Atualização constante da plataforma sistêmica;

• Manutenção preventiva e periódica nos 
servidores;

• Controle e monitoramento no acesso aos sistemas 
de gestão da informação.

Principais desafios e ações futuras

• Substituir o sistema de Gestão da Informação 
pelo utilizado no Sistema Cofeci-Creci em 14 
estados da Federação;

• Integrar as informações com os Regionais que 
compõe o Sistema Cofeci-Creci;

• Implantar o sistema mobile para acesso dos 
credenciados, para possibilitar agilidade nos         
serviços prestados e acompanhamento de trami-
tes processuais;

• Implantar tramitação eletrônica dos serviços;

• Implantar o Portal do Corretor, para acompanha-
mento de trâmites processuais on-line;

• Implantar o GED (Digitalização de Documentos);

• Desenvolver o Plano Estratégico de Tecnologia e 
Informação (PETI).

Modelo de governança de 

A governança da tecnologia e informação é gerida 
pelo coordenador de T.I. com o apoio da equipe 
de desenvolvedores de sistemas contratados pelo 

de gestão da informação.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Estratégia para alcançar os objetivos
O Creci-PR estabeleceu suas estratégias de acordo com pro-
posta orçamentária aprovada para o exercício 2018, pelo seu 
Conselho Plenário. O Cofeci aprovou o plano pela Resolução 
- Cofeci nº 1.397/2017 com azo a desenvolver melhor a gestão.

Gestão Orçamentária e Financeira 
Realizar uma boa gestão orçamentária é um processo absolu-
tamente essencial para o sucesso e estabilidade, essa gestão 
envolve uma série de etapas a serem seguidas, como a estrutu-
ração do plano orçamentário, projeção de cenários e avaliação 
de resultados.

O departamento de contabilidade realiza a interação entre os 
setores a fim de elaborar a proposta orçamentária, assim veri-
fica as alterações  orçamentárias, acompanha a sua execução e 
gera relatórios gerenciais. 

O processo de gestão orçamentária permite que o Conselho 
possa enxergar além e projetar a sua situação financeira, con-
tingenciando despesas e ampliando a arrecadação, visando 
garantir recursos suficientes para o alcance dos seus objetivos.

O desempenho financeiro demonstra as informações sobre o 
fluxo financeiro, no intuito de evidenciar o gerenciamento de 
entradas e saídas de recursos e sustentabilidade financeira 
das atividades.

Gestão de custos 
Há um grupo de trabalho do Cofeci elaborando uma sistemá-
tica de apuração de custos que possa ser   aplicada aos Creci’s. 
Portanto não há conteúdo a declarar nesse item. 

Demonstrações Contábeis

O departamento de contabilidade é o setor responsável 
pela elaboração das demonstrações contábeis, assim 
como pela divulgação dos relatórios patrimoniais, e pela 
apresentação de obrigações fiscais acessórias.

Os demonstrativos são os seguintes

• Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e       
passivos do Conselho;

• Balanço Orçamentário – demonstra o orçamento 
inicial e suas alterações, confrontando-os com a 
execução da receita e da despesa;

• Balanço Financeiro - demonstra a receita e a des-
pesa orçamentárias, bem como os recebimentos e 
os pagamentos de natureza extra orçamentária;

• Demonstração das Variações Patrimoniais– evi-
dencia as alterações verificadas no patrimônio, 
classificadas em quantitativas, decorrentes de 
transações que aumentam ou diminuem o patri-
mônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de 
transações que alteram a composição dos elemen-
tos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, 
e indicará o resultado patrimonial do exercício;

• Demonstração dos Fluxos de Caixa – compreende 
a movimentação financeira histórica da entidade 
pública, visando à análise em torno da capaci-
dade financeira, bem como a projeção e a ava-
liação de cenários quanto à liquidez, solvência e 
endividamento.

DECLARAÇÃO DA CONTADORA
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Declaração do Contador

As demonstrações contábeis apresentadas foram 
elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, 
com a observância das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 
16) e harmonização internacional aos princípios    
contábeis geralmente aceitos, prezando por alto 
nível de qualidade e transparência das informações,      
conforme orientações da Instrução Normativa TCU 
n.º 63/10 de 01/09/2010, da DN-TCU nº 170/2018, 
de 19/09/2018 e da Portaria TCU 369, de 17/12/2018, 
bem como as orientações contidas no Sistema de 
prestação de contas (e-Contas).

Os normativos trazem orientações quanto aos         
procedimentos para a elaboração e apresentação 
do relatório de gestão e do processo de prestação
de contas.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 
31/12/2018 são de responsabilidade da administra-
ção e foram aprovadas pelo Plenário do Creci-PR no 
dia 21/02/2019, processo nº S1418/2019 e Ata nº 
001/2019, após parecer favorável à aprovação do 
Conselho Fiscal do Creci-PR e voto do conselheiro 
relator. Portanto, declaro que as informações cons-
tantes das demonstrações contábeis refletem os seus 
aspectos mais relevantes e a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis 6ª Região – PR.

Marli Rodrigues Baranhuk
CRC-PR nº 39905/O-3

Assessora Contábil do Creci-PR
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Balanço Patrimonial – BP 
Essa demonstração evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial e financeira da Entidade. 
O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passo financeiro. 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

ATIVO 2018 2017 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 4.903.832,26 8.778.093,42 PASSIVO CIRCULANTE 2.392.881,95  2.217.733,24 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.648.176,08 7.777.237,69 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
A PAGAR 101.559,23  109.073,12 

Banco Conta Movimento 196.908,17 380.868,78 Pessoal a Pagar 1.999,14 1.243,42 

Banco Conta Arrecadação 4.071,14 74.231,25 Encargos Sociais a Pagar 99.560,09 107.829,70 

Banco Aplicação Financeira 3.447.196,77 7.322.137,66 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 281.255,31 272.970,55 

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 901.227,04 601.792,80 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 137.164,13 106.757,96 

Créditos do Exercício 901.227,04 601.792,80 Depósitos Consignáveis 112.394,84 92.870,50 

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 354.429,14 399.062,93 Fornecedores/Prestadores de Serviços 31.333,34 66.768,59 

Adiantamentos Concedidos a Pessoal 118.239,25 161.705,82 Outras Obrigações de Curto Prazo 363,00 6.573,50 

Adiantamentos Concedidos a Terceiros 0,00   123,30 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.798.579,82 1.725.441,43 

Tributos e Contribuições a Recuperar 17.689,63 17.709,82 Contas a Pagar 16.036,69 17.612,13 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.189,00 0,00 Transferências Legais 1.762.066,48 1.707.494,30 

Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber 208.244,47 203.455,11 Valores em Trânsito 20.476,65 335,00 

Suprimentos de Fundos 1.066,79 16.068,88 RECEITAS ANTECIPADAS 211.487,59 110.248,14 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 38.494.750,33 19.167.186,51 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  0,00   0,00   

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 17.443.698,09 2.710.048,62 DÍVIDA DE LONGO PRAZO  0,00   0,00   

Dívida Ativa Executada 17.443.698,09 2.710.048,62 TOTAL DO ATIVO 2.392.881,95 2.217.733,24 

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 21.051.052,24 16.457.137,89 

Bens Móveis 2.824.801,09 2.928.312,85 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 41.005.700,64 25.727.546,69 

Bens Imóveis 18.892.914,99 13.944.943,19 Do Exercício 15.278.153,95 456.699,43 

(-) Depreciação Acumulada - 666.663,84 416.118,15 Dos Exercícios Anteriores 25.727.546,69 25.270.847,26 

TOTAL DO ATIVO 43.398.582,59 27.945.279,93 TOTAL DO PASSIVO + PL 25.758.880,03 25.337.615,85 



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2018 46

Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP)
A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Conselho durante o exercício financeiro. Essa demonstração 
apura o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido entre as variações 
aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio líquido demonstrado no BP. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL 
AUMENTATIVA

2018 2017
VARIAÇÃO PATRIMONIAL 

DIMINUTIVA
2018 2017

Contribuições  21.434.375,20 8.100.000,00 Pessoal e Encargos 5.173.081,55 4.718.728,33 

Exploração de bens e     
serviços 1.534.971,76 1.485.346,98 Benefícios Assistenciais  52.045,30 63.659,00 

Financeiras  4.390.303,20 1.065.786,44 Uso de Bens e Serviços 4.677.605,27  4.838.871,82 

Transferências legais 0,00 1.610.500,00 Financeiras 0,00 0,00

Valorização e ganhos com 
ativos  15.247,02 110.171,00 Transferências 0,00 0,00

Outras variações patrimo-
niais aumentativas  425.297,49 69.706,60 Desvalorização e Perda de 

Ativos 0,00 0,00

Tributárias e Contributivas 2.507.336,47 2.280.173,81 

Outras variações patrimo-
niais diminutivas  111.972,13 83.378,63 

Superávit 15.278.153,95 456.699,43 

TOTAL  27.800.194,67 12.441.511,02 TOTAL 27.800.194,67  12.441.511,02 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

DESCRIÇÃO 2018 2017

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  5.002.566,74  4.430.100,25 

Investimentos 5.002.566,74  4.430.100,25 

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  84.988,50 27.142,00 

Alienação de bens 84.988,50 27.142,00 

456.699,43 

 12.441.511,02 

 4.430.100,25 

46
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Resultado Patrimonial

Os valores registrados nas rubricas de resultado patrimonial estão escriturados pelo regime de competência contábil e 
representa o superávit apurado da Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa.

RESULTADO PATRIMONIAL 2018 2017

Variações Patrimoniais Aumentativas 27.800.194,67 12.441.511,02 

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas 12.522.040,72 11.984.811,59 

 Superávit  15.278.153,95 456.699,43 

Balanço Orçamentário
O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e reflete as mudanças do orçamento 
anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas 
empenhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit 
orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das 
despesas empenhadas.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITA REALIZADA SALDO

1. RECEITAS CORRENTES 14.300.000,00 14.300.000,00 12.559.907,38 1.740.092,62 

Contribuições 10.220.000,00 9.380.000,00 8.075.456,68 1.304.543,32 

Exploração de bens e serviços 1.475.000,00 2.045.000,00 1.910.878,37 134.121,63 

Financeiras 410.000,00 410.000,00 294.197,79 115.802,21 

Outras receitas correntes 2.195.000,00 2.465.000,00 2.279.374,54 185.625,46 

2. RECEITAS DE CAPITAL 7.100.000,00 7.100.000,00 84.988,50 7.015.011,50 

Alienação de bens 100.000,00 100.000,00 84.988,50 15.011,50 

Outras receitas de capital 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00  7.000.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS (1+2) 21.400.000,00 21.400.000,00 12.644.895,88 8.755.104,12 

Déficit 4.888.223,07 

TOTAL GERAL     17.533.118,95  

185.625,46 

7.015.011,50 

15.011,50 

7.000.000,00 

8.755.104,12 
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO 
INICIAL

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA
CRÉDITO 

DISPONÍVEL

1. DESPESAS CORRENTES 13.930.000,00 14.100.000,00 12.528.642,21 12.160.586,69 1.571.357,79 

Pessoal e Encargos 5.307.000,00 5.511.100,00 5.378.200,00 5.143.774,42 132.900,00 

Benefícios Assistenciais 370.000,00 490.000,00 460.452,98 400.597,23 29.547,02 

Uso de bens e serviços 5.478.000,00 5.323.900,00 4.177.489,23 4.108.878,57 1.146.410,77 

Transferências correntes 2.775.000,00 2.775.000,00 2.512.500,00 2.507.336,47 262.500,00 

2. DESPESAS DE CAPITAL 7.470.000,00 7.300.000,00 5.004.476,74 5.002.566,74 2.295.523,26 

Investimentos 7.470.000,00 7.300.000,00 5.004.476,74 5.002.566,74 2.295.523,26 

TOTAL DAS DESPESAS (1+2) 21.400.000,00 21.400.000,00 17.533.118,95 17.163.153,43 3.866.881,05 

TOTAL GERAL     17.533.118,95    
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Balanço Financeiro - BF
O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a receita e a despesa orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conju-
gados com os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que é transferido para o exercício seguinte.

INGRESSOS 2018 2017 DISPÊNDIOS 2018 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 12.644.895,88 13.294.524,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 17.163.153,43 15.929.711,18

Receitas Correntes 12.559.907,38 13.267.382,46 Despesas Correntes Liquidadas 12.160.586,69 11.499.610,93

Receitas de Capital 84.988,50 27.142,00 Despesas de Capital Liquidadas 5.002.566,74 4.430.100,25

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 22.695.942,58 20.369.557,09 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 22.306.746,64 19.888.547,94

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 1.895.633,19 1.573.075,95 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 1.852.043,32 1.646.941,09

Tributos e Contribuições a Recuperar 1.541.773,62 1.407.726,10 Tributos e Contribuições a Recuperar 1.541.753,43 1.409.387,41

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.189,00 0,00

Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber 12.557,80 54.313,04 Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber 17.347,16 17.844,79

Pessoal a Pagar 4.314.305,30 3.921.305,53 Pessoal a Pagar 4.313.549,58 3.921.305,53

Encargos Sociais a Pagar 966.709,92 883.033,68 Encargos Sociais a Pagar 974.979,53 861.808,95

Obrigações de Curto Prazo 10.330.700,29 9.566.209,76 Obrigações de Curto Prazo 10.322.415,53 9.511.574,67

Contas a Pagar 265.750,66 256.952,17 Contas a Pagar 267.326,10 255.998,54

Transferências Legais 2.537.854,48 2.280.173,81 Transferências Legais 2.483.282,30 1.770.634,87

Valores em Trânsito 424.005,42 295.323,58 Valores em Trânsito 403.863,77 311.670,56

Outras Obrigações 97.000,00 121.000,00 Outras Obrigações 97.000,00 121.000,00

Ajustes Financeiros 390,01 10.443,47 Ajustes Financeiros 23.996,92 60.381,53

Baixas de Dívidas Passivas 309.261,89 0,00 Baixas de Dívidas Passivas 0,00 0,00

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 7.777.237,69 9.931.415,26 DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.648.176,08 7.777.237,69 

TOTAL GERAL 43.118.076,15 43.595.496,81 TOTAL GERAL 43.118.076,15 43.595.496,81 
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NOTAS EXPLICATIVAS

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa ou equivalentes de caixa são demonstradas pelo 
critério de grau de liquidez de realização.

Em 31/12/2018 o Creci-PR possuía, além da conta corrente de movimentação, apli-
cações financeiras - cadernetas de poupança, junto à Caixa Econômica Federal, 
registrada ao valor original e acrescida dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço patrimonial.

DISPONIBILIDADES CRECI-PR

TÍTULOS 2018 2017

Banco Conta Movimento 196.908,17 380.868,78 

Banco Conta Arrecadação 4.071,14 74.231,25 

Banco Aplicação Financeira 3.447.196,77 7.322.137,66 

Total 3.648.176,08 7.777.237,69 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo

Os créditos a receber a curto prazo estão representados pelo saldo a receber 
das anuidades do exercício, multas de infrações, créditos do exercício anterior, 
parcelamentos de débitos, juros de mora, atualização monetária e multas sobre             
anuidades, com realização considerada de curto prazo.

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Créditos do Exercício 901.227,04

Total 901.227,04

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

O saldo do grupo créditos de curto prazo somente será transferido para o grupo      

créditos realizáveis a longo prazo, após a inscrição em dívida ativa, a qual deverá ser 
realizada no período de janeiro a junho do exercício seguinte ao do débito. 

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

Compreendem os valores a receber relativos a adiantamentos para colaborado-
res (como valores de férias), valores a receber de entes públicos e terceiros até o       
término do exercício 2019. 

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Adiantamentos a Pessoal 118.239,25

Tributos e Contribuições a Recuperar 17.689,63

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (ação trabalhista) 9.189,00

Outros Créditos e Valores a Receber 208.244,47

Suprimento de Fundos (adiantamentos a supridos) 1.066,79

Total 354.429,14

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

Os créditos a receber a longo prazo compreendem um conjunto de direitos ou cré-
ditos relativos a anuidades, multas por ausência a eleições e multas de infrações 
em favor da entidade, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos 
e não pagos pelos devedores.

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Dívida Ativa Executada 17.443.698,09

Total 17.443.698,09

Fonte: Balanço Patrimonial 2018



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2018 51

Investimentos, Imobilizado e intangível

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidas com essa finalidade, inclusive as 
decorrentes de operações que transfiram a ela benefícios, os riscos e o controle desses bens. De acordo com suas características, os itens do ativo imobilizado podem ser 
classificados como bens móveis e bens imóveis.

Os bens estão registrados pelo custo de construção e ou de aquisição e estão reavaliados e depreciados conforme determina a Resolução Cofeci nº 1.352/2014, publicada 
no DOU de 29/04/2015, Seção 1, fls 103/104. O imobilizado está demonstrado pelo custo de construção e ou aquisição. Os bens móveis da sede do Creci-PR, dos escritórios 
regionais e das delegacias estão demonstrados por valores reavaliados pela comissão interna de Controle Patrimonial.

Anualmente, o Creci-PR faz a circularização enviando a todos os responsáveis o termo de bens patrimoniais sob sua guarda. 

Os bens imóveis e móveis de propriedade do Creci-PR estão segurados pela administração com valores suficientes para cobrir eventuais perdas de ativos registrados 
contabilmente.

A posição patrimonial do Creci-PR ao final do exercício de 2018 está descrita abaixo:

Em Reais

IMOBILIZADO SALDO 31.12.2017 AQUISIÇÕES BAIXAS
SALDO EM 
31.12.2018

DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA

Mobiliário em Geral 1.331.540,84 14.594,00 880,91 1.345.253,93 (135.116,12)

Máquinas e Equipamento de Escritório 79.194,70 920,00 0,00 80.114,70 (1.399,87)

Máquinas e Equipamento de Comunicação 126.724,10 1.787,00 0,00 128.511,10  (34.734,12)

Biblioteca e Filmoteca 16.493,60 3.585,90 0,00 20.079,50 (3.252,40)

Veículos Automotores 986.168,09 15.247,02 171.138,50 830.276,61 (327.792,17)

Equipamentos de Processamento de Dados 295.794,74 31.889,00 1.334,31 326.349,43  (131.539,57)

Utensílios de Copa e Cozinha 9.959,63 690,43 0,00 10.650,06 (2.001,69)

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 55.042,00 0,00 0,00 55.042,00 (20.587,32)

Obras de Arte 6.849,00 0,00 0,00 6.849,00 0,00

Aparelhos e Utensílios Domésticos 14.031,46 1.128,61 0,00 15.160,07 (10.240,58)

Bens Móveis a Incorporar 6.514,69 0,00 0,00 6.514,69 0,00

Total de Bens Móveis 2.928.312,85 69.841,96 173.353,72 2.824.801,09 (666.663,84)

Fonte: Sistema de Bens Patrimoniais 2018
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O Creci-PR registra contabilmente a depreciação do seu imobilizado. Os itens do 
ativo imobilizado são depreciados pelo método linear, de acordo com vida útil eco-
nômica estimada para o grupo ao qual pertencem. Os bens são depreciados a partir 
do mês subsequente ao que foram adquiridos e ou instalados. O período de vida 
útil e o percentual do valor estimado para cada grupo do imobilizado, com exercício 
corrente utilizou-se: 

Os bens imóveis do Creci-PR referem-se aos imóveis utilizados como sede das    
cidades onde estão alocadas a sede principal e o terreno da nova sede na capital 
do estado, as delegacias sub-regionais e as obras em andamento

1. Equipamentos de Processamento de 
Dados;

2. Veículos Automotores.

Vida Útil

10 anos

1. Mobiliário em Geral;

2. Máquinas e Equipamentos de Escritório, 
Comunicação, Áudio, Vídeo e Foto;

3. Utensílios de Copa e Cozinha e Aparelhos 
Domésticos;

4. Biblioteca e Filmoteca;

5. Obras de Arte.
Taxa de 

Depreciação
10 %

Vida Útil

5 anos

Taxa de 
Depreciação

10 %

Obras em andamento

R$8.834.858,98 

Sede Curitiba 

R$3.112.529,13 

Sede Pato Branco 

R$610.000,00 

Terreno nova sede Curitiba 

R$4.505.500,00

Sede Guarapuava

R$264.000,00 

Sede Foz do Iguaçu 

 R$283.000,00 

Sede Ponta Grossa 

R$297.100,00 

Sede Cascavel 

R$367.000,00 
Sede Londrina 

R$387.000,00 

Sede Umuarama

R$141.000,00 

Sede Maringá 

 R$90.916,88 
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Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores, 
pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e 
não pagos até 31.12.2018, impostos retidos de terceiros e colaboradores e provi-
sões apropriadas de acordo com a legislação vigente e créditos de anuidades do         
exercício seguinte (créditos de terceiros).

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar 101.559,23

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 137.164,13

Depósitos Consignáveis 112.394,84

Fornecedores (bens e serviços) 31.333,34

Outras Obrigações de Curto Prazo 363,00

Total das Obrigações e Fornecedores 382.814,54

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Contas a Pagar 16.036,69

Transferências Legais – Cofeci 1.762.066,48

Valores em Trânsito 20.476,65

Créditos de Terceiros 211.487,59

Total das obrigações a Curto Prazo 2.010.067,41

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

Patrimônio Líquido

Atendem aos princípios de contabilidade e às normas brasileiras de contabilidade 
do setor público. A situação do patrimônio líquido social apurada no balanço patri-
monial encerrado em 31/12/2018 está assim constituída.

PATRIMÔNIO
2018

(EM REAIS)

Patrimônio Social 41.005.700,64

Resultado do Exercício 15.278.153,95

Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores 25.727.546,69

Patrimônio Líquido 41.005.700,64

Fonte: Balanço Patrimonial 2018

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em                
decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente. Ajustes de exercícios      
anteriores são decorrentes de efeitos na mudança de políticas contábeis e da               
retificação de erro imputável a exercícios anteriores. No exercício de 2018, não 
foram registrados nenhum evento na conta ajustes de exercícios anteriores.
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RESULTADOS APURADOS

Resultado Patrimonial

Os valores registrados nas rubricas de resultado patrimonial estão escriturados 
pelo regime de competência contábil aplicado tanto para as receitas quanto para 
as despesas.

O resultado patrimonial no exercício de 2018 foi superavitário em R$ 15.278.153,95 
(quinze milhões, duzentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e 
noventa e cinco centavos), em decorrência da inscrição e atualização dos valores 
da dívida ativa do Conselho. 

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Variações Patrimoniais Aumentativas 27.800.194,67

Variações Patrimoniais Diminutivas 12.522.040,72

Resultado Patrimonial do Exercício – Superávit 15.278.153,95

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2018

Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro 
e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de 
fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2019, de                         
conformidade com o art. nº 43 da lei 4320/64.

TÍTULOS
2018

(EM REAIS)

Ativo Financeiro 4.903.832,26

Passivo Financeiro 2.392.881,95

Superávit Financeiro 2.510.950,31
Fonte: Balanço Patrimonial 2018

Resultado Orçamentário

O orçamento do Creci-PR para o exercício de 2018 foi aprovado pela Resolução 
Cofeci n° 1397/2017, publicado no DOU, edição nº 240 em 15/12/2017, fls. 271/272, 
Seção 1 –no valor inicial de R$ 21.400.000,00 e remanejado conforme legislação 
vigente. Houve déficit orçamentário no exercício devido ao grande investimento 
na construção da nova sede do Conselho, que encontra em fase final de execução e 
pelo auto índice de inadimplentes no exercício.

O Déficit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as 
despesas liquidadas no exercício conforme demonstração abaixo

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESULTADO

12.644.895,88 17.163.153,43 (4.888.223,07)

Fonte: Balanço Orçamentário 2018
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No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela 
diferença entre o total desses valores. As receitas correntes estão representadas por anuidades, rendimentos de aplicações financeiras, emolumentos com inscrições,              
expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e subvenções. As receitas de capital       
representam as alienações de bens móveis realizadas no exercício. As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de 
bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (tributos, cota parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do ativo imobilizado e 
investimentos.

Em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

Receitas Correntes 14.300.000,00 14.300.000,00 12.559.907,38

Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00 84.988,50

Saldos de Exercícios Anteriores 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

Total das Receitas 21.400.000,00 21.400.000,00 12.644.895,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS

Despesas Correntes 13.930.000,00 14.100.000,00 12.160.586,69

Despesas de Capital 7.470.000,00 7.300.000,00 5.002.566,74

Total das Despesas 21.400.000,00 21.400.000,00 17.163.153,43

Fonte: Balanço Orçamentário 2018

As receitas estão sendo contabilizadas levando-se em consideração o regime de caixa, enquanto que as despesas são contabilizadas no mês em que ocorreram, ou seja, 
respeitando o princípio legal da competência.



OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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INSTITUIÇÃO DA 
CONTROLADORIA-GERAL

Desde longa data vem se pensando em consolidar e 
no ano de 2018 intensificaram-se os estudos para 
criação da Controladoria-Geral. No início de 2019, o 
fato se materializou com a edição da Resolução Nº 
1.419, de 31 de janeiro de 2019.  Agora está implan-
tada. O órgão vai atuar nas áreas de governança, 
auditoria, ouvidoria e transparência. Sua missão é a 
de aperfeiçoar a estrutura normativa e operacional de 
suporte ao controle interno.

Com isso o Cofeci cumpre o seu dever-poder de super-
visionar a gestão nos Conselhos Regionais, notada-
mente zelando pelo patrimônio público sob sua res-
ponsabilidade e, ao mesmo tempo, fazendo controle 
da arrecadação, das despesas e da transparência con-
forme já recomendava o Acórdão TCU-2622/2015-P. 
Isso se dará através de auditorias internas, correi-
ções e inspeções preventivas, conforme dispõe o seu 
regulamento que reza no seu artigo 3º, que são obje-
tivos da Controladoria-Geral, no âmbito do Sistema 
Cofeci-Creci: (i) Realizar acompanhamento, levanta-
mento, inspeção e auditoria nos sistemas administra-
tivo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional 
nos órgãos integrantes do Sistema Cofeci-Creci, com 
vistas a verificar a legalidade e legitimidade dos atos 
de gestão dos responsáveis pela execução orçamen-
tário-financeira e patrimonial e avaliar seus resulta-
dos quanto à economicidade, eficiência e eficácia; 
(ii) Supervisionar o cumprimento das disposições e 
princípios de ordem constitucional, legal e infralegal 
aplicáveis à Administração Pública; (iii) Acompanhar 

Desde 2018 estamos em tratativas, também pela 
IBBCA, para firmar parceria com a “Nossa Saúde”, 
que atende Curitiba e sua região metropolitana. 
Ainda nessa área, o projeto do Creci-PR inclui    par-
ceria com o Secovimed.

Reuniões periódicas e regionais 

No seu plano de governo, foi instituída a aproximação 
direta entre o Creci-PR, os seus inscritos e a socie-
dade. Isso se dá através do deslocamento pessoal do 
presidente e auxiliares até os mais distantes rincões 
do estado. Com essa ideia, lugares nunca antes visita-
dos e totalmente esquecidos estão sendo alcançados 
sempre com a mão estendida para o diálogo e ano-
tações, in loco, das principais necessidades dessas 
longínquas regiões.

a execução do orçamento, do planejamento estraté-
gico, dos planos de ação e dos programas de trabalho, 
visando à utilização regular e racional dos recursos e 
bens públicos, bem como avaliar os resultados obti-
dos pelos administradores; (iv) Prover orientação aos 
gestores com vistas à racionalização da execução da 
despesa, à eficiência, à transparência e à eficácia da 
gestão; (v) Orientar e subsidiar as unidades hierarqui-
zadas responsáveis pelo planejamento, orçamento e 
programação financeira; (vi) Zelar pela fiel observân-
cia das normas legais e regimentais na prática dos 
atos de administração; (vii) Colaborar com as ações 
administrativas de aperfeiçoamento de métodos e 
técnicas de gestão; (viii) Velar pela observância dos 
sistemas organizacionais, funcionais e operacionais 
estabelecidos; (ix) Criar condições indispensáveis 
para assegurar eficácia ao controle externo exercido 
pelos órgãos competentes. 

Parcerias

O Creci-PR, visando melhor assistir os Corretores de 
Imóveis do Paraná no atendimento à saúde, que é um 
dos direitos fundamentais e diz respeito à cidadania, 
mantém parceria não-onerosa com a Unimed/Paraná, 
através da IBBCA- Administradora de Benefício 
(ANS 41.705-0), que oferece assistência médica a 
esses profissionais e aos seus familiares com preços 
diferenciados.
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Contatos pessoais com os novos 
 Corretores de Imóveis

Cumprindo obrigação legal, o Creci-PR mantém      
contatos diretos e pontuais com os Corretores do 
interior do estado também através dos atos solenes 
de “juramento” e entrega de credenciais a esses 
novos profissionais. Esses eventos ocorrem, via de 
regra, nas delegacias sub-regionais. Isso foi feito, 
como de praxe, durante todo o ano de 2018 num total 
de 32 solenidades. Nesses acontecimentos oficiais 
são divulgados os direitos, deveres e obrigações téc-
nicas e éticas dessas pessoas que estão ingressando 
nessa nova profissão. 

Contato eletrônico

Além desse intercâmbio pessoal e direto, o Creci-PR 
tem uma comunicação semanal com os seus inscritos 
através do Imobnews, o que se dá de forma gratuita. 
Esse trabalho é focado nas informações mais recen-
tes e relevantes acerca do mercado imobiliário no 
País. Por meio eletrônico, é possível e facultado aos 
interessados que estabeleçam uma interação com o 
Conselho, com exposição de informações, esclareci-
mentos, críticas e elogios.

Ouvidoria

Esse trabalho ainda é novo no Creci-PR. De toda 
sorte, tem servido como um verdadeiro canal de 
comunicação e resolução de problemas em favor dos 
consumidores em geral. É cumprido religiosamente o 
protocolo de tramitação, dando-se especial atenção 
aos prazos.  No ano de 2018 atendemos 646 denún-
cias, reclamações e solicitações de serviços. Nossa 
meta é a de ampliar esse ofício que é bem aceito 
pela comunidade e pelos nossos inscritos e tem se 
mostrado eficaz.



ANEXOS
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DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO 2018 

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo, conforme as recomendações da IN nº 
170/2018, de 19 de setembro de 2018, anexo II e Portaria TCU nº 369, de 17 de dezembro de 2018, 
que sou responsável por assegurar a integridade das informações contidas no Relato Integrado – 
2018 referentes às informações disponibilizadas peladiretoria do Creci-PR. e reconheço que na pre-
paração e na apresentação do Relato Integrado – 2018 os dados e informações foram elaborados e 
analisados por esta diretoria, por meio de suas respectivas coordenadorias e assessorias.

Luiz Celso Castegnaro – Presidente

Handres de Paula Guedes – Diretor Tesoureiro

Mariano Dynkowski – Diretor Secretário

Marli Rodrigues Baranhuk – Assessora Contábil 

Antonio Linares Filho – Procurador Jurídico

Carlos Henrique Zanetti – Assessor Jurídico

Graciele Zepson – Assessora de Comunicação

Tais Voziniak – Coordenadora de Secretaria Administrativa


