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SOBRE O RELATO DE GESTÃO 2019

A finalidade do presente relato é apresentar o conjunto de ações e 
os resultados alcançados pelo Creci-PR dentro de sua competência 
institucional que é a de fiscalizar a profissão de Corretor de Imóveis 
em todo Estado, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 
21, inciso XXIV, bem como a lei de regência do Conselho, no caso, a 
Lei nº 6.530/1978.

É uma ferramenta importante que busca estabelecer uma comunica-
ção transparente com o público e demais instituições com as quais 
o Conselho se relaciona. Descreve a estratégia, estrutura, atividades, 
investimentos e ações desenvolvidas para o crescimento e valoriza-
ção da classe de Corretores de Imóveis, usando uma linguagem sim-
ples e direta visando tornar essas informações acessíveis a todos que 
possam vir a consultar este relato.

Importante salientar que a elaboração deste documento                                 
norteou-se pelas normas de organização e apresentação de relató-
rios e de peças complementares integrantes dos processos de contas 
da Administração Pública Federal. Elaborado nos termos do pará-
grafo único do artigo 70 da Constituição Federal, de acordo com 
disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, 
Portaria nº 378/2019, DN nº 178/2019, DN 180/2019, nº 182/2020 e 
nº 184/2020, combinado com o caput do artigo 194 do RI/TCU.

Enfatizamos ainda que os dados e informações apresentados abran-
gem o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, exceto 
quando de outra forma indicado. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Iniciamos o primeiro ano de nossa Gestão, dentro do triênio 2019/2021, identificando três grandes dificuldades 
na administração do Creci-PR: (a) falta de investimento em informática e a necessidade do desenvolvimento de 
sistema de gestão na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC); (b) a necessidade de melhor infor-
mar os profissionais da atividade-fim do Conselho e seu papel institucional de regulamentação e disciplina na 
Fiscalização Profissional; e, (c) proporcionar o fomento de encontros, palestras e reuniões na nova sede do Creci-PR, 
nas Delegacias Regionais e em outras localidades onde temos os Delegados Municipais, visando o treinamento 
profissional.    

Ao estabelecer essas prioridades, em conjunto com o Conselho Pleno e a Diretoria idealizamos o nosso plano de 
ação que tem como lema a seguinte frase: 

“A menor ação é melhor que a maior intenção”

E é assim que queremos seguir essa caminhada: agindo mais e falando menos. Preocupando-nos de forma sincera 
e franca que o discurso tem que ser coerente com as ações. 

Demos o primeiro passo. O Creci-PR realizou processo licitatório e contratou o desenvolvimento do sistema de ges-
tão da informação. O propósito, aqui, é o de promover a gerência de dados e o processamento de informações vitais 
das áreas de serviços prestados aos profissionais e à sociedade, tais como: 

• facilitar o acesso e agilizar o registro profissional das pessoas físicas e das empresas;

• compilar dados de fiscalização profissional desenvolvido por equipe de agentes fiscais, a fim de possibilitar a 
análise de resultados e o planejamento de ações; 

• tornar eletrônico o processo e o julgamento disciplinar, a exemplo do que já acontece no judiciário. 

Frisamos que mesmo antes de termos um sistema de informática moderno e eficiente, instituímos em 2019 a “Sessão 
Plenária Virtual” para melhor atender os nossos inscritos. 

Assim, por ocasião dessa sessão virtual, foram analisados e julgados processos de inscrição de novos profissionais 
e empresas. Esse avanço repercute desmedidamente em favor do consumidor do serviço ao trazer eficácia primo-
rosa na prestação da atividade pública. Anteriormente, o tempo médio de um processo de inscrição era no mínimo 
de 90 dias para ser submetido à aprovação, com a Plenária Virtual, atualmente, se concretiza em uma semana. 

Essa providência originou alento e multiplicou a energia dos funcionários diretamente ligados à Secretaria 
Administrativa (SEAD), o que também aconteceu com todos os nossos colaboradores diretos e indiretos, aos quais 
agradecemos.

Luiz Celso Castegnaro 
Presidente - Creci-PR
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Ainda dentro da gestão da informação previu-se que 
o novo sistema deveria contemplar em seu ciclo os 
seguintes itens: prestação de contas na composição da 
arrecadação, gestão orçamentária e contabilidade. 

Obtivemos sucesso na contratação licitatória e o 
serviço foi adjudicado no final do exercício. Agora, 
estamos empenhados em cumprir o cronograma de 
implantação e compilação de dados para ativar a pla-
taforma de “gestão da informação”.

Retomando a questão dos problemas declinados no 
início, eleitos como prioridade da Gestão em 2019,   
gostaria de quantificar nossas ações realizadas. Foram 
promovidos 213 eventos em todo o estado, sendo 
gerenciadas da seguinte maneira:

• 118 eventos de comissões de trabalho (CEFISP, 
CRECICON, COAPIN, TJ); 

• 8 reuniões entre os profissionais e a presidência;

• 7 reuniões de diretoria; 

• 2 reuniões de delegados regionais;

• 30 atos solenes de juramento e entrega de 
credenciais;

• 25 palestras – projeto Quarta Especial; 

• 1 sessão plenária virtual;

• 9 simpósios;

• 9 eventos institucionais diversos; 

• 4 sessões plenárias presenciais. 

Em todos esses eventos foi dada ênfase à missão ins-
titucional do Creci-PR. Mas, em especial, acerca da 

necessidade de cumprir e fazer cumprir a legislação 
pátria na corretagem de imóveis como atividade de 
grande relevo social e de desenvolvimento econômico 
das cidades e do nosso país. 

Com isso em mente trabalharam-se os conceitos dos 
aspectos do Código Civil e das áreas penal e ambien-
tal, bem como no dever de informação nas relações 
de consumo com o cliente nas atividades privativas do 
profissional Corretor de Imóveis. 

Enfim, tratou-se do dever de respeitar a técnica da pro-
fissão regulamentada em atendimento às normativas 
do Sistema Cofeci-Creci.

O resultado dessas ações criou no meio profissional 
uma grande sinergia antes não vista.  As audiências 
com a presidência, para tratar de assuntos envoltos e 
de interesse geral da categoria, passaram a ser solici-
tadas pelos corretores de imóveis.

A partir da captação dessa necessidade, foi idealizada 
a gestão de projeto piloto onde a presidência, sempre 
assessorada por corpo técnico, realizou visitação às 
cidades para encontros profissionais. Diga-se também, 
que as reuniões de diretoria foram deslocadas para os 
mais diversos rincões do estado. Lugares onde os pro-
fissionais nunca tinham visto a presença do Creci-PR 
dentro de suas fronteiras passaram a se orgulhar dessa 
possibilidade de ter contato com diretores do órgão.

Nesses encontros oficiais foi possível detectar as 
demandas dos profissionais e da sociedade. Também se 
propiciou informar a posição do Creci-PR a respeito de 
temas abarcados, dentre outros, por exemplo:

a) vedação do exercício ilegal da profissão e proibi-
ção de auxílio aos inabilitados; 

b) o firme propósito do Conselho de combater intran-
sigentemente o trabalho inepto e ilegal;

c) os benefícios da contratação escrita dos serviços 
do corretor de imóveis e a abertura em fazê-lo 
pelos meios modernos da tecnologia; 

d) novos aspectos sobre a remuneração profissional 
depois do acordo do Sistema Cofeci-Creci com o 
Cade; 

e) formas, cuidados e prevenção ao anunciar; 

f) atenção e zelo legais e ambientais na implantação 
de loteamentos, subdivisão de áreas ou interme-
diar parte ideal e a autuação do Ministério Público 
Estadual como fiscal da lei, firmando-se convênio 
com a Coordenadoria do MPE s nessa área.

Com esse breve resumo das iniciativas de nossa ges-
tão, renovamos nosso compromisso voltado a aprimo-
rar a atividade de fiscalização profissional em benefí-
cio da sociedade e da regularidade profissional. 

A seguir, a demonstração dos resultados do Creci-PR. 
Aqui faz-se o necessário registro sempre imperativo e 
indispensável de agradecimento especial a todos os 
diretores, conselheiros, delegados, membros de comis-
sões e funcionários por prestarem um serviço de quali-
dade e por não perderem, nunca, o entusiasmo de bem 
servir.



VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 
E AMBIENTE EXTERNO



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2019 8

QUEM SOMOS

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6ª 
Região/PR, Creci-PR, é órgão fiscalizador criado para 
disciplinar a profissão de corretor de imóveis e impedir 
o exercício ilegal da atividade disciplinando as trans-
gressões da ética. 

A atuação do organismo de fiscalização profissional 
ocorre em todo o estado. O corpo funcional está distri-
buído na sede localizada na capital e mais 12 unida-
des administrativas presentes nas principais cidades 
do Paraná. 

Na circunscrição administrativa do Conselho atuam 
19.615 profissionais e 3.109 empresas imobiliárias.

Historicamente, o Conselho foi constituído como autar-
quia de fiscalização profissional em caráter paraesta-
tal como trata o artigo 5º da Lei nº 6.530/1978. 

A outorga da regulamentação profissional é compe-
tência da União Federal que, dentro do previsto na 
Constituição Federal, organiza o sistema nacional de 
emprego e a inspeção do trabalho ao estabelecer às 
condições para o exercício de profissão como trata o 
artigo 21, inciso XXIV e artigo 22, inciso XVI, da CRFB. 

Desta forma, o Creci-PR é órgão de fiscalização que 
integra o denominado Sistema Cofeci-Creci onde se 
prevê normas de ética profissional a serem respeitadas 
por todos que atuam no ramo imobiliário. 

A técnica profissional, portanto, prevista no Código 
de Ética Profissional (CEP), refere não só ao trato 
com o cliente, mas também, na relação profissional 

entre colegas e ao próprio conselho de fiscalização 
profissional. 

Dentro desse contexto, a atuação do Creci-PR no con-
trole e regulamentação profissional tem como frente 
três situações bem definidas: 

A primeira forma de atuação é realizada pelo 
corpo de agentes fiscais. A ação fiscal tem cará-
ter preventivo, corretivo e orientativo. Se supe-
rada essa fase, a atuação do Conselho poderá 
ter caráter sancionatório por meio de autuação 
administrativa. 

Nesse caso o grupo de agentes fiscais, previamente 
coordenados por um gestor na Coordenadoria de 
Fiscalização Executiva, realiza inspeções rotineiras em 
escritórios imobiliários. O objetivo da vistoria é verifi-
car a regularidade profissional e o cumprimento das 
normativas.

A segunda forma de atuação do Conselho ocorre 
por provocação espontânea e externa de qual-
quer cidadão. No caso, aquele que se sentir pre-
judicado por maus serviços imobiliários relacio-
nados à venda, locação ou administração de 
imóveis pode encaminhar denúncia ao Conselho 
que tem competência para verificar a técnica 
aplicada ao caso. 

A denúncia será recebida pela Coordenadoria de 
Gerenciamento de Processos (COGEP) que disponibi-
liza formulário ao interessado e, antes disso, orienta o 
cidadão a como formular o pedido de acordo com os 
critérios da Lei nº 9.784/1999 (LPD). 

A denúncia se contiver elementos mínimos poderá ser 
acolhida e transformada em Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) para apuração da conduta profissio-
nal questionada e, enfim, verificar se há violação da 
técnica. Caso em que faz surgir à imposição de sanção 
disciplinar ao infrator.

A terceira forma de atuação do Conselho é     
complementar às anteriores. Isto é, o Creci-PR 
mantém canal de comunicação com a sociedade 
através da chamada Ouvidoria. A Ouvidoria 
acolhe manifestações de cidadãos e também 
de profissionais através de acesso ao portal 
do Creci-PR (www.crecipr.gov.br). A autuação 
visa captar demandas e orientar transmitindo      
informações a pessoas interessadas sobre o 
caráter institucional do Conselho e o conjunto de 
ações. 

Interessante destacar que, em 2019, foram realiza-
dos 767 atendimentos nessa modalidade de atuação. 
Demonstrando, assim, a capacidade de acolhimento 
das demandas de prestação de serviço e a resolução 
das problemáticas apresentadas pela sociedade e 
pelos profissionais do ramo imobiliário.
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Com isso bem definido, dentro da atuação do conselho de fiscalização profissional, apresen-
tamos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores:

A classe imobiliária no Paraná

Creci-PR em números

19.615 corretores 
de imóveis inscritos

3.109 imobiliárias

42

12

54

259

Funcionários

Agentes de fiscalização

Conselheiros eleitos

Representantes 
nomeados por portaria

Sede

Delegacias Regionais

Escritórios Regionais

MISSÃO

Fiscalizar e regulamentar 
a atividade defendendo 
a sociedade do exercício 

ilegal e das condutas que 
violam à técnica e à ética 

profissional.

VISÃO

Ser uma instituição que 
promova o aprimoramento 

dos serviços, dialogue com a 
sociedade e seja reconhecido 

como conselho de fiscalização 
profissional na disciplina, 

orientação e regulamentação 
da atividade. 

VALORES

Ética e responsabilidade; 
Transparência e diálogo; 

Comprometimento e 
efetividade; 

Profissionalismo.

NORTE 
PIONEIRO

LONDRINA

APUCARANA

MARINGÁ
UMUARAMA

CASCAVEL
FOZ DO 
IGUAÇU

GUARAPUAVA

PATO 
BRANCO

PONTA 
GROSSA

CURITIBA
LITORAL

TOLEDO
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Organizar o registro 
profissional dos inscritos 

com expedição de 
credenciais, certidões e 

cartões de regularidade; 

Atuar de forma 
socialmente responsável 

firmando convênios 
gratuitos em benefício do 
público interno e externo.

05

10

Decidir sobre os 
pedidos de inscrição de 

pessoa física e registros de 
pessoa jurídica; 

Abrir diálogo com 
a sociedade sobre a 

importância da profissão e 
com os profissionais sobre 

a necessidade de atuar com 
regularidade;

04

09

Arrecadar anuidades, 
multas geradas em 

processos disciplinares, 
emolumentos e a dívida 

ativa;

Combater o exercício 
ilegal da profissão 

comunicando à autoridade 
pública a atividade de 

pessoa inabilitada para que 
responda por Contravenção 

Penal (artigo 47 da LCP);

03

08

Cumprir as resoluções 
do Cofeci no controle 
e regulamentação da 

profissão; 

Atuar em conjunto 
com autoridades públicas 
em assuntos de interesse 

coletivo e afeitos ao 
mercado imobiliário;

02

07

De acordo com a Lei nº 6.530/1978 são competências do Creci-PR

Fiscalizar o exercício da 
profissão com orientação 
aos corretores, empresas 
e à sociedade acerca de 
assuntos relacionados 

ao mercado imobiliário, 
conduta e técnica 

profissional;

Julgar os processos e impor 
sanções previstas em lei 

contra infratores;

01

06
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PLENÁRIO

Diretor Secretário Presidente Diretor Tesoureiro

Conselho Fiscal

Superintendência - SUP Controle Interno Procuradoria Geral

Procuradoria Fiscal 
Dívida ativa –  Arrecadação

Comissões

Assessorias 
Técnicas - AST -

Coordenadoria 
Jurídica - CJUD 

Coordenadoria de 
Fiscalização - CFI 

Coordenadoria de 
Gerenciamento de 
Processos - COGEP 

Delegacias Regionais

Coordenadoria Geral 
de Secretaria - CGSEC 

Coordenadoria 
Administrativa - CAD 

OrdináriasGabinete da Presidência

Ouvidoria

Patrimônio

Processo 
Administrativo de 
Ética Disciplinar

Agentes 
Fiscais

Atendimento Informática

Cadastro Transporte

Inscrição  
Cancelamento

Almoxarifado

Processos 
Especiais

Recursos Humanos

Eventos

CEFISP

Permanentes

Assessoria Contábil - 
ASCON 

COAPIN

Especiais

Assessoria de 
Comunicação - ASCOM 

CPL

CRECICON

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO – GESTÃO 2019/2021 Conselheiros Efetivos 

Antonio Leomar Colla

Arnaldo Colombelli

Cesar Augusto Guerios

Claudio Sandri

Daniel Fuzetto

Francisco Faria Nunes (in memoriam)

Gerson Paranhos de Oliveira

Gilberto José Menoncin

Jeronimo Francisco Neto

João José Salomé Moraes

João Teodoro da Silva

José Roberto Infante Bonatto

Marcello Scandelae

Marisa Aparecida Macagnan 

Mauricio Rodrigues Antunes

Olmir Mingotti

Sergio Ari Hach

Conselheiros Suplentes 

Amauri Domingues

Ana Beatris de Castro

Arion Marcelo dos Santos

Arlindo Aparecido Zital da Silva

Azamor Vlademir Carneiro

Carlos Eduardo Canto

Claildo Toszek

Clayton Rodrigues

Dilermando Aniceto Eleutério

Elenice do Rocio Gomes de Oliveira

Ivo Sendeski

João Augusto Ceriani de Oliveira

José Genolino da Silva Carneiro

José Raimundo Roszkowski

Luiz Antonio Langer

Makihiro Matsubara

Marcelo Taborda de Freitas 

Marcos Antonio Francalacci França

Marcos Roberto Mincache Moura

Maurilio Leonel

Mohamed Alin Costa Nader

Osni Lavado da Silva

Patrick Daniel Correa 

Paulo Fernando Gobetti

Ricardo Hirodi Toyofuku

Rivaldo Ferrari

Sissi Mara Terezinha Rorato

Luiz Celso Castegnaro 
Presidente

Rosalmir Moreira 
Vice-Presidente

Sabas Martin Fernandes 
2º Vice-Presidente

Mariano Dynkowski 
Diretor Secretário

Izabel Cristina Maestrelli 
Vice-Presidente Adj. para 

Assuntos da Mulher

Marco Antonio Bacarin 
Vice-Presidente Adj. para 

Assuntos Sindicais

Julio Cesar Cattaneo 
Vice-Presidente Adj. de 

Comunicação e Valorização 
Profissional

Handres de Paula Guedes 
Diretor Tesoureiro

Zeferino José Mazorana 
Diretor 2º Tesoureiro

Marilde Reis 
Diretora 2ª Secretária
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PRINCIPAIS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Ouvidoria 

A Ouvidoria foi criada em 2017 e tem por finalidade servir de 
canal de comunicação entre as demandas do cidadão e dos   
profissionais com o Creci-PR. 

O objetivo deste serviço é possibilitar a orientação e a transmis-
são de informações no intuito da melhoria contínua do atendi-
mento das demandas da sociedade. Elevando, assim, a trans-
parência da gestão e a correta aplicação dos recursos públicos.

A Ouvidoria é uma ferramenta que valoriza a cidadania na 
busca à melhoria do serviço de fiscalização profissional do 
Creci-PR. 

Assim, por meio de manifestação de pessoa interessada, a 
Ouvidoria presta informações ao receber demandas como: 
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias rela-
cionadas às atividades e serviços prestados pelo Conselho. 

A forma de acesso é simples. Ocorre pelo website do Creci-PR  
“www.crecipr.gov.br” com clique no menu “Ouvidoria”. O ser-
viço é gratuito. E o Conselho ao receber o pedido tem o prazo de 
30 dias para concluir resposta ao atendimento. 

O usuário receberá resposta do resultado da ação que será 
enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo interessado. Ou, 
se preferir, a resposta pode ser entregue pessoalmente ou por 
correspondência. 

Interessante salientar que pela forma descomplicada em meio 
eletrônico de fácil acesso à procura por este serviço vem aumen-
tando ano após ano. 

Resposta ao 
Solicitante

Encaminhamento 
ao Setor 

Competente

Análise da 
Demanda

Recebimento 
pelo Sistema de 

Ouvidoria

De fato, em 2019, foram realizados 767 atendimentos. O que revela o aumento de 18,73% se comparado 
com o exercício de 2018.  

A seguir, conheça o esboço do procedimento da Ouvidoria do Creci-PR: 

562

DENÚNCIAS

RECLAMAÇÕES

SOLICITAÇÕES

ELOGIOS

E-SIC

SUGESTÕES

CRÍTICAS

72

59

8
49

14
3

DETALHAMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA:



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2019 14

QUANTITATIVO MENSAL EM 2019:

COMPARATIVO ANUAL ENTRE 
EXERCÍCIOS (2017 – 2018 – 2019):

Portal da Transparência

O Creci-PR disponibiliza informações relativas à ges-
tão orçamentária e a correta destinação dos recursos 
públicos arrecadados em seu website. 

Aos interessados é só acessar o portal e clicar na aba 
do portal da transparência. 

A divulgação das informações possibilita o conheci-
mento público da receita, despesa, contratos de lici-
tação, programas, legislação pertinente, projetos e 
ações do Creci-PR em atendimento à Lei de Acesso à 
Informação (LAI).

Sistema Eletrônico de Informação 
ao Cidadão e-(SIC)

O Creci-PR utiliza o e-(SIC) que permite a qualquer 
pessoa encaminhar pedidos de acesso à informação 
e acompanhar prazo de resposta da solicitação a res-
peito da atividade do Conselho.

Trata-se de canal eletrônico de comunicação disposto ao 
cidadão em atendimento à Lei de Acesso à Informação 
(LAI) – Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito e o 
dever previsto na Constituição Federal. Em 2019 foram 
recebidas 49 manifestações através do e-(SIC).

68

JUNHOABRIL

43

DEZEMBRO

29

53

AGOSTO

45

MARÇO OUTUBRO

8286

MAIOFEVEREIRO

74

JANEIRO

73 74

JULHO

70

SETEMBRO

70

NOVEMBRO

2017 2018 2019
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Canais de comunicação on-line

O Creci-PR mantém atualizado seus canais de comu-
nicação on-line: 

1. Website institucional; 

2. Mídias sociais: Facebook e Instagram.

O intuito é informar com rapidez os corretores de imó-
veis acerca dos aspectos institucionais do Creci-PR.

Os assuntos postados referem-se às atualidades sobre 
os avanços da profissão, modificações na legislação 
pertinente, a programação de eventos focados em 
capacitação profissional e demais notícias que afetam 
ou influenciam negócios à categoria. 

Por meio das mídias sociais o Conselho também pro-
move campanhas de esclarecimento à população 
acerca da valorização e regularidade profissional.

Número de seguidores:  6.486
Publicações em 2019:  109
Alcance Total:  358.145

Número de seguidores:  1.802
Publicações em 2019:  93
Alcance Total:  51.675

Website (sítio na Internet)
Total de acessos 179 mil acessos

Menus mais acessados:
• Pesquisa de Credenciados
• Torne-se um Corretor
• Últimas Notícias

O site do Creci-PR tem relevância não só aos profissio-
nais corretores de imóveis, mas também, à sociedade. 

Neste portal na internet os profissionais podem bus-
car informações de serviços para inscrição de pessoas 
físicas, jurídicas e estágio, emissão de certidões de 
regularidade, retirada de boleto de anuidade e, ainda, 
acompanhar às notícias sobre o mercado imobiliário. 

Há também publicado na página do Conselho as 
informações do portal da transparência e Ouvidoria.

À população há serviços como, por exemplo, a con-
sulta pública a profissionais e empresas credenciadas, 
modelo de denúncia e orientação sobre procedimen-
tos do mercado imobiliário através da fiscalização 
profissional.  

Em 2019 foram registrados o total de 179 mil acessos. 
Os menus mais acessados foram: pesquisa de creden-
ciados, torne-se um corretor e últimas notícias.

E-mail Marketing

Como ferramenta eficiente de comunicação, o Creci-PR 
através de sua Assessoria de Comunicação, utiliza o 
sistema de e-mail marketing para informar os profis-
sionais sobre assuntos pertinentes à corretagem. 

Também são divulgados eventos, simpósios e decisões 
judiciais relativas ao Sistema Cofeci-Creci dentro da 
pauta institucional de serviço. 

Pelo alcance e rapidez pela qual age a ferramenta, o 
Conselho mantém contratação mensal para enviar 
100 mil e-mails. Assim, durante o ano de 2019 foram 
enviados 24 boletins informativos (Imobnews). 

Comissão de Atendimento 
ao Consumidor do Mercado 
Imobiliário (CRECICON)

A Comissão de Atendimento ao Consumidor no 
Mercado Imobiliário no Estado do Paraná, denomi-
nada “CRECICON”, foi criada com a finalidade de solu-
cionar, amigavelmente, as denúncias e reclamações 
oferecidas pelos usuários dos serviços imobiliários 
que se sentiram lesados por faltas éticas envolvendo      
corretores de imóveis, pessoas físicas ou jurídicas,     
inscritos no Creci-PR. 

A atividade de relevância pública traz às pessoas 
envolvidas no procedimento de denúncia a possibili-
dade de chegarem a consenso pela atuação concilia-
tória e preventiva do Conselho. 

A importância desse serviço público é trazer infor-
mações e orientação para resolução de conflito 
o que revela tentativa de pacificação social. Em 
2019, a Comissão de Conciliação atendeu e realizou 
132 audiências.
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Ambiente externo

Na regulação profissional, fatores externos contribuí-
ram para o resultado da Gestão do Creci-PR. A ado-
ção de política econômica pelo Governo Federal com 
a liberação de crédito, através de financiamento da 
Caixa Econômica Federal (CEF), repercutiu de forma 
positiva no mercado imobiliário.1

Com essa diretriz de fomento econômico ao consumo, 
houve o aumento do número de novos lançamentos 
de imóveis. Sendo que a soma do acesso ao crédito 
e a oferta imobiliária trouxe reflexos sentidos pela 
Gestão do Creci-PR na exata compreensão do aumento 
expressivo do número de inscrições.2

Note que, em 2019, foram credenciados 1.722 novos 
corretores de imóveis e o total de 339 empresas.  

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 sustentabilidade 
orçamentária, financeira e operacional

Gestão de arrecadação 
de recursos Diretor Tesoureiro Maximizar a arrecadação 

das anuidades e multas

Gestão de recursos Diretor Secretário

Garantir a colocação no mercado de 
trabalho de profissionais habilitados, 
competentes e que prestam serviços a 

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 

MODELO DE NEGÓCIOS (CADEIA DE VALOR)
A cadeia de valor do Creci-PR tem como princípios:

Orientar, normatizar, regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis e das empresas       
ligadas ao ramo imobiliário.

1 Fonte Internet: https://veja.abril.com.br/economia/caixa-lanca-
linha-de-credito-imobiliario-com-juros-de-295-mais-inflacao/, 
acessível em 19/08/2020. 

2 Fonte Internet: https://exame.com/seu-dinheiro/mercado-imobili 
ario-tem-em-junho-maior-volume-de-lancamentos-desde-2014/, 
acessível em 19/08/2020. 
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Cadeia de Valor do Creci-PR com Macroprocessos

MACROPROCESSO  
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL

FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE DISCIPLINA

Política de fiscalização

Política de orientação

Política de disciplina

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DAS POLÍTICAS DE FISCALIZAÇÃO, 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DISCIPLINA

Acompanhar a 
fiscalização profissional

Executar e acompanhar a 
orientação e disciplina

Administrar e rever resultados

FORMULAÇÃO DAS DIRETRIZES 
PARA ESTABILIDADE E EFICIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA 
TÉCNICA E ÉTICA PROFISSIONAL

Formular diretrizes para 
propagação da técnica e ética

Regular o exercício profissional

ORGANIZAR, DIFUNDIR, 
PROPAGAR A  INFORMAÇÃO 

DA TÉCNICA E O CUMPRIMENTO DA ÉTICA

Organizar a informação

Fiscalizar a técnica

Fazer cumprir a ética

MACROPROCESSO 
GESTÃO, SUPORTE E OPERAÇÃO

GESTÃO E 
SUPORTE ORGANIZACIONAL

Promover planejamento, 
controle e execução da gestão

Promover especialização funcional

Promover segurança institucional

Elaborar estudos, pesquisas, relatórios 
e estatística sobre serviços e resultados

Exercer orientação técnica e 
controle para cumprimento da ética

Gerenciar riscos corporativos 
e continuidade de negócios

Administrar o orçamento, 
finanças e a contabilidade

Gerir comunicação com os 
profissionais e à sociedade

Realizar a ética e correição disciplinar

Gerir pessoas

Prover e gerenciar tecnologias 
de informação e comunicação (TIC)

Gerir conhecimento, 
informação e documentação

Realizar controle interno

Administrar e dar manutenção ao 
patrimônio e dar suporte a serviços de apoio

MACROPROCESSO 
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 
COM OS PODERES PÚBLICOS

Atender demandas do 
Poder Judiciário 

Manter relacionamento 
com a sociedade

Conduzir relacionamento 
institucional



GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS
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GOVERNANÇA 

O Creci-PR tem em sua estrutura de governança o              
plenário composto por 54 representantes de seu qua-
dro de inscritos, sendo, destes, 27 conselheiros efetivos e 
outros 27 conselheiros suplentes com mandato de 3 anos.

Dentre as competências regimentais do plenário do 
Creci-PR está a de eleger o presidente e demais dire-
tores. A diretoria, composta de um presidente, dois 
vice-presidentes, dois secretários e dois tesoureiros, 
tem como atribuições definir as diretrizes e políticas     
administrativas e financeiras. 

Compete a presidência baixar atos normativos; convo-
car sessões plenárias e reuniões de diretoria; dar posse 
a conselheiros e diretores; firmar acordos, convênios, 
contratos; autorizar despesas e viagens; cumprir e 
fazer cumprir as decisões do plenário, enfim, assinar 
com o diretor tesoureiro as demonstrações contábeis 
e financeiras.

Dentro da estrutura de governança foi eleito à gestão 
do Creci-PR os pilares de Transparência, Equidade, 
Prestação de Contas e Responsabilidade tendo como 
procedimento a defesa de valores como: 

• Proatividade: Comprometimento com a capacita-
ção dos funcionários para o desenvolvimento e a 
disseminação das melhores práticas e resultados;

• Diversidade e diálogo: Valorização e incentivo à 
multiplicidade de ideias e opiniões;

• Legalidade: Soberania ao cumprimento de princí-
pios da administração pública e a construção de 
imagem institucional;

• Coerência: Harmonia entre as iniciativas e os prin-
cípios da governança corporativa - transparência, 
equidade, prestação de contas (accountability) e 
responsabilidade corporativa.

A partir dessas premissas o plano estratégico da 
Gestão do Creci-PR 2019/2021 passa pelo: 

a)  envolvimento de grupos de trabalho; 

b) diálogo com a sociedade pelos canais de Ouvidoria 
e reuniões com os profissionais; 

c) identificação e conscientização da problemática de 
nossos procedimentos no intuito de modificar, moder-
nizar e trazer resultados de nossas ações. 

Dentro desse contexto o objetivo estratégico do 
Creci-PR é entregar à sociedade um serviço de fisca-
lização profissional eficaz na compreensão da missão 
institucional do Conselho. 

Assim, os principais serviços públicos mantidos são 
as ações externas realizadas pela Coordenadoria de 
Fiscalização Executiva composta por um gestor e mais 
11 agentes de fiscalização. Também há a recepção de 
demandas de interessados em denúncias de situações 
ocorridas no mercado imobiliário através de formu-
lário e de registro na própria Ouvidoria, bem como os 
julgamentos disciplinares promovidos como resposta 
à eventual ilicitude administrativa.

Em termos de gasto público foi investido para custeio 
de fiscalização profissional externa no exercício de 
2019 a cifra de R$ R$ 3.398.532,42 compondo a realiza-
ção de 25,43%  do total da despesa corrente realizada.

Para esclarecer ao leitor, entende-se como despesa 
com fiscalização profissional o somatório de salário, 
encargos, despesas com transporte e combustível de 
veículos, equipamentos utilizados nas ações como 
telefonia e informática, incluindo ainda, despesas 
com diárias para cobrir estadia e alimentação dos 
agentes fiscais.

Já o valor gasto em atividades de registro profissional, 
normatização, julgamento e orientação totalizou-se 
a quantia de R$ 2.590.414,96 representando, assim, 
19,38% do total da despesa corrente realizada .No 
exercício, o gasto de com diárias, jetons e auxílio de 
representação ficou assim consolidado:

CARGO VALOR R$

Diretores 302.082,00

Conselheiros 121.371,00

Comissões Institucionais 77.391,00

Assessores 28.430,00

Funcionários 584.841,00

Como visto, a estrutura de governança acompanha a 
execução das ações por meio da análise quantitativa 
e qualitativa prestada em relatórios mensais pelos    
gestores de cada área. 

A partir da compilação dos dados é conferido se cada 
setor alcançou o resultado desejado dentro do plano 
de ação da gestão para o exercício.
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SOCIEDADE

CIDADÃOSGOVERNANÇA

INSTÂNCIAS EXTERNAS 
DE APOIO À GOVERNANÇA

CONTROLADORIA 
GERAL

ORGANIZAÇÕES SUPERIORES

COFECI

ALTA ADMINISTRAÇÃO

PLENÁRIO
PRESIDÊNCIA

DIRETOR TESOUREIRO

GESTÃO TÁTICA

DIRETORIA

GESTÃO OPERACIONAL

COORDENADORES

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

INSTÂNCIAS INTERNAS DE
APOIO  À GOVERNANÇA

OUVIDORIA 
CONTROLE INTERNO

GESTÃO

OUTRAS PARTES
INTERESSADAS

CORRETORES
DE IMÓVEIS

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE GOVERNANÇA

ESTRUTURAS 
DE GOVERNANÇA 



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2019 21

CONTROLADORIA COFECI 
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Cofeci, 
instituiu a Controladoria-Geral das atividades admi-
nistrativas nos Conselhos Regionais por meio da 
Resolução-Cofeci nº 1.419/2019 publicada em DOU nº 
23, de 01/02/2019, Seção 1, fls. 110-111.

O Creci-PR foi submetido à análise de conformidade 
designada pela Controladoria-Geral entre os dias 29 
de julho a 02 de agosto de 2019. 

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO 
E APURAÇÃO DE ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS
Em 2019 não foi instaurado nenhum procedimento ou 
a tomada de contas especial para apuração de desvio, 
pois não houve notícia de ilícito administrativo.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico é a ferramenta de gestão 
que consolida metas, desenvolve ações e mobiliza 
recursos com o objetivo de alcançar resultados.

Com a missão de fiscalizar e regulamentar a ativi-
dade defendendo a sociedade do exercício ilegal e das 
condutas que violam a técnica e a ética profissional 
no Paraná, realizamos em 2019, o total de 10.770 
visitas de fiscalização gerando os principais os atos 
administrativos:

• 7.034 autos de constatação;

• 817 notificações; 

• 886 autuações por irregularidade de profissionais 
inscritos; 

• 81 termos de representação por acolhimento de 
denúncias. 

Nesse contexto, o Creci-PR realizou em 2019 o total de 
132 audiências de conciliação, já a CEFISP proferiu 539 
julgamentos disciplinares. 

Outra vertente que propiciou resultados à gestão, den-
tro da missão institucional, foi o encaminhamento 
de 264 pessoas que foram constatas atuando na pro-
fissão sem habilitação técnica. Fato este que gera a 
tipicidade do exercício ilegal da profissão.  Assim, no 
caso vertente, o Conselho faz notícia da prática ilegal 
ao sistema de Justiça Pública. Sendo que o infrator é 
levado, após a lavratura de termo circunstanciado, à 
audiência perante o Poder Judiciário na competência 
do Juizado Especial Criminal. O Estado-Juiz convoca o 
infrator a responder pela contravenção penal do exer-
cício ilegal da profissão.

Ainda dentro da visão de planejamento estratégico a 
administração do Creci-PR idealizou projeto piloto onde 
a presidência, sempre assessorada por corpo técnico, se 
deslocou ao interior do estado para encontros profissio-
nais. Foram ao todo 8 encontros nas cidades de União 
da Vitória, Altônia, Paranaguá (2), Planalto, Francisco 
Beltrão, Dois Vizinhos e Pontal do Paraná.   No total, 
tivemos a presença de 328 corretores de imóveis.

Diga-se também, que as reuniões de diretoria foram 
deslocadas para os mais diversos rincões do estado. 
Lugares que onde os profissionais nunca tinham visto 
um diretor dentro de suas fronteiras passaram a se 
orgulhar dessa possibilidade.

Nesses encontros oficiais foi possível detectar as 
demandas do inscrito e da sociedade. Também se propi-

ciou informar a posição do órgão fiscalizador a respeito 
de temas abarcados, dentre outros, como por exemplo:

a) vedação do exercício ilegal da profissão e proibi-
ção de auxílio aos inabilitados; 

b) o firme propósito do Conselho de combater intran-
sigentemente o trabalho inepto e ilegal;

c) os benefícios da contratação escrita dos serviços 
do corretor de imóveis e a abertura em fazê-lo 
pelos meios modernos da tecnologia; 

d) novos aspectos sobre a remuneração profissional 
depois do acordo do Sistema Cofeci-Creci com o 
Cade; 

e) formas, cuidados e prevenção ao anunciar; 

f) atenção e zelo legais e ambientais na implantação 
de loteamentos, subdivisão de áreas ou interme-
diar parte ideal e a autuação do Ministério Público 
Estadual como fiscal da lei, firmando-se convênio 
com a Coordenadoria do MP nessa área.

Enfim, na visão do planejamento estratégico de apri-
morar os serviços foram realizados cursos on-line gra-
tuitos com a participação de 6.582 profissionais. Os 
assuntos ministrados no sistema de educação à dis-
tância abordaram os temas:

• Documentação Imobiliária;

• Perito Judicial;

• Lucro Imobiliário;

• Como Usar a HP 12C;

• Fotografia Imobiliária; 

• Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Com isso conheça, a seguir, o Mapa Estratégico da 
Gestão 2019/2021.
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MAPA ESTRATÉGICO 2019/2021

ESTRUTURA PROCESSOS INTERNOS RESULTADO RESULTADO PARA SOCIEDADE

Missão

 Fiscalizar e regulamentar a atividade defen-
dendo a sociedade do exercício ilegal e das con-
dutas que violam a técnica e a ética profissional.

Visão de futuro

 Ser uma instituição que promova o aprimora-
mento dos serviços em constante diálogo com a 

sociedade visando o reconhecimento do conselho 
de fiscalização profissional como órgão de disci-

plina, orientação e regulamentação da atividade. 

Valores 

Ética e responsabilidade; Transparência e 
diálogo; Comprometimento e efetividade; 

Profissionalismo.

Fortalecer a técnica e a ética 
na fiscalização profissional e 

regulamentação da atividade

Modernizar e integrar soluções 
em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC)

Aprimorar e desenvolver a 
comunicação institucional

Fortalecer a atuação da 
fiscalização profissional e o 

relacionamento com a sociedade e 
os profissionais

Promover a gestão da informação 
e a transformação digital

Aprimorar a governança e a 
gestão estratégica institucional

Orientar a sociedade sobre a 
regularidade profissional e os 

critérios da técnica da corretagem

Aprimorar os serviços e a 
satisfação do usuário na busca à 

excelência de atendimento

Promover fiscalização, orientação e 
disciplina favorável à regularidade 
profissional e ao desenvolvimento 

social e econômico

Promover ações que garantam e 
ampliem o acesso à informação a 

respeito da profissão 

Aprimorar a gestão visando 
garantia de acesso aos serviços 
de fiscalização profissional e a 

importância do controle disciplinar
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FLUXO DE PROCEDIMENTO DO CRECI-PR

Sociedade

Ter o Conselho como 
aliado na resolução 

de conflitos.

Corretores 
de Imóveis

Processo de inscrição 
rápido e eficiente.

Cartorário

Atendimento às 
demandas do 

público externo 
e da fiscalização 

profissional.

Transparência

Tornar público todos os 
atos administrativos e 

ações fiscais.

Gestão

Dar suporte ao 
profissional, com 

cursos, campanhas 
de valorização e 

incentivos.



RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS
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GESTÃO DE 
RISCOS E CONTROLES

A gestão de riscos facilita a identificação dos fato-
res que podem impedir o alcance dos objetivos do 
Conselho. 

Para gerir os riscos deve-se, antes de tudo, montar um 
grupo de trabalho, pois com estudos preliminares é 
possível detectar problemas. 

A partir da identificação dos riscos o grupo deve pla-
nejar a estratégia de implantação e a política do pro-
cedimento de gestão com proposta de disseminação 
das ações e contextualização. 

O Creci-PR não possui um sistema formal de gestão 
de riscos, mas iniciou a identificação que obteve o 
seguinte resultado:

CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO

RISCOS ECONÔMICOS RISCOS FINANCEIROS

• Disponibilidade de recursos a serem arrecadados
• Inadimplência de créditos
• Quedas que afetam o mercado imobiliário

• Falta de liquidez do pagamento de parcelamento
• Acesso aporte financeiro do Cofeci
• Disponibilidade de bens

RISCOS SOCIOAMBIENTAIS RISCO PESSOAL

• Economicidade de energia
• Descarte correto de recicláveis

• Capacidade do corpo funcional
• Atividade fraudulenta
• Saúde e segurança

RISCOS SOCIAIS RISCOS OPERACIONAIS

• Comportamento do consumidor de serviço
• Cidadania 
• Comportamento profissional
• Privacidade

• Capacitação para novas tecnologias
• Dependência de marco regulatório
• Execução de cronograma
• Sistema integrado de compras

RISCOS TECNOLÓGICOS RISCOS TECNOLÓGICOS

• Interrupções
• Segurança com afluxo de dados
• Tecnologias emergentes
• Integração de dados

• Integridade de dados
• Disponibilidade de dados e sistemas
• Seleção de sistemas
• Desenvolvimento de ferramentas virtuais
• Alocação de informática
• Manutenção e compra de equipamentos

RISCOS NATURAIS RISCOS DE IMAGEM

• Desastres naturais
• Exposição negativa em meio de comunicação
• Perda de confiança da sociedade
• Proibição de pessoalidade

RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS

• Multas, sanções aplicadas por órgãos
• Desregulamentação da profissão

• Legislação
• Regulamentos
• Política pública
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Havendo definição de riscos foi possível identificar as seguintes oportunidades de melhoria nas práticas do Conselho. Veja o quadro a seguir:

CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO

OPORTUNIDADE ECONÔMICA OPORTUNIDADE FINANCEIRA

• Estabelecer parceria com a Caixa Econômica Federal para fomentar negócios aos 
profissionais e à sociedade

• Propiciar a aplicação de normativa para legalmente reduzir débitos e propiciar adesão a 
parcelamento

OPORTUNIDADE SOCIOAMBIENTAL OPORTUNIDANIDADE PESSOAL

• Estabelecer convênio com o Ministério Público para orientar os profissionais • Capacitar o corpo funcional com cursos específicos

OPORTUNIDADE SOCIAL OPORTUNIDADE OPERACIONAL

• Estabelecer convênios gratuitos de serviços para beneficiar profissionais
• Estabelecer convênios gratuitos para capacitar profissionais
• Criar diálogo com profissionais e a sociedade por meio da comunicação

• Utilizar ferramentas da comunicação para fortalecer o papel institucional 

OPORTUNIDADE TECNOLÓGICA OPORTUNIDADE TECNOLÓGICA

• Estabelecer convênio com cartórios para protesto de débitos
• Adotar meios de vídeo conferência
• Investir em informática e sistemas na TIC
• Desenvolver ferramentas virtuais para atendimento on-line
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Assim, para melhorar o desempenho do Creci-PR no cumprimento de sua missão institucional de gerar valor para os profissionais e para a sociedade foram reforçados os aspec-
tos de liderança, política de fiscalização e estratégia para alcançar resultados.

O aprimoramento da capacitação das pessoas para compreensão dos riscos, gerou novas habilidades e consequentemente a melhoria dos procedimentos e processos internos 
na busca à eficiência e eficácia a partir do envolvimento do Conselho com externo conforme esse modelo.

PARCERIAS

AMBIENTE
Liderança

Política de 
fiscalização e estratégia

Envolvimento de pessoas

PROCEDIMENTOS/PROCESSOS

Identificação e 
análise de riscos 

Avaliação e 
resposta a riscos

Monitoramento e 
comunicação

RESULTADOS
Eficácia da 

gestão de risco

Resultados 
organizacionais
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Controle Interno

O Controle Interno, criado em 05 de setembro de 2019, 
conforme Portaria nº 136/2019, foi integrado à admi-
nistração do Creci-PR com o objetivo de: 

• Acompanhar o sistema administrativo, contábil, 
financeiro, patrimonial e operacional e supervisio-
nar o cumprimento das disposições legais e princí-
pios aplicáveis à administração pública;

• Acompanhar a execução do orçamento, do plane-
jamento estratégico, dos planos de ação e dos pro-
gramas de trabalho, visando à utilização regular e 
racional dos recursos e bens públicos;

• Prover orientação aos gestores com vistas à racio-
nalização da execução da despesa, à eficiência, à 
transparência e à eficácia da gestão;

• Orientar o planejamento, orçamento e programa-
ção financeira;

• Colaborar com as ações administrativas de aper-
feiçoamento de métodos e técnicas de gestão;

• Velar pela observância dos sistemas organizacio-
nais, funcionais e operacionais estabelecidos.

ÓRGÃO DE GOVERNANÇA - COFECI

ALTA ADMINISTRAÇÃO - CRECI-PR
Regulador

Auditoria Externa
1ª LINHA DE DEFESA 2ª LINHA DE DEFESA 3ª LINHA DE DEFESA

Controles de Gerência

Auditoria Interna

Controle Financeiro

Medidas de 
Controle Interno

Segurança

Qualidade

Inspeção

Conformidade

Embora não haja gestão de riscos, o Conselho mantém e adota o sistema de TRÊS LINHAS DEFENSIVAS. O objetivo 
é melhorar a comunicação e a conscientização sobre os papéis do controle interno.

A primeira linha de defesa ocorre na gestão operacional com a avaliação e mitigação de riscos e a implantação de 
procedimentos internos.

A segunda linha de defesa ocorre por meio do Conselho Fiscal e da gestão administrativa para garantir a orienta-
ção e implantação de boas práticas em auxílio à governança.

A terceira linha ocorre pela Controladoria-Geral do Conselho Federal de Corretores de Imóveis que instituiu ativi-
dades administrativas nos Conselhos Regionais por meio da Resolução-Cofeci nº 1.419/2019 publicada em DOU nº 
23, de 01/02/2019, Seção 1, fls. 110-111.

O modelo de três linhas está assim composto:
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NATUREZA E CATEGORIA DE RISCO

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 unidade 
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 sociedade em relação à capacidade 
de cumprir sua missão institucional ou que interfiram diretamente em sua imagem.

 INTEGRIDADE eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos 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 necessários à realização de suas atividades, ou eventos  
que possam comprometer a própria execução orçamentária.



RESULTADOS E 
DESEMPENHO DA GESTÃO
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COORDENADORIA DE 
FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA

O Creci-PR mantém controle sobre os programas, os 
projetos e as atividades desenvolvidas visando aten-
der sua finalidade institucional.

No que se refere à execução da fiscalização profissio-
nal o Conselho alcançou o resultado de seus objetivos. 
Note que dentro da Coordenadoria de Fiscalização 
Executiva as definições das ações estão assim 
elencadas:

• Combater o exercício ilegal da profissão de corre-
tor de imóveis;

• Promover ações fiscais orientativas e disciplinares 
inerentes ao dever de fiscalização profissional;

• Averiguar, fiscalizar e assegurar resposta às infor-
mações recebidas em denúncias da Ouvidoria;

• Manter fiscalização ativa e rotineira junto aos 
inscritos;

• Promover uma inter-relação saudável e próxima 
entre o Creci-PR e seus inscritos e estudantes 
estagiários.

Em 2019 foram realizadas o total de 10.770 diligências. 
Foram lavradas 886 autuações por infração de profis-
sionais e empresas. Preventivamente foram lavradas 
817 notificações para regularização de situações pas-
síveis de correção.

Também se computou a constatação de 1.157 pessoas 
atuando sem habilitação, sendo que, destas, 264 foram 
encaminhadas à Justiça Pública para responder pela 
contravenção penal do artigo 47 da Lei nº 3688/1941.

O quadro da atividade de fiscalização profissional no exercício de 2019 está assim consolidado:

7034

Auto de 
Constatação

886

Auto de 
Infração

264

Termo 
Circunstanciado

81

Termos de 
Representação

10770

Diligências 
Realizadas

58

Denúncias 
Arquivadas

3

Exercício 
Ilegal MP

81

Denúncias 
Instauradas

817

Notificação

1157
Autos de 

Infração Exercício 
Ilegal

389

Diligências 
Gerais
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Ainda dentro da competência de fiscalização profissional, a Ouvidoria propiciou a captação de 522 demandas de vistorias. Todas devidamente respondidas no prazo.

No caso vertente, as demandas apresentadas na Ouvidoria sempre requerem maior atenção e tempo dos agentes fiscais pois apresentam situações complexas que dependem 
da expertise para detectar a veracidade dos fatos e provas do evento. 

O cidadão que busca o canal de acesso da Ouvidoria quer, ao receber a resposta de sua demanda, algo que proporcione satisfação pelo atendimento de sua necessidade.

O quadro de consolidado das diligências está assim formado. Veja os números abaixo:

TOTAL DE 522 SOLICITAÇÕES DEMANDA DA OUVIDORIA POR REGIÃO:

42

60

26

33

56

47

56

41

50

55

40

16

JANEIRO

ABRIL

JUNHO

AGOSTO

OUTUBRO

MARÇO

MAIO

FEVEREIRO

JULHO

SETEMBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
CURITIBA REGIÃO METROPOLITANA DEMAIS CIDADES

9%

76%

15%
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COORDENADORIA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS  

• PRAZOS DE TRAMITAÇÃO - duração da tra-
mitação de processos com decisão final em 
3 anos;

• REPETIÇÃO DE TRÂMITES - primar pela 
informação para se evitar remessas e retor-
nos desnecessários;

• QUALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO - completa, 
correta, atualizada

Dentro da estratégia de procedimento de processos 
chegou-se aos seguintes resultados:

• redução de prazos com a autuação e remessa 
à Coordenadoria Jurídica de processos no 
prazo de 90 dias;

• acolhimento, designação de audiência de 
tentativa de conciliação e, não havendo 
acordo, tramitação para admissibilidade de 
PAD em no máximo 06 meses;

• definição de prazo de 60 dias para comunica-
ção do resultado de julgamento ético à parte 
envolvida;

• início do fluxo para o processo eletrônico em 
projeto a ser implantado em 2020.

A administração do Creci-PR definiu à Coordenadoria 
de Gerenciamento de Processos (COGEP) os seguintes 
objetivos:

• instruir os procedimentos de denúncias, autuações 
e processos administrativos disciplinares com tra-
mitação adequada e ordenada;

• dar andamento aos procedimentos processuais, 
atendendo as etapas necessárias de tramitação;

• solucionar deficiências processuais iniciais;

• observar a razoável duração do processo;

• acompanhar a instrução e a montagem dos pro-
cessos com qualidade;

• receber e distribuir os procedimentos dos convê-
nios buscando sua efetivação com o retorno satis-
fatória à origem;

• dar suporte às comissões de trabalho CRECICON e 
CEFISP visando à realização plena das atividades 
e atribuições de cada grupo; 

• tramitar carga eletrônica de processos aos relato-
res economizando recursos.

A partir disso, foram estabelecidos pela COGEP os seguin-
tes indicadores para alcançar os resultados esperados:
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CRECICON – Comissão de Conciliação de Atendimento ao Consumidor

Consolidar o funcionamento da Comissão de Conciliação de Atendimento ao Consumidor - CRECICON -  com a finalidade disciplinada na Resolução-Cofeci nº 325/1995 e no 
seu próprio Ato Instituidor, baixado pelo Creci-PR.

A seguir, os infográficos com as denúncias recebidas: 

EM TRÂMITE 

79
59

84

ARQUIVADAS

INSTAURADAS

DENÚNCIAS: 222 CRECICON

13258

40 34

INFRUTÍFERASPREJUDICADAS

TOTAL GERALFRUTÍFERAS
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CEFISP

CEFISP – Comissão de Ética e Fiscalização Profissional

A Comissão de Ética e Fiscalização Profissional - CEFISP - tem como atribuição julgar, em primeira instância, os 
processos originados de Auto de Infração, podendo diligenciar, proceder oitivas, citações, notificações e todos os 
demais atos necessários ao cumprimento de seu desiderato, bem como apreciar e elaborar relatório sobre o mérito 
e sanções eventualmente aplicáveis nos processos originados de termo de representação e do exercício ilegal da 
profissão.

 A seguir, os infográficos com os resultados dos julgamentos disciplinares proferidos: 

ATIVIDADES CEFISP 2019
TOTAL 
GERAL

ARQUIVO 216

ADVERTÊNCIA 69

CENSURA 17

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 101

CANCELAMENTO 7

TOTAL DE MULTAS APLICADAS PF 175

TOTAL DE MULTAS APLICADAS PJ 144

ABERTURA DE PROCESSO 0

DECISÕES APLICANDO PENAS PF 119

DECISÕES APLICANDO PENAS PJ 78

PA’S JULGADOS E PAD’S INDICAÇÕES 539

464

75

539

PA’S JULGADOS

TOTAL GERAL

PA’S
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Conselho Plenário e Turmas Julgadoras

As Turmas Julgadoras, compete julgar em primeira instância o processo originado de termo de representação (PAD) 
e em instância recursal os processos originados de auto de infração (PA). 

Compete ao Conselho Plenário em instância originária o julgamento das autuações pelo exercício ilegal da pro-
fissão e seus conexos (acobertamento e violar obrigação legal) e em instância recursal a revisão colegiada dos 
processos originados do termo de representação (PAD), no caso de decisão por maioria da turma julgadora.

A seguir, os infográficos com o total de processos julgados no exercício de 2019: 

DECISÕES TOTAIS

ARQUIVO 23

ADVERTÊNCIA 23

PENA DE CENSURA 4

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 5

SANÇÃO DE CANCELAMENTO 10

MULTAS APLICADAS A CORRETOR 45

MULTAS APLICADAS À EMPRESAS 26

ABERTURA DE PROCESSO 0

TOTAL DE MULTAS APLICADAS PF 90

TOTAL DE MULTAS APLICADAS PJ 44

PA’S (RECURSOS) JULGADOS 45

PAD’S JULGADOS 55

100
55

45

PA’S JULGADOS - RECURSOS

PAD’S JULGADOS

TOTAL GERAL

CONSELHO PLENO E TURMAS JULGADORAS
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PROCURADORIA FISCAL

A Procuradoria Fiscal do Creci-PR tem por compe-
tência acompanhar o lançamento em dívida ativa 
dos créditos tributários provenientes de contribuições 
anuais que não foram pagas no vencimento pelos pro-
fissionais e empresas registradas. 

Importante salientar que a Constituição Federal prevê 
a anuidade no sistema tributário como contribui-
ção especial de interesse à fiscalização de categoria 
profissional.1

Sendo assim, o produto da arrecadação serve para 
manter a atividade fim do conselho de fiscalização 
profissional, isto é, regulamentar e fiscalizar a técnica 
e a ética profissional.2

Dentro desse contexto a Procuradoria Fiscal também 
controla o ajuizamento de dívida ativa não tributá-
ria proveniente da imposição de multa em processo 
disciplinar. Note que, nesse caso, a origem do crédito 
decorre de ato de fiscalização do Conselho ao detec-
tar violação ao Código de Ética Profissional. A partir 
da autuação lavrada surge o processo disciplinar que 
será julgado por órgão colegiado. Podendo, ao final, 

resultar na imposição de multa. Se for este o caso, o infrator é intimado da pena e se não recorrer ou recolhê-la no 
prazo concedido o crédito originado resultará em dívida ativa e em execução fiscal.

Com essa introdução, observe que a legislação aplicada à espécie prevê que constitui dívida ativa da Fazenda 
Pública às obrigações: 

a) tributária decorrente do lançamento de anuidade aos inscritos (receita corrente); 

b) não tributária (receita eventual originada de multa disciplinar). 

Observe que, em ambos os casos vistos anteriormente, tanto a receita corrente de anuidade quanto aquela prove-
niente de disciplina dá suporte à execução fiscal do débito. Isso no caso de inadimplência ou o não cumprimento 
espontâneo da pena de multa.

Desta forma, a Procuradoria Fiscal adotou ações para realizar a dívida ativa orientando seu esforço em duas fren-
tes principais: 

a) ações de cobrança administrativa com ligações e o envio de notificação aos devedores na tentativa de 
compor/parcelar o débito; 

b) sendo vencida a fase anterior, o ajuizamento de execução fiscal para recuperação do crédito. 

1 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERARIVA DO BRASIL. artigo 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 artigos 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo.

2 BRASIL. Lei nº 6.530/1978, de 12 de maio de 1978. Dá nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Artigo 5º O Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis, constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao 
Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira. [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 15.5.1978 e retificado em 25.1.1979].
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SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA  

A Secretaria Administrativa  - SEAD - é um órgão de 
apoio do Creci-PR e cumpre sua importante finalidade 
de orientar sobre o procedimento de registro profissio-
nal e inscrição de empresa. A estrutura da SEAD se ini-
cia sob sua coordenação, passando pelo atendimento 
ao público que se estende por todas as 10 regionais do 
Conselho no estado.  Ao todo são 18 colaboradores 
envolvidos na atividade.

Como visto, ao final do exercício de 2019, a dívida ativa realizada pela Procuradoria Fiscal do Creci-PR resultou 
na arrecadação de R$ 2.458.423,00. Desta forma, encerramos o ano com contencioso judicial de 2.728 execuções 
fiscais em andamento no Estado do Paraná.

Por fim, registre-se que embora a procuradoria fiscal mantenha na via administrativa centro de recuperação de 
crédito com a estratégia de prevenção de inadimplência, o desafio recente passa pelo desenvolvimento de método 
de cobrança administrativa via protesto em conformidade com a Lei nº 9.492/1997. 

Tudo com a finalidade de se reduzir custos e evitar a judicialização em execução fiscal. Aliás, como demonstrado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no trabalho publicado assim denominado: “Diagnóstico da Atuação 
dos Conselhos Profissionais na Cobrança de Dívida Ativa”. Trabalhamos para que, brevemente, isso ocorra 
em conformidade. 

Ao por em prática estes conceitos, tem-se o resultado obtido na arrecadação de dívida ativa na fase administrativa 
e judicial em 2019 com considerável acréscimo se comparada com o exercício de 2018. A propósito, conheça o grá-
fico com os valores brutos da Arrecadação da Dívida Ativa:

DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA FASE EXECUTIVA

 R$2.147.273,06 

 R$1.314.217,30 

 R$833.055,76

 R$2.458.423,00

 R$1.479.710,70

 R$978.712,30 2018

2019
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Dentre suas principais atribuições destacam-se o atendimento ao público nos quesitos de:

• organizar e manter o registro profissional das pessoas inscritas, físicas e jurídicas;

• expedir credencial e cartão de regularidade (CIRP);

• organizar e manter o Cadastro Nacional de Avaliadores (CNAI);

• registrar o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM);

• organizar e manter registro de estudante estagiário e respectiva supervisão.

Além dessas facetas observe que a SEAD tem a responsabilidade de dar curso aos processos, desde a recepção dos 
documentos nos pedidos de inscrição inicial até os casos de requerimentos de profissionais, visando: 

• pautá-los para análise de registro provisório na Comissão de Análise de Processos de Inscrição - COAPIN e para 
aprovação no Plenário;

• proceder com a tramitação de processos de cancelamento, suspensão, transferência e exercício eventual e con-
trolar a expedição de ofícios-resposta aos interessados;

• realizar a guarda física dos documentos e disponibilizar o processo digitalizado (GED).

Assim, ao consolidar os dados da atividade da SEAD o comparativo entre os exercícios de 2018 e 2019 resultou em:

Como visto, cumpriu-se a estratégia do serviço de 
registro profissional tendo como resultado orientar a 
sociedade profissional e os critérios da técnica da cor-
retagem, bem como aprimorar os serviços e a satisfa-
ção do usuário na busca à excelência de atendimento.

PROCURADORIA JURÍDICA 

A procuradoria jurídica do Creci-PR realizou sua ativi-
dade de assessoramento, controle da legalidade e a 
formulação de atos administrativos com a finalidade 
de auxiliar a alta administração do Conselho.

O ponto chave de sua atuação foi à assessoria jurídica 
nas licitações de compras e serviços. Na página nº 48 
é possível verificar o detalhamento das licitações por 
modalidade.

Além da atividade de assessoramento foram lançados 
os seguintes pareceres jurídicos para tramitação de 
processos disciplinares que instruem o julgamento da 
Turma Julgadora e do Conselho Pleno em sua compo-
sição integral. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1 Pareceres em PAD 89

2 Pareceres em denúncias 169

3 Pareceres em grau de recurso 59

4 Processos da Secretaria 
Administrativa 47

Inscrição 1.958 2.061

Estagiários 2.319 2.134

Protocolo do CNAI 249 347

Protocolo do PTAM - DAM 1.028 1.286

Reinscrição 99 98

Cancelamento de Inscrição 917 989

PROCEDIMENTO EXERCÍCIO - 2018 EXERCÍCIO - 2019 
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 Há ainda os processos judiciais no controle do conten-
cioso cujo resultado, em 2019, foi assim consolidado:

PROCESSOS JUDICIAIS 

5 EPROC (total do contencioso 
em processo eletrônico) 2728

6 Manifestação em exceção 
de pré-executividade 23

7 Contestação em pedido judicial 7

8 Manifestação em embargos 19

9 Atendimento às intimações 
eletrônicas no período 1711

10 Controle de cartas precatórias 47

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

O orçamento para o exercício de 2019 foi estimado em 
R$ 21.200.000,00, aprovado pelo Conselho Pleno do 
Creci-PR em Sessão Plenária do dia 29/12/2018 e pela 
Resolução-Cofeci nº 1415/2018.

No exercício houve modificações orçamentárias, por 
anulação ou suplementação de recursos que não 
afetaram o montante, apenas uma realocação de 
dotações entre os projetos. No entanto, no decorrer 
do ano também foram abertos créditos adicionais 
suplementares, elevando seu valor global para R$ 
26.250.000,00.

Dotação das despesas do Creci-PR:

Execução Orçamentária
Em 2019, o Creci-PR arrecadou R$ 17.188.646,92, representando 65,48% da receita prevista. Desse montante, foram 
empenhadas despesas no valor de R$ 19.437.441,06 das quais foram liquidadas R$ 18.595.671,15, o que equivale a 
70,84% do estimado na proposta orçamentária. 

Execução Financeira
Em 2019, as despesas totalizaram R$ 18.595.671,15, sendo a maior parte direcionada ao atendimento do programa 
finalístico gestão de fiscalização e a conclusão da construção da nova sede na cidade de Curitiba. As despesas 
superaram o montante arrecadado em 8,18%, suportado pelos superávits de exercícios anteriores.

As despesas correntes representaram cerca de 71,87% da despesa total e apresentaram uma 
média de gasto mensal de, aproximadamente, R$ 882.039,28, sem considerar o repasse da cota 
parte do Cofeci, sendo as de maior relevância descritas a seguir:

– + =
Dotação inicial 

das despesas
Anulação Suplementação

Dotação final 
das despesas

R$ 21.200.000,00 R$ 0,00 R$ 5.050.000,00 R$ 26.250.000,00

26.250.000,00
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DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ 

2019 2018 2019 2018

1. Despesas de Pessoal (6.3.1.1 +6.3.1.2) 7.474.000,00 6.001.100 6.962.411 5.544.372 

Remuneração de Pessoal (6.3.1.1.01.01) 4.088.000,00 3.780.000 4.001.922 3.670.830 

Encargos Patronais (6.3.1.1.01.02) 1.151.000,00 1.121.100 1.031.898 946.240 

Benefícios a Pessoal (6.3.1.1.01.03 + 6.3.1.2) 1.235.000,00 1.100.000 997.154 927.302 

Estagiários (6.3.1.3.04.01.013) 1.000.000,00 - 931.437 -

2. Uso de Bens e Serviços (6.3.1.3) 4.328.000,00 5.223.900 3.516.691 4.027.208 

Material de Consumo (6.3.1.3.01) 456.000,00 575.000 334.902 317.134 

Serviços (6.3.1.3.03.01) 500.000,00 503.400 439.771 427.600 

Diárias (6.3.1.3.03.03) 1.000.000,00 890.000 914.944 797.859 

Passagens (6.3.1.3.04) 150.000,00 140.000 138.213 129.352 

Demais elementos do grupo 
(6.3.1.3.03.04 + 6.3.1.3.03.05 + 6.3.1.3.03.06) 2.222.000,00 3.115.500 1.688.861 2.355.263 

3. Financeiras (6.3.1.3.04.01.012) 100.000,00 100.000 86.220 81.670 

Taxas e Cobranças Bancárias (6.3.1.3.04.01.012) 100.000,00 100.000 86.220 81.670 

4. Outras despesas Correntes (6.3.1.5) 3.570.000,00 2.775.000 2.799.407 2.507.336 

Contribuições Sociais (6.3.1.5.01.01.001) 3.550.000,00 2.755.000 2.780.257 2.498.836 

Demais elementos do grupo (6.3.1.5.01.01.006) 20.000,00 20.000 19.150 8.500 

Despesas Correntes (1+2+3+4) 15.472.000,00 14.100.000 13.364.729 12.160.586 

DESPESAS DE CAPITAL

GRUPO DE DESPESA
AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ 

2019 2018 2019 2018

5. Investimentos (6.3.2.1) 8.178.000 7.300.000 5.230.942 5.002.567 

Obras, Instalações e Projetos (6.3.2.1.01.01) 5.200.000 7.000.000 4.382.679 4.947.972 

Equipamentos e Materiais Permanentes (6.3.2.1.01.03) 2.978.000 300.000 848.263 54.595 

6. Inversões Financeiras (6.3.2.2) 2.600.000 - - 22.111.125 

Aquisição de Imóveis (6.3.2.2.01.01) 2.600.000 - - 4.947.972 

Despesas de Capital 10.778.000 7.300.000 5.230.942 5.002.567 

TOTAL GERAL (despesas correntes + capital) 26.250.000 21.400.000 18.595.671 17.163.153 
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Grupos de despesas – percentuais dos valores liquidados - R$ 18.595.671,15

Comparação gráfica entre as principais despesas de custeio 

DESPESAS 
DE PESSOAL

USO DE BENS E 
SERVIÇOS

FINANCEIRAS

CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS

INVESTIMENTOS

AUTORIZADA

REALIZADA

R$ 6.962.410,58 
37,44%

R$ 86.220,46 
0,47%

R$3.516.690,34 
18,91%

19,38%

13,60% 

3,81% 

4,70%
4,38%

18,79%

10,66%

3,49%
3,80%

3,93%

R$ 2.799.407,35 
15,05%

R$ 5.230.942,42 
28,13%

REMUNERAÇÃO 
DE PESSOAL

ENCARGOS 
PATRONAIS

BENEFÍCIOS A 
PESSOAL

DIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS

Equilíbrio Orçamentário
O Creci-PR cumpriu o princípio do equilíbrio ao não gastar mais do que arre-
cada, mantendo a despesa corrente menor que a receita corrente. Esse fato 
viabiliza a perenidade das atividades, além de garantir condições financeiras 
de realizar investimentos na entidade.

Desafios e ações futuras
• manter o bom funcionamento da estrutura do Creci-PR;

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

• Continuar aperfeiçoando os sistemas de informática disponíveis;

• Melhorar o mapeamento dos recursos disponíveis e suas alocações;

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

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

• Implementação do sistema de custos. 

RECEITAS 
CORRENTES

DESPESAS 
CORRENTES

 R$13.364.728,73  R$15.188.646,92 
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GESTÃO DE PESSOAS

Política de Gestão de Pessoas

O Creci-PR conta com uma política de gestão de pes-
soas amparada em princípios e diretrizes institucionais, 
cuja elaboração teve como premissa a gestão partici-
pativa, propiciando engajamento e pertencimento do 
corpo de funcionários. Dentro deste contexto são ela-
boradas ações de desenvolvimento e qualificação téc-
nica e comportamental, monitoramento e análise da 
matriz de remuneração, avaliação de desempenho, rol 
de benefícios, segurança e qualidade de vida.

Conceitualmente, tais práticas fixam critérios 
que possibilitam a administração de recursos  
humanos de forma mais racional, profissional e 
impessoal; geram atração e retenção de profissionais 
com real capacidade de atender as necessidades e 
prioridades da instituição; elevam o grau de compro-
metimento dos funcionários e consequentemente a 
satisfação e motivação no trabalho.

Conformidade Legal

A gestão de pessoas, em seus conseguintes aspectos, 
está firmemente pautada e assegurada no conjunto 
de normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Federal e órgãos de controle. Conforme destacamos as 
principais, a seguir:

• Constituição Federal;

• Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto 
Lei nº 5.452/1943, Lei nº 13.467/2017;

• Leis nº 8.036/1990 e nº 8.212/1991;

• Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta - MPT/MPF nº 009/2005, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de concurso público para admis-
são de empregados;

• Lei nº 11.788/2008 que regula o estágio para 
estudantes;

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

Indicadores de Conformidade

• Alguns indicadores são de fundamental relevância 
para manutenção dos padrões de qualidade, res-
ponsabilidade e segurança dos processos inerentes 
à área de gestão de pessoas. Os apontamentos dão 
dimensão, inclusive, quanto ao nível de contenta-
mento dos colaboradores para com a instituição, 
no que se referem às condições físicas e ambien-
tais, relacionamentos, satisfação funcional, ações 
sociais e comunicação interna. O RH do Creci-PR 
monitora tais indicadores, sendo responsável 
também pela observância às normas e ao cumpri-
mento de quesitos:

• Acompanhamento constante de conteúdo refe-
rente às legislações trabalhistas;

• Monitoramento, apuração e controle de frequên-
cia, quanto ao registro de ponto eletrônico dos 
funcionários;

• Acompanhamento de concessões, licenças e 
benefícios;

Avaliação da força de trabalho

Em dezembro de 2019, a força de trabalho do Creci-PR 
estava assim distribuída:

SITUAÇÃO FUNCIONAL

Celetista 34

Comissionados 8

Estagiários 26

Total 68

Percentual de fiscais em relação 
ao total de Colaboradores do Conselho

Representatividade por Gênero

12 fiscais 
17,65%

68 colaboradores 
100%

56 demais 
colaboradores 

82.35%

MASCULINO FEMININO

4226 68
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Distribuição por área

FUNCIONÁRIOS 
EFETIVOS

FUNCIONÁRIOS 
COMISSIONADOS

ESTAGIÁRIOS

Administrativo 3 1 –

Fiscalização 12 – 5

Secretaria 8 – 10

Cartório 2 – 2

Jurídico e Procuradoria Fiscal 3 1 5

Procuradoria Geral – 1 –

Financeiro 1 1 1

Tecnologia 1 – –

Contábil/RH/Patrimônio 1 3 –

Comunicação – 1 2

Ouvidoria 1 – –

Compras e Licitações 2 – 1

TOTAL 34 8 26

Por escolaridade

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO

SUPERIOR 
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

SUPERIOR 
COMPLETO

PÓS-GRADUAÇÃO FUNCIONÁRIOS = 34 NOMEADOS = 8 ESTAGIÁRIOS = 26

1 0 1
4

0 0
2

4

24

2
0

2 1

16
11

Representatividade por etnia

Distribuição por localidade

CURITIBA 43

FOZ DO IGUAÇU 2

LONDRINA 5

MARINGÁ 5

CASCAVEL 2

PONTA GROSSA 2

LITORAL 2

UMUARAMA 2

PATO BRANCO 2

TOLEDO 1

GUARAPUAVA 1

NORTE PIONEIRO 1

TOTAL 68

PARDA

4

BRANCA

62

PRETA

2



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2019 45

Por tempo de serviço

EFETIVOS

Até 3 Anos -

Até 9 Anos 21

Até 18 anos 3

Até 27 anos 5

+ de 27 anos 5

Total 34

COMISSIONADOS 

Até 3 Anos 4

Até 9 Anos 4

Até 18 anos -

Até 27 anos -

+ de 27 anos -

Total 8

Faixa Salarial

Anualmente as tabelas salariais e os benefícios são 
reajustados, no mês de abril, com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC/
IBGE), ou outro índice que venha substituí-lo, resulta-
dos da inflação dos preços ao consumidor acumulado 
no período dos últimos 12 meses.  Pode excepcional-
mente ser aplicado reajuste maior desde que as pes-
quisas de mercado apontem que o índice se mostra 
inviável e seja aprovado pela diretoria do Creci-PR.

BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS

CARGA HORÁRIA NÍVEL VALOR R$ QUANTIDADE

6 horas diárias Pós-Graduação  1.400,00 1

6 horas diárias Superior  1.200,00 24

4 horas diárias Ensino Médio  1.000,00 1

Total 26

Representatividade por faixa etária

  ATÉ 21 ANOS ENTRE 
22 E 36 ANOS

ENTRE  
37 E 51 ANOS

ACIMA DE 
51 ANOS TOTAL

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 11 16 7 34

FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 6 1 1 8

ESTAGIÁRIOS 9 14 3 0 26

Total 9 31 20 8 68

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

A admissão de empregados ao quadro de pessoal do Creci-PR é, obrigatoriamente, precedida de aprovação em   
concurso público destinado especificadamente para este fim, devendo obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, constantes no artigo 37 da Constituição Federal.

FAIXA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

10

ATÉ  R$ 3.500,00

DE R$ 3.500,01 A 
R$ 7.000,00

20 DE R$ 7.000,01 A 
R$ 10.500,00

7
ACIMA DE         

R$ 10.500,00

5
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Detalhamento da despesa de pessoal

O montante gasto com despesas de pessoal no exercício de 2019 foi de R$ 6.962.410,58, sendo distribuído da 
seguinte forma:

Comparação das Despesas com Pessoal - Exercícios 2017/2018/2019

Comparativo do gasto com pessoal

O gasto com pessoal teve um aumento de 8,18% em relação ao ano de 2018. Os fatores que levaram ao incremento 
desse gasto foram:

• A concessão de reajuste salarial para todos funcionários a partir de 1º de abril de 2019, de 4,67% pelo INPC - 
IBGE, acumulado no período de abril de 2018 a março de 2019, dissidio coletivo;

• Readequação dos valores do plano de saúde dos funcionários;

2017 - R$ 2018 - R$ 2019 - R$

FUNCIONÁRIOS 5.073.856,86 5.544.371,65 6.030.973,46 

ESTAGIÁRIOS 793.512,80 891.724,47 931.437,12 

Total 5.867.369,66 6.436.096,12 6.962.410,58 

• Alterações de faixa etárias nos benefícios 
assistenciais;

• Criação de novos cargos no PCS e adequação 
de salários dos funcionários designados para 
ocupá-los.

Avaliação de Desempenho, 
Remuneração e Meritocracia
Compreende avaliação de desempenho o processo 
sistemático de coleta de dados, orientado por critérios 
pré-estabelecidos e conhecidos por aqueles que serão 
avaliados, o que permite uma medição baseada em evi-
dências e a tomada de decisões relativas à adequação  
do colaborador ao cargo, sua entrega.  A entrega é o 
que o colaborador deixa para a organização, quais os 
valores que ele acrescenta ou como ele contribui para 
o crescimento e para a realização da estratégia da 
área/entidade.

O processo de avaliação de desempenho tem como um 
de seus objetivos desenvolver uma cultura de gestão 
orientada para resultados, com base em metas previa-
mente estabelecidas e:

• Mobilizar os colaboradores em torno da missão 
da organização, orientando a sua atividade em 
função de metas claras e critérios de avaliação 
transparentes;

• Reconhecer o mérito, assegurando a diferenciação 
e valorização dos diversos níveis de desempenho;

• Promover a comunicação eficaz entre hierarquias, 
estabelecendo como instrumentos essenciais no 
processo de avaliação do desempenho o feedback 
e auto avaliação;

SALÁRIOS E 
GRATIFICAÇÕES

R$3.261.240,31 
46,84%

FÉRIAS + 
ABONO DE 

FÉRIAS

R$362.058,63  
5,20%

ENCARGOS 
SOCIAIS 

R$1.031.897,74  
14,82%

DEMAIS 
DESPESAS 
VARIÁVEIS

R$78.986,49  
1,14%

DESPESAS COM 
ESTAGIÁRIOS

TOTAL: R$ 6.962.410,58

R$931.437,12  
13,38%

13º SALÁRIO 

R$299.636,26  
4,30%

BENEFÍCIOS 
ASSISTÊNCIAS

R$997.154,03  
14,32%
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• Fomentar o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores, através da identificação de neces-
sidades de formação, qualificação etc., frente à 
demanda de serviços oferecidos pela Entidade.

Progressão Funcional
As progressões são realizadas de dois em dois anos, 
sempre no mês de janeiro e as progressões aprovadas 
são efetivadas no mesmo mês. Entretanto a progres-
são salarial só é realizada quando aprovada pela  
diretoria e quando houver dotação orçamentária/
financeira para tal.

Capacitação
O Creci-PR busca constantemente aperfeiçoar seus 
funcionários, visando à melhoria no desempenho e 
produtividade. A capacitação dos funcionários acon-
tece por meio de treinamentos internos, cursos oferta-
dos pelo mercado oferecidos nas modalidades “pre-
sencial” e “a distância”.

Principais desafios e ações futuras

O Creci-PR, busca implementar uma política de comu-
nicação mais eficiente com seus colaboradores para 
que todos os fatos que interferem nas rotinas trabalhis-
tas e folha de pagamento, sejam cumpridas de forma 
mais eficiente. O principal desafio na área de gestão 
de pessoas em 2020 é a implantação no âmbito da fer-
ramenta denominada “Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas” - 
eSocial, que tem por objetivo padronizar a transmis-
são, validação, armazenamento e distribuição dessas 
informações. 

Para 2020, com o intuito de incentivar a obtenção ou melhorar as habilidades dos colaboradores, verificamos 
a necessidade de treinamento e capacitação sobre liderança para os gestores, rotinas e processos na gestão de 
Recursos Humanos, trabalho em equipe, ferramentas tecnológicas utilizadas pelo Creci-PR, entre outros.

Além disso, capacitar os colaboradores é um incentivo para motivá-los a desenvolver uma cultura organizacio-
nal com foco em resultados, para qualquer nível hierárquico. Enfrentamos também uma enorme deficiência em 
nosso quadro funcional por conta do constante adiamento de uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal acerca 
do regime jurídico – estatutário ou celetista – que deve ser adotado para os empregados dos conselhos profissio-
nais. Pois, esta resposta é fundamental para a realização de concurso público e adequação do nosso quadro de 
funcionários.

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

Para assegurar a infraestrutura, dar suporte adequado às suas necessidades no atendimento ao corretor de imóveis 
e à sociedade e ampliar e integrar o uso da tecnologia da informação, o Creci-PR realizou os seguintes investimentos: 

Do valor total autorizado no orçamento para investimentos e inversões financeiras com bens: móveis, imóveis e 
intangíveis, no montante R$ 10.778.000,00, foi realizado o total de R$ 5.230.942,42, que representa 48,53%. Na 
figura acima é possível visualizar o detalhamento.

R$ 5.230.942,42 
Total investido

R$ 4.382.678,82 
Modernização da estrutura 

física - Conclusão nova sede

R$ 202.548,89 
Aquisição de Computadores 

e Softwares

R$ 3.648,70 
Coleções e materiais 

bibliográficos

R$  14.398,20 
Obras de Arte

R$ 602.917,96 
Mobiliários

R$ 24.749,85  Equipamentos 
para àudios, vídeos e fotos
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Desfazimento de ativos

No exercício de 2019, não houve desfazimento de ati-
vos no âmbito do Creci-PR.

Resultados alcançados

Entre os resultados alcançados decorrentes dos inves-
timentos realizados, podemos destacar:

• O aprimoramento da infraestrutura do Conselho 
decorrente da construção da nova sede e melho-
ria nos processos de manutenção das delegacias 
regionais;

• A melhoria da qualidade no atendimento aos pro-
fissionais e à sociedade;

• A modernização dos equipamentos de informática.

Desafios e ações futuras

• Aprimorar o processo de controle do ativo fixo, 
visando a proteção do patrimônio;

• Manter o bom nível da gestão dos veículos da frota, 
que auxilia e agiliza os serviços desenvolvidos pelo 
departamento de fiscalização e demais áreas;

• Melhorar o planejamento para aquisição e dispo-
nibilidade dos materiais necessários para uso das 
unidades organizacionais.

Conformidade legal

Quanto a sua gestão patrimonial o Creci-PR está ali-
nhado as seguintes normativas:

• Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal;

• Lei nº 4.320/1964;

• Decreto Lei nº 200/1967;

• Instrução 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 administração 
pública;

• Resolução-Cofeci nº 1.352/2014.

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A administração do Creci-PR iniciou um processo de reestruturação do departamento de compras e licitações a par-
tir do ano de 2016 com o objetivo de regularizar os procedimentos para a padronização dos processos administrati-
vos de compras e de contratações de serviços e o estudo para a utilização do pregão e de cotação, na modalidade 
eletrônica. 

Para tanto, observa-se o conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e órgãos de controle, 
previstos nas Leis nº 8.666/1893 e nº 10.520/2002. Lei complementar nº 123/2016 e demais decretos federais e ins-
truções normativas.

DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES POR MODALIDADES.

MODALIDADES QUANTIDADES VALORES TOTAIS R$

DISPENSAS (*) 162  252.493,61

CARTA CONVITE 2 120.750,00

INEXIGIBILIDADE 6 40.160,00

ADESÃO A ATA 1 41.828,19

PREGÃO ELETRÔNICO 7 1.338.395,28

PREGÃO PRESENCIAL 1  858.649,82

TOTAL DE COMPRAS 179 2.652.276,90

(*) As dispensas de nºs 163, 164 e 165 são relacionadas às aberturas de processos administrativos às aquisições de imóveis 
para uso das regionais de Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. O procedimento de compra destes imóveis será encerrado no 

ano de 2020. Portanto, não foram incluídos neste quadro.
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DETALHAMENTO DAS QUANTIDADES DOS CONTRATOS, DAS ATAS E DOS TERMOS ADITIVOS, POR FINALIDADES. 

CONTRATOS QUANTIDADES VALOR TOTAL R$ FINALIDADES

CONTRATOS 9 662.649,00

Material gráfico

Contratação de advogado para assessoramento técnico-jurídico as turmas julgadoras e ao plenário, na 
elaboração de votos e acórdãos.

Contratação de serviços especializados de advocacia, para pareceres em processos administrativos.

Manutenção preventiva dos elevadores

Locação de vaga de estacionamento mensalista (24 horas) em Ponta Grossa/PR

Serviços de seguro empresarial/predial

Aquisição de computadores

Segurança e vigilância patrimonial desarmada

Contratação emergencial de serviços especializados de vigia.

ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 5 206.070,00

Material gráfico

Papel A4

Materiais de copa e cozinha

Materiais de limpeza e higiene

Produtos de consumo diário (Café, chá, açúcar)

TERMOS ADITIVOS RELACIONADOS A 
SERVIÇOS E MATERIAIS 11 935.703,26

Serviços de correspondência

Passagens aéreas

Seguro da frota

Plano de saúde para funcionários

Contratação de auxiliar de serviços gerais

Gestão de consumo de combustíveis

Manutenção da Frota

Sistema de ouvidoria

Contratação de serviços para manutenção, instalação e configuração de computadores

Telefonia móvel

Internet fixa - Dedicada

TERMOS ADITIVOS RELACIONADOS A 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 2  1.995.389,65

Construção da nova sede 

Serviço de fiscalização de obra
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES 

OBJETO VALOR  R$ JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS 
DE ADVOCACIA, PARA PARECERES EM PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS.
78.750,00 A administração do Conselho, juntamente com a procuradoria jurídica, decidem contratar empresa  

jurídica especializada, para emitir pareceres em processos administrativos.

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL DESARMADA 246.600,00

A administração do Conselho exige a vigilância 24 horas das instalações da nova sede do Creci-PR, para 
garantir a segurança dos usuários e dos equipamentos necessários para o funcionamento dos diversos 
departamentos.

MATERIAL GRÁFICO 169.435,00
Material necessário e imprescindível para manter as rotinas de trabalho de todos os departamentos, 
assim como, permitir a comunicação da diretoria com os profissionais da classe e com a comunidade em 
geral.

CONTRATAÇÕES DIRETAS: JUSTIFICATIVAS

 A falta de espaço físico na sede do Conselho para as reuniões de diretoria, reuniões de delegados distritais, conselho fiscal, além das solenidades de entregas de credenciais para novos 
corretores e palestras, fazem com que ocorram muitos processos de compras/contratações, através de dispensa. Por outro lado, com a nova sede do Creci-PR a locação de espaço físico e a 
locação de sonorização, não serão mais realizadas o que reduzirá os processos de dispensa no próximo exercício.

CONTRATAÇÕES DIRETAS QUANTIDADES PORCENTAGEM DO TOTAL

EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, 
SONORIZAÇÃO, OPERADOR DE SOM, FOTÓGRAFO, 

COFFEE BREAK, RECEPCIONISTA, ETC.). 
141 87,04%

EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4 2,47%

OUTROS 17 10,49%

Total 162 100%

PRINCIPAIS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

A principal ação do departamento de compras e licitações foi implantar a partir do ano de 2017, o uso do pregão eletrônico e da cotação eletrônica. As compras que estavam fracionadas, 
foram agrupadas e passaram a ser licitadas através de pregão eletrônico. Todas as requisições de compras ou contratações de serviços, inclusive as dispensas são protocoladas, recebem um 
número de processo administrativo e são montadas com base na Lei nº 8.666/1993 e demais Decretos Federais e instruções normativas.
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GESTÃO DE CUSTOS

O Creci-PR, integrante do Sistema Cofeci-Creci, iniciará 
a aplicação do sistema de centro de custos no exercí-
cio de 2020, mesmo não havendo exigência de ordem 
legal. Para tanto adquiriu-se o direito de uso do sis-
tema fornecido pela empresa Studios TI (Siscac).

Mesmo sem a utilização de um sistema de gestão de 
custos, no exercício de 2019, na busca por atender aos 
anseios da alta administração, no que tange à depu-
ração e ao controle das despesas por atividade desen-
volvida, o Creci-PR apurou seus custos como demons-
trado abaixo:

Unidades de Centro de Custos 
Atividade Fim

Gestão de Registro

Gestão de Fiscalização

Gestão de Orientação

Reuniões Deliberativas

Atividade Meio

Gestão Administrativa

Gestão Contábil Financeira

Gestão de Assessoria e Consultoria

Gestão de Tecnologia da Informação

Gestão de Pessoas

Gestão de Compras e Licitações

VALOR DAS DESPESAS LIQUIDADAS POR CENTRO DE CUSTO

R$ 13.364.728,73

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES GASTOS NA ATIVIDADE FIM

 R$ 7.191.909,71  
53,81%

 R$ 6.172.819,02  
46,19%

ATIVIDADE MEIO

ATIVIDADE FIM

GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO

GESTÃO DE REGISTRO

GESTÃO DE ORIENTAÇÃO

REUNIÕES DELIBERATIVAS

 R$ 3.398.532,42 
47,25%

 R$ 738.004,14 
10,26%

 R$ 2.590.414,96 
36,02%

 R$ 464.958,19 
6,47%
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Dentro da gestão de tecnologia da Informação estão sendo tratadas as seguintes 
ações para atender o projeto de gestão de dados que impactarão o custo do Conselho 
a médio e longo prazo.

A primeira providência elegida como prioridade pela Gestão 2019/2021 foi adquirir 
por licitação o desenvolvimento de sistema de gestão da informação com a finali-
dade de dar afluxo aos procedimentos e processos do Creci-PR. 

Tal medida tornará mais efetivo o gerenciamento da informação dando também 
maior acesso e rapidez ao usuário externo do serviço.

Dentro dessa linha de atuação também foram somadas à gestão da informação as 
ferramentas tecnológicas da Ouvidoria com o uso de sistema e-(SIC) para atendi-
mento ao público. 

Foram adquiridos em licitação equipamentos como servidores para armazenagem 
em banco dados com a segurança necessária em proxy e firewall de acordo com a 
Lei de Proteção de Dados Pessoais (LPGD) Lei nº 13.709/2018.

As unidades administrativas foram equipadas com hardwares necessários. 

Com essas premissas bem definidas no mapa estratégico, embora não haja um 
modelo próprio de governança em nível de TIC, a visão da área tecnológica é manter 
constante aprimoramento para gerar resultado na agilidade da informação e pres-
tação de serviço público. 

Portanto, os desafios a serem superados passam pelo seguinte plano de ação: 

• Implantar sistema mobile para o acesso dos credenciados, permitindo criar novos 
protocolos e acompanhamento dos trâmites processuais;

• Implantar sistema mobile com Geo Localização para os agentes de fiscalização;

• Implantar tramitação eletrônica de processos;

• Implantar o portal do corretor de imóveis;

• Implantar sistema GED (Digitalização de Documentos);

• Implantar plenária virtual para aprovação de processos;

• Implantar CEFISP e COAPIN eletrônica;

• Implantar sistema de telefonia Internet Protocol;

• Realizar a substituição de todos os equipamentos de informática (computadores);

• Realizar a substituição dos servidores de dados;

• Realizar a substituição dos nobreaks atuais para senoidal.



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Declaramos que as informações constantes nas demonstrações                  
contábeis: balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das 
variações patrimoniais; balanço patrimonial e demonstração do fluxo 
de caixa, relativos ao exercício de 2019, foram elaboradas observando 
as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber:  A Lei nº 4.320/1964, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC 
TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e refletem 
nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial do Creci-PR.

Cabe ressaltar que a partir do exercício de 2020, teremos um avanço 
substancial na qualidade das informações contábeis do Creci-PR, den-
tre elas:

1. A implantação da contabilidade por centro de custos

2. A formalização da proposta orçamentária por projetos e atividades

A implantação da contabilidade por Centro de Custos, permitirá atender 
os anseios da alta administração na apuração e no controle das despe-
sas por atividade desenvolvida.

As demonstrações contábeis estão disponíveis no portal da transparên-
cia da Autarquia no link: http:/intranet.crecipr.gov.br/portal_transpa-
rencia,  obedecendo à Lei nº 12.527/2011. 

Marli Rodrigues Baranhuk 
Contadora CRC-PR 039905/O-3
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADA - R$

Receitas Correntes 15.188.646,92 

Contribuições 8.991.952,51 

Exploração de bens e   serviços 1.761.299,41 

Financeiras 364.741,90 

Outras receitas correntes 2.570.653,10 

Transferências Correntes 1.500.000,00

Receitas de Capital 2.000.000,00 

Operações de crédito Internas 2.000.000,00

Alienação de bens - 

Outras receitas de capital -   

Total (receitas correntes + 
receitas de capital) 17.188.646,92 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA - R$

 Despesas Correntes 14.206.498,64 

Pessoal e Encargos 5.778.468,20 

Benefícios Assistenciais 538.748,16 

Uso de bens e serviços 4.670.132,28 

Transferências correntes 3.219.150,00 

Despesas Correntes 5.230.942,42 

Investimentos 5.230.942,42 

Inversões Financeiras -

Total (despesas correntes + 
despesas de capital) 19.437.441,06 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Gestão Orçamentária e Financeira 

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

O orçamento para o exercício de 2019 foi estimado em R$ 21.200.000,00, aprovado pelo Plenário do Creci-PR em Sessão Plenária do dia 29/12/2018 e pela Resolução-Cofeci nº 
1415/2018. Com a abertura de créditos adicionais suplementares durante o ano, seu valor global foi elevado para R$ 26.250.000,00.

Balanço Orçamentário 

O balanço orçamentário de 2019 apontou um déficit orçamentário (receita corrente + receita de capital - despesa corrente - despesa de capital) de R$ 2.248.794,14. 

Balanço orçamentário em 31/12/2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019  
RECEITA ARRECADADA X DESPESA LIQUIDADA

48,03%  
R$17.188.646,92 

51,97%  
R$18.595.671,15 

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA ARRECADADA
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Execução orçamentária do Creci-PR – Exercícios de 2017 a 2019

RECEITA

EXERCÍCIO ORÇADA R$ ARRECADADA R$ DIFERENÇA R$ %

2017 21.045.000,00 13.294.254,66 7.750.475,34 63,17

2018 21.400.000,00 12.644.895,88 8.755.104,12 59,09

2019 26.250.000,00 17.188.646,92 9.061.353,08 65,48

DESPESAS

EXERCÍCIO ORÇADA R$ EMPENHADA R$ DIFERENÇA R$ %

2017 21.045.000,00 15.959.436,46 5.085.563,54 75,83

2018 21.400.000,00 17.533.118,95 3.866.881,05 81,93

2019 26.250.000,00 19.437.441,06 6.812.558,94 74,05

RESULTADO ORÇAMENTÁRIOS

EXERCÍCIO
RECEITA 

ARRECADADA R$
DESPESA 

EMPENHADA R$
SUPERÁVIT 

OU DÉFICIT R$
%

2017 13.294.254,66 15.959.436,46 -2.664.911,80 120,05

2018 12.644.895,88 17.533.118,95 - 4.888.223,07 138,66

2019 17.188.646,92 19.437.441,06 -2.248.794,14 113,08

Os déficits orçamentários ocorreram devido a construção da nova sede do Creci-PR 
na cidade de Curitiba, que teve início no Exercício 2017 e terá sua finalização no      
exercício 2020. A realização da construção foi permitida mediante o uso dos superá-
vits acumulados dos exercícios anteriores ao seu início. 

RECEITA DESPESAS

COMPARATIVO RECEITA CORRENTE X DESPESAS CORRENTES (2018/2019)

Realizar uma boa gestão orçamentária é um processo absolutamente essencial para 
o sucesso e estabilidade do Conselho.

Os dados comparativos da receita corrente x despesas correntes dos anos de 2018 e 
2019 demonstram uma arrecadação superior neste último, resultado do aumento do 
número de inscritos e de doação recebida do Cofeci, permitindo novos investimentos 
que trouxeram melhoria aos serviços prestados, o que consequentemente elevou o 
valor das despesas.

O percentual da receita arrecadada em 2019 está desmembrado abaixo. As anuida-
des representam 54,44% de toda a receita arrecadada.

2018

2019

 R$ 12.559.907,38 

 R$ 15.188.646,92 

 R$12.160.586,69 

 R$ 13.364.728,73 

RECEITA 2019
Anuidades PF e PJ 

54,44%

Inscrições 
6,01%

Dívida Ativa 
14,30%

Doação 
8,73%

Operações de crédito 
11,64%Receita de 

diversos serviços 
4,23%

Outras Receitas Correntes 
0,65%
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Em relação à despesa total de 2019, apresentamos os percentuais destinado para 
cada fim:

DESPESAS 2019

Passagens aéreas 
0,74%Diárias 

4,92%

Contribuições 
15,05%

Investimentos 
28,13%

Pessoal e 
encargos sociais 

37,44%

Outras despesas correntes 
13,72%

Em 2019, o valor gasto em diárias e passagens totalizou, R$ 1.053.156,96, represen-
tando uma parcela de 5,66% em relação às outras despesas. Cabe ressaltar que a 
concessão de diárias possui caráter indenizatório, gerado a partir de circunstâncias 
distintas. A Portaria do Creci-PR nº 058/2019 de 10/04/2019, em consonância com 
a Resolução-Cofeci nº 900/2005 de 01/04/2005; Portaria Cofeci nº 029/2019, de 
01/04/2019 e com o artigo 2º, § 3 da Lei nº 11.000, regulamenta as normas e procedi-
mentos para a concessão de diárias.

DESPESAS COM 
DIÁRIAS E PASSAGENS

94,34%

0,74%4,92%

DEMAIS DESPESAS

PASSAGENS

DIÁRIAS

Para que o Creci-PR, assegure que os seus profissionais ajam com  ética perante seus 
clientes e à sociedade e iniba o exercício ilegal da profissão em toda sua jurisdição, 
o maior percentual das concessões de diárias  foi direcionado aos empregados visto 
que as atividades fiscalizatórias são essenciais para assegurar aos corretores de imó-
veis a legalidade da profissão. 

Funcionários 
63,92%

Assessores 
3,11%

Conselheiros 
24,51%

Comissões 
instituicionais 

8,46%
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Balanço Financeiro

Demonstra a receita e a despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária.

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.

INGRESSOS 2019 - R$ DISPÊNDIOS 2019 - R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.188.646,92 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.595.671,15

Receitas Correntes realizada 15.188.646,92 Despesas Correntes Liquidadas 13.364.728,73

Receitas de Capital realizadas 2.000.000,00 Despesas de Capital Liquidadas 5.230.942,42

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 24.223.923,86 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.813.410,92

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 1.824.033,21 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 1.757.691,46

Tributos e Contribuições a Recuperar 1.696.086,70 Tributos e Contribuições a Recuperar 1.693.360,85

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -

Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber 248.014,52 Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber 81.088,41

Pessoal a Pagar 4.661.585,31 Pessoal a Pagar 4.657.147,94

Encargos Sociais a Pagar 1.054.545,71 Encargos Sociais a Pagar 1.046.120,68

Obrigações de Curto Prazo 11.128.969,96 Obrigações de Curto Prazo 10.675.768,52

Contas a Pagar 329.676,36 Contas a Pagar 329.193,09

Transferências Legais 2.799.407,35 Transferências Legais 2.897.883,26

Valores em Trânsito 374.995,04 Valores em Trânsito 379.980,42

Outras Obrigações 97.900,00 Outras Obrigações 97.900,00

Ajustes Financeiros 190,00 Ajustes Financeiros 8.077,12

Baixas de Dívidas Passivas 8.519,70 Baixas de Dívidas Passivas 189.199,17

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.648.176,08 DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.651.664,79 

TOTAL GERAL 45.060.746,86 TOTAL GERAL 45.060.746,86 
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• Demonstração dos Fluxos de Caixa – compreende a movimentação financeira histórica da entidade pública, 
visando à análise em torno da capacidade financeira, bem como a projeção e a avaliação de cenários quanto 
à liquidez, solvência e endividamento.

DESCRIÇÃO 2019 - R$
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 2.234.431,13
Ingressos 39.412.570,78
Receitas 15.188.646,92
Receitas de Contribuições 8.991.952,51

Exploração de Bens e Serviços 1.761.299,41

Financeiras 364.741,90

Receita da Dívida Ativa Tributária 2.458.423,00

Outras Receitas Correntes 112.230,10

Transferências Correntes 1.500.000,00

Recebimentos Extra-Orçamentários 24.223.923,86
Desembolsos 37.178.139,65
Despesas 13.364.728,73
Pessoal e Encargos 6.513.638,85

Benefícios Assistenciais 448.771,73

Uso de Bens e Serviços 3.516.690,34

Financeiras 86.220,46

Transferências Correntes 2.799.407,35

Pagamentos Extraorçamentários 23.813.410,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 2.234.431,13
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -3.230.942,42
Ingressos 2.000.000,00
Operações de Crédito Internas 2.000.000,00

Desembolsos 5.230.942,42
Aquisição de Ativo Não Circulante 5.230.942,42

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -3.230.942,42
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa -996.511,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 3.648.176,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final 2.651.664,79

Variações Patrimoniais

O Resultado Patrimonial do exercício de 2019, obtido 
pela diferença entre a variação patrimonial aumen-
tativa e a variação patrimonial diminutiva, teve um 
superávit de R$ 2.980.330,37. 

VARIAÇÃO 
PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2019 - R$

Contribuições 13.466.758,02 

Exploração de bens e serviços 1.591.074,48

Financeiras 1.545.750,52 

Transferências legais 1.500.000,00

Valorização e ganhos com ativos 397.286,12 

Outras variações patrimoniais 
aumentativas 141.480,27 

TOTAL 18.642.349,41 

VARIAÇÃO 
PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2019 - R$

Pessoal e Encargos 5.583.733,53

Benefícios Assistenciais 56.013,12 

Uso de Bens e Serviços 5.160.858,46 

Financeiras 0,00   

Transferências 0,00   

Desvalorização e Perda de Ativos 718.039,13   

Tributárias e Contributivas 2.799.407,35 

Outras variações patrimoniais 
diminutivas 1.343.967,45  

Superávit 2.980.330,37 

TOTAL  18.642.349,41 
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RESULTADO PATRIMONIAL CRECI-PR - EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019

EXERCÍCIO
VARIAÇÃO  

AUMENTATIVA
(-) VARIAÇÃO  
DIMINUTIVA

(=) SUPERÁVIT 
 PATRIMONIAL

% S/VA

2017 12.441.511,02 11.984.811,59 456.699,43 3,67

2018 27.800.194,67 12.522.040,72 15.278.153,95 54,96

2019 18.642.349,41 15.662.019,04 2.980.330,37 15,99

Balanço Patrimonial – essa demonstração evidencia os ativos e passivos do 
Conselho em 31 de dezembro de 2019. 

ATIVO 2019 - R$
ATIVO CIRCULANTE 4.764.790,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.651.664,79
Banco Conta Movimento 209.402,96

Banco Conta Arrecadação 95.222,40

Banco Aplicação Financeira 2.347.039,43

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.995.266,20
Créditos do Exercício 1.995.266,20 

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 117.859,37 
Adiantamentos Concedidos a Pessoal 51.897,50 

Adiantamentos Concedidos a Terceiros 0,00   

Tributos e Contribuições a Recuperar 14.963,78

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.189,00 

Outros Créditos e Valores de Curto Prazo a Receber 41.318,36

Suprimentos de Fundos 490,73

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 43.959.169,03 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.358.701,61

Dívida Ativa Executada 19.358.701,61

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 24.600.467,42
Bens Móveis 2.576.297,92 

Bens Imóveis 22.926.607,80

(-) Depreciação Acumulada - 902.438,30

TOTAL DO ATIVO 48.723.959,39 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 - R$

PASSIVO CIRCULANTE 4.737.928,38

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR 114.421,63

Pessoal a Pagar 6.436,51 

Encargos Sociais a Pagar 107.985,12

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 734.456,75

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 84.983,83

Depósitos Consignáveis 132.946,75

Fornecedores/Prestadores de Serviços 513.081,37

Outras Obrigações de Curto Prazo 3.444,80

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.695.601,80

Contas a Pagar 16.519,96

Transferências Legais 1.663.590,57

Valores em Trânsito 15.491,27

EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO 2.000.000,00

RECEITAS ANTECIPADAS 193.448,20

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  0,00   

TOTAL DO PASSIVO 4.737.928,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.986.031,01

Do Exercício 2.980.330,37

Dos Exercícios Anteriores 41.005.700,64

TOTAL DO PASSIVO + PL 48.723.959,39

Notas explicativas

Diretrizes Contábeis:
Os demonstrativos contábeis do Conselho obedeceram às normas do Conselho 
Federal de Contabilidade no processo de convergência da contabilidade pública 
estabelecida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Serviço Público (MCASP).
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Demonstrações Contábeis:
Foram elaboradas de acordo com a Lei n° 4.320/1964, 
que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estado, dos Munícipios e do Distrito Federal 
e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Serviço Público (NBCASP).

As demonstrações contábeis do exercício findo em 
31/12/2019 são de responsabilidade da administra-
ção e foram aprovadas pelo plenário do Creci-PR no 
dia 12/03/2020, processo nº S2095/2020 e Ata nº 
001/2020, após parecer favorável à aprovação do con-
selho fiscal do Creci-PR e voto do conselheiro relator.

       Balanço Patrimonial:

O balanço patrimonial apresenta a posição finan-
ceira e patrimonial do Creci-PR, representando, 
portanto, uma posição estática com a seguinte 
configuração:

1. Ativo Circulante:

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão 
demonstrados como circulante.

a) Disponível:

Registra os valores em bancos e valores equivalen-
tes e representam fidedignamente os recursos de 
livre movimentação para aplicação nas operações 
e para os quais não haja restrições para uso ime-
diato. As contas deste grupo estão demonstradas 
pelo critério de grau de liquidez. Os saldos disponí-
veis se apresentam da seguinte forma:

EM REAIS
Banco com movimento 209.402,96

Banco com arrecadação 95.222,20

Banco com aplicação financeira 2.347.039,43

Total 2.651.664,59

Os saldos disponíveis em 31/12/2019 podem ser com-
provados através do livro razão, das conciliações e dos 
extratos bancários.

b) Créditos a Receber:
Estão representados pelo saldo a receber das anui-
dades do exercício, multas de infrações, créditos do 
exercício anterior, parcelamento de débitos, juros de 
mora, atualização monetária e multas sobre anui-
dades com realização considerada de curto prazo.

EM REAIS
Créditos do Exercício 2019 1.995.266,20

b.1) Provisão de Créditos a Receber de Anuidades de 
Pessoa Física:
Registra o valor a receber de anuidades de PF pro-
visionadas no exercício de 2019. O saldo demons-
tra uma inadimplência, no exercício, de 22,81%, 
conforme demonstramos:

EM REAIS
Receita provisionada de 
anuidade PF no exercício 7.600.000,00

( - ) Receita arrecadada 
no exercício de 2019 5.866.254,24

( = ) Saldo não  
recebido no exercício 1.733.745,76

% de inadimplência 
apurada no exercício 22,81

b.2) Provisão de Créditos a Receber de Anuidades de 
Pessoa Jurídica:

Da mesma forma do controle de anuidades de PF, 
o valor a receber de anuidades de PJ provisiona-
das no exercício de 2019 demonstra que a porcen-
tagem das empresas não efetuaram o pagamento 
da anuidade no exercício corrente, conforme 
apurado:

EM REAIS
Receita provisionada de 
anuidade PJ no exercício 3.330.000,00

( - ) Receita arrecadada 
no exercício de 2019 3.125.698,27

( = ) Saldo não 
recebido no exercício 204.301,73

% de inadimplência 
apurada no exercício 6,14

RECEITA PROVISIONADA DE 
ANUIDADES PF NO EXERCÍCIO 2019

22,81%

77,19%

RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 2019

SALDO NÃO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019
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RECEITA PROVISIONADA DE 
ANUIDADES PJ NO EXERCÍCIO 2019

RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 2019

SALDO NÃO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019

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.

c) Demais Créditos e Valores de Curto Prazo:
Compreendem os valores a receber relativos a 
adiantamentos para colaboradores (como valores 
de férias), valores a receber de entes públicos e ter-
ceiros até o término do exercício seguinte. 

c.1) Adiantamento de Férias:
Refere-se a adiantamento de férias concedida no 
mês de dezembro de 2019;

c.2) Adiantamento de Diárias:
Refere-se a adiantamento de diárias para os pro-
fissionais de fiscalização durante a “Operação 
Veraneio 2019/2020” 

6,14%

93,86%

EM REAIS
Adiantamento a pessoal 51.897,50

Tributos e contribuições a recuperar 14.963,78
Depósitos restituíveis e valores 
vinculados (ações trabalhistas) 9.189,00

Outros créditos e valores a receber 41.318,36
Suprimento de fundos 

(adiantamentos a supridos) 490,73

Total 117.859,37

2. Ativo Não Circulante:
O Ativo não circulante é composto pelas transa-
ções consideradas de longo prazo, ou seja, cuja 
realização e exigibilidade não ocorre após o final 
do exercício social. 

a) Ativo Realizável a Longo Prazo:

Compreende um conjunto de direitos ou créditos 
relativos a anuidades, multas por ausência a elei-
ções e multas em favor da entidade, com prazos 
estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e 
não pagos pelos devedores.

EM REAIS
Dívida ativa 

administrativa – exigível 4.465.405,43

Dívida ativa executada 14.893.296,18

Total 19.358.701,61

b) Investimentos, Imobilizado e Intangível:

Compreendem os direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos destinados a manutenção das ati-
vidades da entidade ou exercidas com essa fina-
lidade que transfiram a ela benefícios, riscos e 
controle desses bens. O Creci-PR não possui inves-
timentos e bens intangíveis. 

b.1)  Imobilizado:
Os bens imobilizados são registrados pelo custo 
da aquisição menos depreciação acumulada, com 
percentuais estabelecidos na Resolução-Cofeci 
nº 1.352/2014, publicada no DOU de 29/04/2015, 
Seção 1, fls. 103/204 e as normas fiscais vigente, 
adotando-se o método linear de depreciação.

A posição patrimonial do Creci-PR ao final do exer-
cício 2019 está descrita abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS VALORES 
RELATIVOS A BENS MÓVEIS:

EM REAIS

IMOBILIZADO 
BENS MÓVEIS

AQUISIÇÕES
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA

SALDO

Mobiliário em geral 1.127.699,04 (182.114,45) 945.584,59
Máquinas e 

equipamento 
 de escritório

6.318,11 (2.043,06) 4.275,05

Máquinas e 
equipamentos 

de comunicação
61.951,00 (44.463,75) 17.487,25

Biblioteca e 
filmoteca

18.513,60 (4.905,97) 13.607,63

Veículos 
automotores

701.854,00 (438.744,17) 263.109,83

Equipamentos 
de processamento 

de dados
494.472,82 (186.840,96) 307.631,86

Utensílios de 
Copa e cozinha

2.237,84 (934,79) 1.303,05

Utensílios para 
áudio, vídeo e foto

95.994,85 (27.386,52) 68.608,33

Obras de arte 20.607,20 (120,36) 20.486,84
Flamulas, Insígnias 

e Bandeiras
6.590,00 (1.194,57) 5.395,43

Objetos de decoração 3.018,00 (89,62) 2.928,38
Aparelhos e 

utensílios domésticos
37.041,46 (13.600,08) 23.441,38

Total de Bens 
Móveis 2.576.297,92 (902.438,30) 1.673.859,62
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COMPOSIÇÃO DOS VALORES 
RELATIVOS A BENS IMÓVEIS

EM REAIS

Edifícios 7.774.000,00

Salas 1.942.000,00

Obras em Andamento 13.210.607,80

IMOBILIZADO 
BENS IMÓVEIS

SALDO  
EM REAIS

Sede Curitiba: Rua 
General Carneiro, n° 680 2.800.000,00

Delegacia Regional de Londrina 387.000,00

Delegacia Regional de Maringá 472.000,00

Delegacia  Regional de Ponta Grossa 292.000,00

Delegacia Regional de Foz do Iguaçu 283.000,00

Delegacia  Regional de Cascavel 367.000,00

Delegacia Regional de Umuarama 141.000,00

Delegacia Regional de Pato Branco 610.000,00

Delegacia Regional de Guarapuava 264.000,00

Sede Curitiba: Rua 
General Carneiro, nº 814 4.100.000,00

Obras em andamento 13.210.607,80

Total de Bens Imóveis 22.926.607,80

Custos dos Bens 25.502.905,72

( - ) Depreciação acumulada (902.438,30)

Total de Bens Móveis/Imóveis 24.600.467,42

SEDE CURITIBA

PONTA GROSSA

CASCAVEL

PATO BRANCO

TERRENO NOVA 
SEDE CURITIBA

MARINGÁ

FOZ DO IGUAÇU

LONDRINA

UMUARAMA

GUARAPUAVA

OBRAS EM 
ANDAMENTO

R$2.800.000,00 

R$387.000,00 

R$472.000,00 

R$292.000,00 

R$283.000,00 

R$367.000,00 

R$141.000,00 

R$610.000,00 

R$264.000,00 

R$4.100.000,00 

R$13.210.067,80 

Taxa de Depreciação 
10 %

1. Mobiliário em geral;
2. Máquinas e equipamentos de escritório, 

comunicação, para áudio, vídeo e foto;
3. Utensílios de copa e cozinha e aparelhos 

domésticos;
4. Biblioteca e filmoteca;
5. Obras de arte.

1. Equipamentos de 
Processamento de Dados;

2. Veículos Automotores.

Vida Útil 
10 anos

Vida Útil 
5 anos

Taxa de Depreciação 
10 %
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b.2) Bens patrimoniais:

No exercício de 2019, após conclusão do levan-
tamento patrimonial pela coordenadoria de 
Patrimônio foi realizado os ajustes nas contas 
contábeis do ativo imobilizado. Reavaliação, des-
valorização, baixas e reclassificação de bens, com 
o reflexo patrimonial contabilizado conforme 
com as orientações contábeis específicas, ditadas 
pelo MCASP, no processo de convergência da con-
tabilidade pública às normas internacionais de 
contabilidade.

3. Passivo Circulante:

O passivo realizável até o exercício seguinte está 
demonstrado no balanço patrimonial como circu-
lante, destacando-se as seguintes obrigações:

a) Obrigações Trabalhistas:

O grupo de contas registra as obrigações trabalhis-
tas a pagar na data de 31/12/2019:

EM REAIS
Salários a pagar 6.436,51

b) Encargos Sociais Sobre Folha a Recolher: 

Este grupo registra os valores a recolher de encar-
gos socais sobre a folha de pagamento e serviços 
prestados por pessoa física:

EM REAIS
INSS 66.817,12

FGTS 36.883,85

PIS 4.284,15

c) Fornecedores/Prestadores de Serviços Nacionais 
a Curto Prazo:
Esta conta registra os valores inscritos em restos a 
pagar processados, apurados em 31/12/2019.

EM REAIS
Fornecedores 453.999,67

Prestadores de Serviços 59.081,70

d) Outras Obrigações a Curto Prazo:
Esta conta registra os valores inscritos em restos a 
pagar processados, apurados em 31/12/2019.

EM REAIS
Auxílio Representação 2.347,80

Diárias Servidores 197,00

Ajuda de Custo 900,00

e) Demais Obrigações a Curto Prazo:
Esta conta registra os valores inscritos em restos a 
pagar processados, apurados em 31/12/2019.

EM REAIS
Contas a Pagar - Telefonia 9.710,49

Contas a Pagar – Energia Elétrica 5.674,81

Contas a Pagar Água e esgoto 1.134,66

f) Transferências Legais: 
Esta conta registra os valores inscritos em restos a 
pagar processados, apurados em 31/12/2019.

EM REAIS
Cota Parte 1.662.140,57

Doações a Entidades Representativas 1.450,00

g) Depósitos de Diversas Origens:

Esta conta registra os valores inscritos em restos a 
pagar processados, apurados em 31/12/2019.

EM REAIS
Honorários de Sucumbência 15.491,27

h) Empréstimos a Pagar:

Esta conta registra os valores inscritos em restos a 
pagar processados, apurados em 31/12/2019.

EM REAIS
 aporte financeiro obtido junto ao Cofeci 2.000.000,00

4. Patrimônio Líquido: 

O patrimônio é constituído de recursos próprios, 
sofrendo variações em decorrência de superávits 
e/ou déficits apurados anualmente.

EM REAIS

Resultado do exercício 2.980.350,37

Resultados acumulados de 
exercícios anteriores 41.005.700,64

Patrimônio Líquido 43.986.031,01

Resultado Patrimonial do Exercício: As receitas 
estão sendo contabilizadas levando-se em consi-
deração o regime de caixa, enquanto as despesas 
são contabilizadas no mês em que ocorreram, ou 
seja, respeitando o princípio legal da competência.

No Exercício findo, o Creci-PR apresentou superá-
vit no valor de R$ 2.980.330,37, conforme eviden-
ciado na demonstração financeira. O superávit 
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patrimonial decorreu principalmente pela atuali-
zação da dívida ativa do Conselho e pela conclu-
são do levantamento e dos ativos imobilizados.

EM REAIS
Variações patrimoniais 

aumentativas 18.642.349,41

Variações patrimoniais 
diminutivas 15.662.019,04

Resultado patrimonial 2.980.330,37

Resultado Orçamentário: O orçamento do Creci-PR 
para o exercício 2019, aprovado pela Resolução-
Cofeci nº 1.415 de 29/11/2018, publicado no DOU, 
Edição nº 241, Seção 1, folha 105, tinha o valor ini-
cial de R$ 21.200.000,00, foi remanejado e suple-
mentado conforme legislação vigente, elevando 
seu valor para R$ 26.250.000,00. Houve déficit 
orçamentário no valor de R$ 2.248.794,14, que 
decorreu principalmente pela não realização total 
da receita estimada, em contrapartida ao grande 
investimento realizado para a conclusão da nova 
sede do Conselho.

RECEITAS 
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL - R$ PREVISÃO ATUALIZADA -R$ RECEITAS REALIZADAS - R$

Receitas correntes 17.750.000,00 19.750.000,00 15.188.646,92

Receitas de capital 450.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00

Saldos de exercícios 
anteriores 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Total das receitas 21.200.000,00 26.250.000,00 17.188.646,92

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL - R$ DOTAÇÃO ATUALIZADA -R$ DESPESAS LIQUIDADAS -R$

Despesas correntes 15.310.000,00 15.472.000,00 13.364.728,73

Despesas de capital 5.890.000,00 10.778.000,00 5.230.942,42

Total de despesas 21.200.000,00 26.250.000,00 18.595.671,15

Resultado Financeiro: O resultado financeiro é 
representado pela diferença entre o ativo finan-
ceiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro 
no valor de R$ 26.861,98, decorreu principalmente 
pela não realização total da receita estimada, em 
contrapartida ao grande investimento realizado 
para a conclusão da nova sede do Conselho, e 
na aquisição de mobiliário e equipamentos. A 
nova sede foi inaugurada oficialmente no mês de 
novembro de 2019.

EM REAIS
Ativo financeiro 4.764.790,36

Passivo financeiro 4.737.928,38

Superávit financeiro 26.861,98

Gestão de Risco Financeiro
De acordo com as normas internas do Creci-PR, as 
operações financeiras da entidade são realizadas por 
intermédio da área financeira, 

Toda a movimentação financeira é realizada pelo 
departamento financeiro após a autorização dos orde-
nadores de despesas, sempre dois no mínimo. As apli-
cações, os resgates, os pagamentos são de responsabi-
lidade dos ordenadores de despesas. 

Risco de Crédito
Em relação às aplicações financeiras, os recursos 
estão aplicados em caderneta de poupança junto a 
Caixa Econômica Federal.
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Risco de mercado

Em razão de que a grande parte do volume de receitas 
advém da arrecadação das anuidades e taxas pagas 
pelos profissionais corretores de imóveis e imobiliárias, 
bem como de rendimentos de aplicações financeiras, 
não existe o risco de mercado, para o Creci-PR.

Risco de Liquidez

Além do controle de arrecadação e despesa men-
salmente, o Creci-PR, não assumiu junto a terceiros 
nenhum compromisso financeiro que não possa ser 
cumprido com os valores disponíveis não existindo 
assim o risco de liquidez.

OUTROS BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS 
CONTÁBEIS estão disponíveis no portal da 
transparência: http:/intranet.crecipr.gov.br/port 
al_transparencia,/

Elaboração:
Marli Rodrigues Baranhuk – Assessora Contábil

Carlos Henrique Zanetti – Procurador Fiscal

Graciele Zepson Maciel – Assessora de Comunicação

Tais Regina Voziniak – Coordenadora de Secretaria Administrativa

Kariny Louro de Souza – Secretária da Diretoria

Supervisão:
Luiz Celso Castegnaro – Presidente

Mariano Dynkowski – Diretor Secretário

Handres de Paula Guedes – Diretor Tesoureiro

Antonio Linares Filho - Procurador Geral 
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