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2 - APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste Relatório de Gestão do Exercício de 2015 é a 

apresentação dos aspectos institucionais do CRECI-PR abordando a finalidade, 

competência e execução de suas atividades com a descrição das principais realizações da 

gestão, bem como as dificuldades encontradas de acordo com a Instrução Normativa do 

Tribunal de Contas da União (IN TCU 63/2010). 

Para tanto, a argumentação divide-se em tópicos com a demonstração da 

definição legal e as características do ente público com a evolução histórica do Conselho 

de Fiscalização Profissional.  

Nunca é demais lembrar que a importância deste relatório de gestão vai 

muito além da simples prestação contas à sociedade e aos profissionais da categoria de 

corretores de imóveis.  

Na verdade, o Relatório de Gestão é instrumento essencial de controle de 

gestão fiscal, planejamento e transparência de gastos públicos dentro da necessidade de 

se verificar se as ações institucionais do conselho estão alcançando os princípios de 

eficiência e eficácia dentro das boas práticas de governança coorporativa.  

Feito esse registro, passaremos a desenvolver pontualmente a temática. 
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE. 

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

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

inciso XVI, da Constituição Federal.  

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

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

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

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

imobiliários o CRECI-PR registra, em atividade, o total de 15.265 corretores de imóveis 

inscritos e 2.425 empresas imobiliárias.  

 

3.1. Da finalidade e competências. 

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

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

As competências legais estão previstas na Lei nº 6.530/78, que no seu artigo 5º 

dispõe que “o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e 

fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis”.  

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

artigo 16 do Decreto nº 81.871/1978, estão as de:  

a) Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição. 

b) Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Federal. 

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

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

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

previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo essa matéria à 

consideração do Conselho Federal. 

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

número mínimo de corretores de imóveis, fixado pelo Conselho Federal. 

f) Homologar tabela de preços de serviço de corretagem para uso dos inscritos. 

g) Decidir sobre os pedidos de inscrição de profissionais de pessoa física e 

jurídica. 

h) Organizar e manter o registro profissional das pessoas inscritas. 

i) Expedir credenciais. 

j) Impor sanções. 

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

interesses da categoria profissional. 

l) Eleger seus membros e representantes. 
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m) Promover a cobrança amigável e em juízo da anuidade, multas e 

emolumentos. 

Além dessas competências específicas o conselho tem o dever-ser de cumprir e 

fazer cumprir, nos processos aqui formalizados, os princípios constitucionais e infra legais, tais 

como:  

(a) Devido processo legal (art. 5º, LIV da CF e Lei nº 9.784/99);  

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

(c) processo de licitação para todas as aquisições (Lei nº 8.666/93); 

(f) seleção pública para contratação de funcionários (artigo 37 da CF);  

(g) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

(h) o atendimento a transparência e acesso à informação, dentre outras normas 

aplicáveis existentes no ordenamento jurídico (art. 37 da CF e Lei nº 12.527/2011).  

 

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

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

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

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

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

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

Corretores de Imóveis e os CRECI’s-Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. 

De sua vez, o Decreto nº 81.871/78 regulamentou a Lei nº 6.530/1978.  

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

a conceituação da finalidade, competência e estrutura do conselho. Para ilustração vide a 

representação gráfica contida no item 

3.3. Breve histórico da entidade. 

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

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

(corretagem) ocorrida no Rio de Janeiro em decorrência do desalojamento de cidadãos que 

perderam suas casas à nobreza de Portugal. 

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

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

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

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

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

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

agosto de 1962, que foi batizado como o “Dia Nacional do Corretor de Imóveis”.  
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A partir desse diploma legal, os profissionais que na prática já atuavam na 

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

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

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

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

recebimento de processos de inscrição no CRECI para pessoas interessadas em exercer 

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

meramente registral. Com pouco ou nenhum poder de disciplina.  

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

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

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

profissional dentro da esfera administrativa.  

Vale dizer ainda que a nova ordem constitucional erigida pela Constituição 

Cidadã de 1988 recepcionou referida lei ao prever a competência à União Federal de organizar 

e manter a inspeção no trabalho e ainda organizar o sistema nacional para o exercício de 

profissões (cf. artigos 21, inciso XXIV e 22, inciso XVI).  
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3.4. Organograma. 

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

gráfica do seu organograma: 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E 

OPERACIONAIS. 

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

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

com o Regimento Interno (RI). 

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

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

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

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

do Mercado Imobiliário (CRECICON). 

O conselho tem como órgãos de apoio a Superintendência, Secretaria 

Administrativa, Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação, 

Assessoria da Presidência, Coordenadorias de Administração, Fiscalização, Contábil e 

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

conforme previamente definidas. 

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

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

constituídas ou representadas na arrecadação de: 

a) Anuidades; 

b) Emolumentos; 

c) Multas; e 

d) Renda patrimonial; 

Definidas essas premissas, este Conselho de Fiscalização Profissional tem como 

missão, visão e valores institucionais os seguintes preceitos: 

 MISSÃO: Supervisionar a ética dos Corretores de Imóveis em todo o 
território nacional, cabendo-nos zelar e trabalhar pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exercem legalmente, visando à defesa da Sociedade. 

 VISÃO: Buscar aprimoramento contínuo e inovando sempre. 

 VALORES: Ética, Transparência, Efetividade e Competência. 

 

4.1. Planejamento organizacional. 

 
No início de cada triênio são definidas as prioridades de planejamento 

organizacional da gestão no que se refere às funções do CRECI-PR, na atividade de fiscalização 

profissional.  

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

relacionados ao registro profissional de corretores, empresas imobiliárias e estudantes/ 

estagiários.  
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Também existem consultas sobre serviços imobiliários em atendimento à 

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

permuta, locação e administração de imóveis. 

Dentro desse contexto, o plano de fiscalização profissional em 2015 registrou o 

total de 14.987 ações. Sendo:  

 154 autos de infração por irregularidades; 

 12.291 autos de constatação em visitas de agentes; 

 2.542 notificações para regularização; 

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

acordo com o gráfico abaixo: 

ANO DE 2015 

 1o.   2o.   3o.   4o.     

OCORRÊNCIAS TRIMESTRE Total TRIMESTRE Total TRIMESTRE Total TRIMESTRE Total Total 

  JAN FEV MAR   ABR MAI JUN   JUL AGO SET   OUT NOV DEZ   Geral 

Auto de 
Constatação 931 851 1316 3098 912 1007 840 2759 1195 1150 915 3260 943 1429 802 3174 12291 

Notificação 146 107 201 454 196 212 204 612 308 262 214 784 241 298 153 692 2542 

Auto de Infração 26 10 8 44 1 13 9 23 12 30 4 46 8 18 15 41 154 

Exercício Ilegal 29 12 50 91 34 27 26 87 43 39 3 85 0 2 2 4 267 

Diligências 
Realizadas 1132 977 1575 3684 1143 1259 1079 3481 1558 1481 1136 4175 1209 1747 972 3928 15268 

Denúncias 
Arquivadas 2 6 7 15 5 3 2 10 2 3 5 10 4 4 1 9 44 

Denúncias 
Instauradas 0 0 4 4 0 0 1 1 0 46 5 51 109 11 0 120 176 

Termos de 
Representação 0 0 4 4 0 0 1 1 0 46 5 51 109 11 0 120 176 

Termo 
Circunstanciado 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Exercício Ilegal 
MP 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Número de 
veículos 14 14 14   0 0 0   0 0 0   0 0 0     

Número de 
agentes 10 10 10   10 10 9   9 9 9   9 9 9     

 

Ainda no campo da ética e disciplina há o registro de 176 denúncias de pessoas 

interessadas (consumidores) que reclamaram contra serviços imobiliários prestados por 

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

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

conforme o caso concreto.  

Quanto ao número de decisões administrativas em 2015 foram proferidos 918 

julgamentos de processos administrativos em tramitação no conselho decorrentes de infrações 

praticadas por corretores e empresas inscritas e apuradas pela Fiscalização Profissional. 
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Por sua vez, a Secretaria Administrativa (SEAD) processou 11.352 

requerimentos administrativos. Dentro destes consolidou o total de 1.488 processos de inscrição 

de pessoa física; 235 de pessoas jurídicas e, ainda, 2.339 pedidos de estágio supervisionado. 

Já na parte de infraestrutura a gestão reformou e reinaugurou mediante o devido 

processo de licitação as sedes sub-regionais do CRECI-PR em Cascavel, Londrina e 

Umuarama.  

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

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

alcançar o melhor aperfeiçoamento profissional. 

Internamente foram realizados treinamentos aos conselheiros e gestores tendo 

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

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

ao conselho fiscal, COFECI e TCU. 

Os funcionários também foram submetidos a treinamento com o objetivo de 

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

fiscalização profissional.  

   Importante salientar que mediante dotação e previsão orçamentária 

expressamente aprovada a gestão permitiu aos empregados do conselho a realização de cursos 

em área técnica sensível de interesse da entidade no intuito de aprimorar o conhecimento desses 

agentes públicos. 

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

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

e de melhoria do serviço público no cumprimento de seus objetivos elementares. 

4.1.1 – Descrição sintética dos objetivos do exercício de 2015. 

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

que tem o seguinte objetivo: 

AÇÃO OBJETIVO 
1. Projeto de orientação e atendimento à 
sociedade  

Publicidade institucional mediante licitação com 
informações sobre a segurança jurídica da 
corretagem, aconselhando a contratação somente de 
profissionais habilitados. 

2. Projeto “Quarta-Especial” 
 

Palestras na sede e sub-regionais sobre assuntos e 
conhecimentos aos profissionais, realizadas em 
todas as primeiras quartas-feiras de cada mês; 

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

Identificação de pessoas inabilitadas que atuam no 
ramo sem qualificação e encaminhamento do fato à 
autoridade policial. 

4. Fiscalização Profissional Concentrada Atuação conjunto de vários agentes fiscais 
concentrados em determinada região. 

5. Convênio com o Ministério Público 
Estadual  

Criar cadastro de avaliadores para atuar em ações 
judiciais de interesse do Ministério Público como 
peritos 
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6. Sessão Plenária e Juramento de 
entrega de credenciais  

Realizando do ato solene de juramento e entrega de 
credenciais com a visão institucional e limites da 
profissão regulamentada 

7. Aquisição de equipamentos de 
informática 

Investimento mediante licitação em melhoria de 
controle e dados na tecnologia da informação 

8. Investimento em cursos de 
aperfeiçoamento para funcionários 

Destinação de previsão orçamentária para curso de 
aperfeiçoamento  

9. Criação da ouvidoria  Canal de acesso à sociedade com respostas às 
informações, consultas e dúvidas. 

10. Relatório de gestão Envio anual de relatório de gestão aos profissionais 
por meio físico e eletrônico 

11. Projeto de Construção da Sede  Aprovação pelos meios legais de projeto de 
construção da nova sede, diante da precariedade 
insuficiência de espaço físico na sede atual  

12. Projeto de Informação  Informativo “Imobnews” aos profissionais sobre as 
atualidades da profissão 

13. Projeto de participação do Conselho 
Municipal de Urbanismo na Comissão do Uso 
do Solo para o exercício de 2015.                                                            

Integração e atuação em organismo municipal que 
julga pedidos de licenciamento e alvarás 
imobiliários. 

14. Projeto CRECIJOVEN Integrar profissionais na propagação do 
conhecimento e oportunidade de democratizar as 
atividades do conselho como novas ideias e frentes 
institucionais. 

15. Portal da Transparência Publicação de informações orçamentárias e gastos 
da gestão no site www.crecipr.gov.br. 

 

4.1.2. – Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros 

planos. 

O triênio 2013/2015 encerrou sua gestão tendo como resultados a conclusão das 

ações propostas no plano estratégico nas áreas de:  

(i) Infraestrutura; 

(ii) Desenvolvimento profissional de empregados do conselho; 

(iii) Atendimento à sociedade nas demandas de interesse;  

(iv) Treinamento aos profissionais fiscalizados; e, 

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

atribuições legais e responsabilidades do órgão de fiscalização 

profissional. 

Plano de ação Competência 
 
 
 
 
 
 

PLENÁRIO 

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

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

balanços e contas trimestrais da Diretoria; 
 Aprovar dotação orçamentária; 
  Conceder licença a diretores e conselheiros; 
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 Referendar ou não atos urgentes da Presidência, bem como 
portarias deliberativas; 

 Propor a criação de sub-regionais; 
 Nomear representante honorífico 
 Examinar e decidir sobre procedimentos de inscrição 
 Expedir as credenciais 
 Uniformizar as decisões administrativas 
 Propor ao COFECI modelo de contrato de uso de inscritos. 

 
 
 
 
 
 

DIRETORIA 

 
 Definir diretrizes e políticas administrativas e financeiras para 

o conselho regional; 
 Analisar e deliberar sobre os assuntos propostos pela 

Presidência e Diretoria; 
 Analisar e definir as sugestões apresentadas por comissões e 

grupo de trabalho; 
 Conceder registro de estágio; 
 Determinar regulamentos ao órgão e aos funcionários; 
 Baixar Atos e Portarias no âmbito de sua jurisdição. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 

 
 Assinar atos com o Diretor Secretário e mandar publicá-los, 

quando for o caso; 
 Convocar e presidir sessões e reuniões; 
 Firmar acordos, convênios e contratos em geral; 
 Contratar e demitir pessoal; 
 Resolver casos de urgência, devendo submeter o assunto à 

Diretoria ou ao Plenário conforme a matéria; 
 Representar o CRECI em juízo ou fora dele, incluindo-se os 

atos oficiais em geral; 
 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário; 
 Resolver dúvidas administrativas; 
 Autorizar deslocamentos para cumprimento de atividades 

afetas ao conselho de funcionários, assessores, diretores, 
conselheiros e membros de comissões; 

 Autorizar alienação e oneração de bens móveis; 
 Homologar e adjudicar licitações em geral; 
 Outras atividades correlatas. 

 
 
 
 
 
 

CONSELHO FISCAL 

 
 Examinar balanço, balancetes, relatórios financeiros, 

prestação de contas; 
 Emitir pareceres de aprovação da regularidade, expor 

ressalvas ou recomendar a não aprovação das contas; 
 Examinar toda a documentação de despesas realizadas pelo 

Regional, podendo pedir esclarecimentos e diligências; 
 Analisar e recomendar ao Plenário o exame do Processo de 

Prestação de Contas anual. 
 

 
 
 

CEFISP 

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

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

  
 
 
 

COAPIN 

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

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

 
 
 
 
 
 

CRECICON 

 
 Realizar audiências de conciliação, previamente designadas 

pelo Cartório do Departamento de Fiscalização; 
 Redigir acordos entabulados pelas partes envolvidas e 

homologá-los, para arquivamento do processo após conclusão 
do que foi avençado; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRECI-JOVEM 

 

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

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

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

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

 Manter intercâmbio com as comissões similares instaladas nos 
demais Conselhos Regionais do País; 
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 Difundir a importância do Conselho Regional como entidade 
fiscalizadora e disciplinadora da intermediação imobiliária e 
sua relevante atuação na defesa da sociedade; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

SUPERINTENÊNCIA 

 
 Acompanhar as determinações do Plenário, da Diretoria e da 

Presidência, cumprir e fazer cumprir essas decisões; 
 Recepcionar Diretores e Conselheiros e lhes prestar apoio 

administrativo no desempenho de suas funções; 
 Acompanhar o processo de planejamento estratégico 

auxiliando na identificação de problemas, controle e 
implantação de mudanças; 

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

informar a Presidência e/ou Diretoria na hipótese de detectar 
desvios ou irregularidades; 

 Dar encaminhamento e acompanhar o cumprimento de 
decisões administrativas; 

 Analisar processos e acompanhar as atividades desenvolvidas 
pelas unidades organizacionais do CRECI/PR; 

 Preparar agenda de compromissos e envidar seus esforços 
para os respectivos cumprimentos; 

 Controlar a correspondência expedida e recebida; 
 Sistematizar o calendário de atividades; 
 Executar os serviços de emissão de passagem, solicitação de 

diárias e reservas; 
 Controlar, registrar e distribuir as passagens aéreas; 
 Supervisionar, acompanhar, coordenar o desenvolvimento 

tecnológico na área de informática e buscar soluções 
adequadas às necessidades do conselho; 

 Organizar e manter atualizado o banco de informações 
relativo ao exercício profissional para subsidiar trabalhos 
técnicos; 

 Realizar outras tarefas correlatadas. 
 

 
 
 
 
 

Assistência Técnica 
Procuradoria Jurídica 

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

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

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

responsabilidades do CRECI-PR; 
 Participar de discussões em aspectos que envolvam interesse 

institucional e orientar quanto à legalidade de atos 
administrativos; 
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 Orientar quanto à celebração de contratos, convênio e 
revisões, bem como manifestar-se juridicamente sobre as 
respectivas minutas chancelando os textos definitivos; 

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

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

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

 Orientar e supervisionar todo o contencioso. 
 Chefiar de um modo geral todo o trabalho jurídico 

desenvolvido no âmbito do CRECI/PR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistência Técnica 
Comunicação e Eventos 

 
 Assistir a Diretoria em sua representação de comunicação 

social e publicidade institucional; 
 Realizar trabalhos relativos à imagem institucional; 
 Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar as ações 

referentes à comunicação e as diretrizes institucionais do 
CRECI; 

 Participar do planejamento das ações necessárias ao 
cumprimento da competência e finalidade institucional; 

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

 Manter, atualizar e produzir vídeos e materiais pertinentes ao 
CRECI; 

 Criar, produzir veículo oficial de divulgação dos serviços e 
resultados do conselho e projetos editorais em meios de 
comunicação; 

 Elaborar política de relacionamento com os demais 
segmentos setoriais imobiliários; 

 Realizar cobertura jornalística de acontecimentos, eventos 
oficiais e demais acontecimentos de interesse da instituição, entre 
outras atividades similares ou afetas à comunicação institucional; 
 Cuidar para que a publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas do conselho tenha caráter educativo, 
informativo ou de orientação social. 
 

 
 
 
 
 
 

Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) 

 
 Cabe à CPL: 
 Recebimento de requisições pertinentes à instauração de 

processos licitatórios relativos a compra, locação, alienação e 
serviços;  

 Execução de atividades relativas à instauração de processo e 
julgamento das licitações de interesse do órgão, com 
observância da legislação especifica; 

 Proposição de instauração de processo com vista à apuração de 
infrações cometidas no curso da licitação e do contrato, para 
promoção da responsabilidade administrativa e aplicação da 
sanção cabível, sem prejuízo de sua iniciativa de apuração; 

 Execução de outras atividades, nos termos da legislação 
pertinente. 
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 Dentre os membros da Comissão de Licitação, serão 
designados pela Presidência tantos Pregoeiros quantos se 
fizerem necessários; 

 Dirigir e julgar os certames, na seleção da proposta mais 
vantajosa, considerando o princípio da economicidade e 
custo/benefício (tem o dever de selecionar a proposta que 
melhor atende às necessidades da Administração Pública, em 
consonância com interesse público); 

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

de interesse da administração relativos à serviços técnicos, 
procedimentos e rotinas legais; 

 Receber e expedir documentos; 
 Responder consulta de licitação; 
 Receber, examinar e julgar os procedimentos relativos ao 

processo de licitação e ao cadastro de licitantes; 
 Exercer as competências estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadoria 
Administrativa 

 
 Assistir à Superintendência, Diretoria e Presidência em 

assuntos relacionados à administração, serviços técnicos da 
instituição 

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

de informação digitalizadas 
 Realizar procedimentos inerentes à execução administrativa e 

organização, controle da tramitação de documentos e arquivos 
temporários e permanentes 

 Classificar, registrar, cadastrar e tombar os bens do ativo 
imobilizado 

 Promover periodicamente a conferência da carga de bens 
patrimoniais e de materiais de consumo relacionados e 
distribuídos às unidades 

 Manter registro de baixa do ativo mobilizado 
 Realizar procedimentos inerentes à execução administrativa 

de serviços gerais de almoxarifado 
 Providenciar a aquisição de materiais e contratação de 

serviços necessários à manutenção e andamento do CRECI 
 Efetuar pesquisa de preço, de qualidade de material e de 

serviço no mercado 
 Organizar e manter cadastro de fornecedores 
 Apoiar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação em 

relação aos procedimentos licitatórios 
 Providenciar a publicidade de aquisições, materiais e 

contratação de serviços 
 Registrar e controlar contratos orientando a gestão fiscal e 

orçamentária quanto à execução, acompanhamento, alocação 
de recursos e prazos 

 Organizar e controlar a manutenção, utilização, 
documentação de veículos oficiais, bem como representar o 
conselho perante órgãos de trânsito 

 Proceder ao arquivamento de documentos e organizar arquivo 
inativo 
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 Administrar a segurança e a vigilância do prédio e 
equipamentos do CRECI 

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

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

administração de recursos humanos e de apoio administrativo 
 Promover e avaliar o desenvolvimento e aplicação de política 

de pessoal 
 Zelar pelo controle e manutenção das informações 

documentais relacionadas aos empregados e administrar o 
processo de progressão funcional 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadoria de 
Fiscalização (COFIS) 

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

 Controlar atividade fiscal e do departamento de fiscalização 
 Comunicar à administração atos ou fatos do interesse da 

instituição 
 Coordenar a fiscalização aos profissionais, empresas e 

estagiários do ramo imobiliário 
 Executar plano de fiscalização aprovado pela Diretoria de 

Fiscalização 
 Elaborar relatórios e estatísticas sobre as atividades de 

fiscalização 
 Prestar informações à Diretoria Nacional de Fiscalização 

(DINAF) 
 Acompanhar a atividade fiscal em campo 
 Propor manutenção e controle da frota oficial 
 Analisar e emitir informações técnicas em processos, instruir 

recursos e utilizar de instrumentos para o controle do 
exercício profissional 

 Acompanhar os processos administrativos e disciplinares 
perante os órgãos externos: CEFISP, CRECICON, TJ, 
CONSELHO PLENO e CÂMARA RECURSAIS 

 Estabelecer cooperação técnica com outros CRECI’s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessoria Jurídica 
(ASSEJUR) 

 
 
 

 
 Emitir parecer jurídico em processos disciplinares; 
 Lançar em Dívida Ativa os créditos provenientes de 

anuidades vencidas e multas de processos administrativos; 
 Ajuizar e dar acompanhamento às fases dos executivos fiscais 

propostos na Justiça Federal; 
 Atender a consultas sobre matérias jurídicas oriundas dos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Cofeci/Creci; 
 Promover a defesa dos interesses do Creci / PR, em juízo ou 

fora dele; 
 Acompanhar e divulgar internamente matérias jurídicas e 

mudanças na legislação de interesse do CRECI-PR; 
 Elaborar pareceres e minutas de convênios, instrumentos 

contratuais e outros documentos a serem encaminhados para 
instância deliberativa; 

 Dar apoio jurídico às ações da Coordenadoria de Fiscalização 
(COFIS); 
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 Manter entendimentos com entidades públicas, privadas ou 
pessoas, seguindo a orientação do superior imediato; 

 Despachar com o superior imediato em assuntos relacionados 
à área de sua competência profissional; 

 Analisar as denúncias protocoladas e nelas apresentar os 
pareceres pertinentes; 

 Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
 

 
 
 

Assessoria Contábil (ASCON) 

 Formular, organizar, controlar, o orçamento e encaminhar ao 
Plenário para aprovação; 

 Controlar a receita e a despesa; 
 Lançar controle de contas;  
 Formular prestação de contas; 
 Realizar Contabilidade Pública; 
 Realizar a gestão fiscal. 

 

4.2. – Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultado dos planos. 

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

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

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

Conselho Fiscal em controle estratégico, detalhado e direcionado à 

realização de uma finalidade macro ordenada. 

b) Superintendência: pelo acompanhamento do planejamento, controle e 

execução em domínio tático menos genérico e mais detalhado da análise de 

cada unidade organizacional em separado.  

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

tarefas e das divisões de cada resultado. 

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

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

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

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

ao Conselho Federal. E o controle constitucional externo realizado pelo TCU.  

4.3. – Desempenho orçamentário. 

A programação orçamentária do CRECI-PR não depende do orçamento da 

União e suas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos 

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

de infração e outras previstas na legislação. O orçamento para o exercício de 2015 foi estimado 

em R$ 19.653.400,00 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos reais). 
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4.3.1 – Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da Unidade. 

Durante todo o exercício de 2015 o CRECI-PR, obedeceu na íntegra os valores 

aprovados para a execução orçamentária 

4.3.2 – Execução descentralizada com transferência de recursos. 

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

4.3.3 -  Informações sobre a realização das receitas. 

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

subvenções e tem a seguinte constituição:   

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

imobiliário; 

 Receitas oriundas da exploração de bens e serviços; 

 Receitas financeiras; 

 Subvenções;  

 Outras receitas correntes que compreendem as receitas de multas por ausência às 

eleições, multas de infrações e indenizações e restituições; e  

 Alienação de bens.   

a) Origem das Receitas.   

 Receitas de Contribuições – compreende as receitas de anuidades de pessoas físicas e 

jurídicas.  

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

profissionais e organizações imobiliárias e, expedição de carteiras.  

 Receitas Financeiras – são representadas pelas receitas de juros, atualização monetária, 

juros e encargos e os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras; e   

 Outras Receitas Correntes – As receitas classificadas neste grupo decorrem da 

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

infrações e indenizações e restituições.   

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

normas editadas pelo COFECI e também para a educação continuada, oferecidos no interesse 

da categoria profissional, como também para o custeio das atividades operacionais do Conselho.  

b) Previsão e Arrecadação por Natureza.   

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

Paraná, no exercício de 2015, foi de R$ 19.653.400,00 (dezenove milhões, seiscentos e 

cinquenta e três mil e quatrocentos reais). A arrecadação atingiu 54,76% da receita estimada, 

conforme composição das receitas correntes e de capital, demonstradas a seguir:   
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Previsão e Arrecadação por Receitas Correntes e de Capital 
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 

  

Descrição 
 
Previsão Inicial 

  
Previsão Atualizada 

 
Receita Realizada 

 
Saldo 

 

  

          
 

  

RECEITAS CORRENTES 
PREVISTAS 

 
13.553.400,00

  
13.553.400,00

 
10.762.194,77

 
2.791.205,23

 

  

          
 

  

CONTRIBUIÇÕES  9.700.000,00  8.400.000,00 6.937.197,73 1.462.802,27
 

  

EXPLORAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS 

 1.456.400,00  2.181.400,00 2.039.380,02 142.019,98
 

  

FINANCEIRAS  262.000,00  327.000,00 276.308,52 50.691,48
 

  

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES 

 2.135.000,00  2.145.000,00 1.019.158,50 1.125.841,50
 

  

TRANSFERENCIAS 
CORRENTES 

 0,00  500.000,00 490.150,00 9.850,00
 

  

RECEITAS DE CAPITAL 
PREVISTAS 

 
6.100.000,00

  
6.100.000,00

 
0,00

 
6.100.000,00

 

  

          
 

  

ALIENAÇÕES DE BENS  100.000,00  100.000,00 0,00 100.000,00
 

  

OUTRAS RECEITAS DE  
CAPITAL 

 6.000.000,00  6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
 

  

TOTAL DAS RECEITAS: 
 

19.653.400,00
  

19.653.400,00
 

10.762.194,77
 

8.891.205,23

 

             
  

 
      

As receitas correntes atingiram o montante de arrecadação de 79,41% do valor 

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

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

profissionais.   

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

51,18% seguido das receitas de serviços que representam 15,05% do total arrecadado.   

Na execução total do orçamento, atingimos 54,76% do valor previsto, fato 

ocorrido devido a previsão, porém não realização da receita de Capital no valor R$ 6.100.000,00 

(seis milhões e cem mil reais) com alienação de bens e outras receitas de capital que se refere 

e que seriam destinadas à reserva para construção da futura sede do Conselho Regional 

(CRECI-PR). 

c) Forma de partilha de receita.    

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

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

legados e subvenções. 

4.3.4 Informações sobre a execução das despesas.   

Para o exercício de 2015 (como já referido), foi planejado o montante de R$ 

19.653.400,00 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos reais) para 

execução das despesas.   

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

são executadas de acordo com o planejamento. O gráfico da previsão foi assim composto: 

 



27/67 
 

Autorização e Realização por Despesas Correntes e de Capital 
 Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 

  

Descrição 
 
Dotação Inicial 

 
Dotação Atual 

 
Empenhada 

 
Liquidada 

 Crédito 
Disponível 

 

  

           
 

  

DESPESAS CORRENTES  
 

13.203.400,00
 

13.829.400,00
 

10.647.360,97
 

10.035.083,82
 

3.182.039,03

 

  

           
 

  

PESSOAL E ENCARGOS 
 

4.073.500,00
 

4.183.500,00
 

4.089.144,76
 

3.872.701,40
 

94.355,24

 

  

           
 

  

BENEFÍCIOS 
ASSISTENCIAIS 

 
420.000,00

 
320.000,00

 
292.493,31

 
273.940,14

 
27.506,69

 

  

USO DE BENS E 
SERVIÇOS 

 
6.208.000,00

 
6.824.000,00

 
4.243.972,90

 
4.242.742,71

 
2.580.027,10

 

  

           
 

  

TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES 

 
2.501.900,00

 
2.501.900,00

 
2.021.750,00

 
1.732.043,49

 
480.150,00

 

  

           
 

  

DESPESAS DE CAPITAL 
CRÉDITO DISPONÍVEL  

 
6.450.000,00

 
5.824.000,00

 
267.516,02

 
267.516,02

 
5.556.483,98

 

  

           
 

  

INVESTIMENTOS 
 

6.450.000,00
 

5.824.000,00
 

267.516,02
 

267.516,02
 

5.556.483,98

 

  

           
 

  

TOTAL DAS DESPESAS: 
 

19.653.400,00
 

19.653.400,00
 

10.914.876,99
 

10.302.599,84
 

8.738.523,01

 

              
              

 

4.3.4.1 – Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação: 
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4.3.4.2 – Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de Despesa: 

 Despesas Correntes 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada Valores Pagos 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
1. Despesa de Pessoal 4.482.898,07 3.901.971,08 4.146.641,54 3.547.573,72 4.087.415,10 3.507.266,26 
REMUNERAÇÃO 
PESSOAL 

3.009.870,00 2.691.390,00 2.787.393,33 2.403.062,35 2.785.172,32 2.400.837,43 

ENCARGOS 
PATRONAIS 

745.450,00 542.200,00 656.860,61 518.393,99 652.113,76 518.393,99 

BENEFÍCIOS A 
PESSOAL 

435.084,76 406.780,15 428.447,46 369.786,45 428.447,46 369.786,45 

Demais elementos do 
grupo 

292.493,31 261.600,93 273.940,14 256.330,93 221.681,56 218.248,39 

2. Juros e Encargos da 
Dívida 

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

3. Outras Despesas 
Correntes 

6.267.522,90 6.345.994,02 5.974.786,20 6.091.801,10 4.950.179,82 5.485.919,31 

OUTROS SERVIÇOS E 
ENCARGOS - PESSOAS 
JURÍDICAS 

3.252.180,77 2.910.502,90 3.252.095,61 2.747.336,93 2.667.203,13 2.694.025,33 

CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS 

2.021.750,00 2.114.232,80 1.732.043,49 2.047.673,25 1.327.282,80 1.594.008,00 

DIÁRIAS 438.570,00 607.612,00 438.570,00 604.810,00 438.570,00 603.235,00 

Demais elementos do 
grupo 

555.022,13 713.646,32 552.077,10 691.980,92 517.123,89 594.650,98 

Despesas de Capital 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada Valores Pagos 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
4. Investimentos 267.516,02 801.546,46 260.135,02 801.511,96 251.941,51 755.610,82 
OBRAS, 
INSTALAÇÕES, 
PROJETOS E ESTUDOS 
– SEDE 

134.956,98 178.716,65 134.956,98 178.682,15 126.797,71 167.832,62 

EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS 
PERMANENTES 

130.847,04 344.654,77 123.466,04 344.654,77 123.466,04 310.591,77 

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

1.712,00 278.175,04 1.712,00 278.175,04 1.677,76 277.186,43 

Demais elementos do 
grupo 

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

5. Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AQUISIÇÃO DE 
IMÓVEIS 

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

6. Amortização da 
Dívida 

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

AMORTIZAÇÃO DE 
DÍVIDA JÁ 
CONTRATADAS 

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

         
 

 

 

 
            

4.3.5 – Análise crítica. 

No item seguinte (desempenho operacional), detectamos dois problemas 

enfrentados no exercício e nele os descrevemos. 

4.4 – Desempenho operacional. 

4.5. O desempenho operacional do CRECI/PR, no exercício de 2015, foi exitoso. 

No particular da publicidade institucional, pode-se destacar aquela que teve como alvo a 

“valorização profissional”. Nesse aspecto foram distribuídos e afixados outdoors abrangendo 

os principais centros e as principais rodovias do estado do Paraná. Continuamos, também, com 
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as “Quartas-Especiais”, cujo projeto é o de estabelecer palestras de interesse da classe, 

realizadas num só dia tanto na sede como em todas as Sub-Regionais. Também a comunicação 

interna tem sido reiterada e incentivada a leitura, como é o caso do “Imobnews”, enviado 

periodicamente por meio eletrônico. 

4.6.  Conservamos nosso objetivo principal estabelecido para o Departamento 

de Fiscalização que é voltado para o combate ao exercício ilegal da profissão. Em 2015, o 

CRECI/PR invalidou um antigo paradigma. Decidiu, com o apoio do COFECI (embora esse 

sistema ainda não esteja sendo observado em todos os Regionais), que falece ao Conselho julgar 

e impor sanção às pessoas não inscritas. Com fundamento na jurisprudência maciça dos 

Tribunais Regionais Federais deliberou que a conduta, se comprovada, caracteriza a 

contravenção penal prevista no artigo 47 dessa lei, competindo aos CRECI´S apenas a 

denúncia/comunicação do fato ao poder competente, para lavratura do Termo Circunstanciado. 

Aqui é preciso que se faça uma análise crítica da nossa atuação. A aludida 

circunstância (de não mais autuar, julgar e apenar administrativamente o contraventor do 

exercício ilegal da profissão), num primeiro momento, entravou o desempenho da fiscalização 

que precisou reavaliar seus conceitos. Mas, presentemente, depois de vasta e ampla discussão 

interna, o combate ao exercício ilegal da profissão voltou ao seu caminho originário e já estamos 

levando um bom número de pessoas a responder pelo seu ato contravencional. O novo sistema 

tem demonstrado que as pessoas apresentam maior receio de ser levado à justiça do que ser 

julgado administrativamente. 

Porquanto, o projeto de fiscalização não cuida apenas do exercício ilegal da 

profissão. Esse departamento fiscaliza também os inscritos e os leva a responder por processo 

disciplinar, acaso cometam infração ética. Tanto que realizamos as chamadas “fiscalização 

concentrada” em diversas regiões do estado.  

Também no ponto de vista de aquisições, o CRECI/PR adquiriu o material 

necessário para o seu desempenho. Logo, não houve ineficácia no seu plano de governo por 

ausência de material. 

Igualmente cumprimos, ainda que com um volume pequeno de beneficiários, a 

nossa meta de aperfeiçoamento dos funcionários, oferecendo-lhes cursos de especialização e 

pós-graduação.  

Criamos e instalamos a OUVIDORIA. Esse órgão tem como missão facilitar a 

vida das pessoas, dando um atendimento rápido e eficiente para as mais diversas dificuldades 

apresentadas. 

Talvez aqui corre-se um dos riscos da administração. A ouvidoria é porta-voz 

dos inscritos e da sociedade. Caso não solucione os problemas apresentados, 

consequentemente, surge o descontentamento. Mas, da mesma forma, o sistema dá 

oportunidade para correção de rumos com a melhoria do serviço público. 

A partir desta gestão, a unidade será profissionalizada. Isso vai permitir um 

serviço de excelência à população. 
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Também cumprimos um dever que entendemos indissociável da obrigação do 

gestor. Foi preparado e encaminhado aos corretores de imóveis de todo o estado uma prestação 

de contas anual e igualmente concentrada da gestão.  

Com esse procedimento, divulgou-se uma mensagem de cunho social, cultural e cívico. 

O público-alvo, em primeiro plano, foi o interno (corretores de imóveis), mas também se alcançou, ainda 

que em menor número, o público externo. De modo que se trouxe o convencimento de que todos mais 

bem informados, é um instrumento de valorizar a instituição e torná-la conhecida da comunidade em 

que está inserida. 

 
Quanto ao projeto da nova sede, infelizmente, não andou como era o desejado. 

Mas progrediu no sentido de que, enfim, realizamos a compra do “potencial construtivo” e 

agora já podemos alcançar o alvará de construção, sem maior dificuldade. Essa – a nova sede – 

é uma necessidade premente. Não há mais espaço suficiente na sede antiga onde estamos nos 

apertando com a ocupação de todos os lugares possíveis de aproveitamento. 

Foi instituído e instalado, em 2015, o projeto CRECI-JOVEM. O seu objetivo é 

o de integrar os profissionais recém-inscritos e também os estagiários na propagação do conhecimento 

e oportunidade de democratizar as atividades do conselho, trazendo novas ideias e frentes institucionais. 

Partimos agora para dois projetos especiais: 

 a) A ampla publicidade da arrecadação e despesas do Conselho, cumprindo o 

dever de bem informar o cidadão em cumprimento à Lei de Informação;  

b) Iniciar a licitação para a construção da nova sede. 

Desta forma, como visto, não obstante tenhamos enfrentado dois pontos 

nevrálgicos (menor alcance ao exercício ilegal da profissão pela mudança de procedimento e o 

atraso no início da obra da nova sede), o nosso desempenho operacional se mostrou satisfatório. 

4.5 – Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de Fiscalização. 

As multas aplicadas no âmbito da entidade são aquelas decorrentes das atividades de 

fiscalização por infrações cometidas por profissionais inscritos. A gestão dos processos 

referentes às multas de infração é realizada pelo setor de fiscalização e o setor de cobrança. Os 

processos decorrentes de multas de infração obedecem aos procedimentos internos descritos no 

Manual de Fiscalização do Sistema COFECI/CRECI’s. 
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ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Quantidade 
QUANTIDADES DE 
MULTAS                  

Multas Aplicadas 
Arrecadad

as 

Canceladas 
Administrativame

nte 

Processo Administrativo (Não Arrecadadas) Validação 

Suspensas  
Administrativame

nte 

Multas 
não 

inscritas 
no CADIN 

Multas 
com 

Risco de 
Prescriçã

o 
Executóri

a 

Outras 

Total das 
Multas 

Exigíveis e 
Definitivamen

te 
Constituidas 

Demais 
Situaçõe

s 

Multas 
Aplicadas 

por Período 
Competênc

ia 

Período de 
Competênci

a 

Quantida
de 

Exercícios Exercícios Exercícios 
Exercício

s 
Exercício

s 
Exercício

s 
Exercícios 

Exercício
s 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
201

5 
201

4 
201

5 
201

4 
201

5 
201

4 
2015 2014 

201
5 

201
4 

2015 2014 

2015 149 4 - 0 - 11 - 134 - 0 - 0 - 134 - 0 - 149 - 

2014 148 40 31 0 0 25 25 83 92 0 0 0 0 83 92 0 0 148 148 

Total 297 44 31 0 0 36 25 217 92 0 0 0 0 217 92 0 0 - - 

Validação do Estoque de 
Multas Aplicadas 

297  148                               
 



32/67 
 

 

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Valores (R$ 1,00) 

MONTANTE FINANCEIRO (R$) 
            

Multas Aplicadas Descontos Arrecadadas 
Canceladas 
Administrati

vamente 

Processo Administrativo (Não Arrecadadas) Validação 

Suspensas  
Administrativament

e 

Multas Exigíveis e 
Definitivamente 

Constituidas 

Demais 
Situações Multas Aplicadas por 

Período de 
Competência 

Período de 
Competência 

Valores 

Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

2015 312.249,88 1.386,00 - 1.386,00 - 0,00 - 16.971,38 - 292.506,50 - 0,00 - 312.249,88 - 

2014 300.583,92 7.113,21 25.042,84 12.348,07 25.593,77 0,00 0,00 53.254,98 53.254,98 177.231,05 196.692,33 0,00 0,00 300.583,92 300.583,92 

Total 612.833,80 8.499,21 25.042,84 13.734,07 25.593,77 0,00 0,00 70.226,36 53.254,98 469.737,55 196.692,33 0,00 0,00 - - 

Validação do Estoque de Multas Aplicadas 612.833,80  300.583,92   
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ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS 

ARRECADAÇÃO EFETIVA (R$) 

Período de Competência da Multa Aplicada 

Valores efetivamente arrecadados 

Exercícios 

2015 2014 

2015 1.386,00  - 

2014 12.348,07  25.593,77  

Total 13.734,07  25.593,77  
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Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras - Acórdão 482/2013-TCU-Plenário 

Subitem do Acórdão Unid. Multas Fórm. 2015 2014 

9.6.1 Número absoluto e 
percentual de pessoas físicas 
ou jurídicas pendentes de 
inscrição no Cadin. 

Qtde Não inscritas no Cadin a 217 92 

Qtde 
Exigíveis e Definitivamente 
Constituídas 

b 217 92 

% Físico a/b x 100 100,00% 100,00% 

9.6.2 Número absoluto e 
percentual de processos de 
cobrança de multas que (...) 
sofram maiores riscos de 
prescrição. 

Qtde Risco de Prescrição Executória a 0 0 

Qtde 
Exigíveis e Definitivamente 
Constituídas 

b 217 92 

% Físico a/b x100 0,00% 0,00% 

9.6.3 Quantidade de multas 
canceladas em instâncias 
administrativas, os valores 
associados a estas multas e os 
percentuais de cancelamento 
em relação ao total de multas 
aplicadas anualmente. 

Qtde Canceladas a 0 0 

Qtde Aplicadas b 297 148 

% Físico a/b x 100 0,00% 0,00% 

R$ Canceladas c 0,00 0,00 

R$ Aplicadas d 612.833,80 300.583,92 

% Financeiro c/d x 100 0,00% 0,00% 

9.6.3 Quantidade de multas 
suspensas em instâncias 
administrativas, os valores 
associados a estas multas e os 
percentuais de suspensão em 
relação ao total de multas 
aplicadas anualmente. 

Qtde Suspensas a 36 25 

Qtde Aplicadas b 297 148 

% Físico a/b x 100 12,12% 16,89% 

R$ Suspensas c 70.226,36 53.254,98 

R$ Aplicadas d 612.833,80 300.583,92 

% Financeiro c/d x 100 11,46% 17,72% 

9.6.4 Percentuais de 
recolhimento de multas (em 
valores e em número de 
multas recolhidas) 

Qtde Arrecadadas a 44 31 

Qtde Aplicadas b 297 148 

% Físico a/b x 100 14,81% 20,95% 

R$ Arrecadadas c 13.734,07 25.593,77 

R$ Aplicadas d 612.833,80 300.583,92 

% Financeiro c/d x 100 2,24% 8,51% 
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5. GOVERNANÇA. 

Como referido acima, o CRECI-PR tem buscado aprimorar e aperfeiçoar a 

gestão de pessoas envolvidas na organização ao oportunizar a profissionalização a exemplo do 

que decidiu o TCU no Acórdão TC 022.577/2012-2. 

Para tanto, mediante verba constante de proposta orçamentária previamente 

aprovada pelo Plenário, o CRECI-PR autorizou a inscrição de empregados públicos em curso 

de pós-graduação e aperfeiçoamento de carreira em temática apropriada de interesse da 

unidade. Visando, sempre, eleger competências e aprimorar o emprego dos recursos humanos 

nas atividades estratégicas desenvolvidas dentro da necessidade do CRECI-PR, dos 

profissionais e da sociedade. 

Essa questão se tornou ainda mais necessária diante da existência da Ação Civil 

Pública n.º 5029627-10.2013.4.04.7000 ajuizada por Sindicato dos Empregados dos Conselhos 

e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional no estado do Paraná (SINDFISC-PR) cuja 

decisão proferida em 28/novembro/2013 pelo juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba – Seção 

Judiciária do Paraná -, determinou a abstenção da contratação de empregados públicos na forma 

celetista (CLT).  

Aliás, nessa parte, com o devido respeito ao teor do comando judicial que ainda 

não transitou em julgado, a decisão impôs o regime jurídico único (RJU) aos empregados do 

conselho sem qualquer previsão legal. Anote que no caso concreto é sabido que inexiste ato 

normativo do Poder Executivo na competência da Presidência da República que estabeleça em 

lei a definição de cargo e função pública e regime de previdência próprio.  

Como visto, a decisão judicial questionada diverge frontalmente de preceitos 

constitucionais ao violar os artigos 48, inciso X; 51, inciso IV e 84, VI, “a” e “b” da CF ao criar 

cargo público por sentença. Percebe-se, porém, que o embasamento da decisão está fincado no 

entendimento de que o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2135 (STF) suspendeu os 

efeitos do caput do artigo 39 da Carta da República que foi acrescido com a Emenda 

Constitucional 19. Sendo que nessa visão só existiria na atualidade o Regime Jurídico Único.  

Embora seja do entendimento da gestão do CRECI-PR haver grande confusão e 

insegurança jurídica nos conceitos de querer se deslocar a Autarquia Corporativa integrante da 

Administração Pública Indireta, como é o caso dos conselhos de fiscalização profissional, ao 

eixo da Administração Pública Direta.  

Anote-se, apenas como registro, que aquela ação em trâmite contra o CRECI-PR 

(Ação Civil Pública n.º 5029627-10.2013.4.04.7000) tramita no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e ainda pende de julgamento daquela instância.  

Nesta parte, é lamentável dizer que a União Federal quando foi intimada da 

existência da demanda e da necessidade de integrar a lide, declarou por meio de sua colenda 

procuradoria que não possuía interesse no feito.  

Contudo, os efeitos dessa decisão judicial proferida pela 3ª Vara Federal de 

Curitiba são instantâneos. Ou seja, tornou insólita a persecução dos objetivos do CRECI-PR 
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por não ter condições de realizar seleção pública por falta de mecanismo legal. Isto é, o 

Conselho de Fiscalização Profissional hoje passa por período de grande insegurança jurídica 

porque e próximo do estrangulamento no que respeito ao setor de pessoal, pois, está impedido 

de selecionar empregados públicos.  

Essa situação, além de criar um verdadeiro engessamento da administração do 

CRECI-PR, também significa hoje um entrave diante de tantos desafios a serem vencidos na 

prestação de serviço público e frente às corretas exigências do TCU na aplicação da governança 

corporativa. 

Percebe-se, porém, que há sinais claros de que essa conjuntura retratada acima 

se tornou de tamanho descontrole jurisdicional que a própria Procuradoria da República emitiu 

parecer datado de 29/abr/2016 propondo a adoção de regulamento transitório no que tange aos 

funcionários dos conselhos de fiscalização profissional, conforme consta da Reclamação 

19.537-RS, que tramita no Supremo Tribunal Federal, 

Com isso, parece haver esperança de uma breve definição seja ela qual for (cf. 

emprego público ou regime jurídico único). Se positivado esse fato, possibilitará a retomada da 

normalidade das atividades dos Conselhos de Fiscalização Profissional que estão impedidos de 

selecionar publicamente novos empregados para atuarem no cumprimento de suas finalidades 

precípuas definidas em lei.  

Realmente esse, hoje, é o fato de maior dificuldade que reportamos neste 

relatório ao controle do TCU conforme recomendação contida na IN TCU 63/2010. 

No mais, como bem ressaltado pela Corte de Contas a governança na esfera pública 

envolve o cumprimento dos princípios básicos que indicam e comprovam a transparência, integridade e 

prestação de contas.  

O CRECI/PR tem procurado atender aos interesses da sociedade implementando um 

código de conduta e de valores éticos, mantendo não só os corretores de imóveis mais também a 

sociedade em geral informada acerca das decisões tomadas, da arrecadação e onde esse dinheiro público 

é gasto.  

O nosso quesito de eficiência queremos cumpri-lo sabendo preparar as pessoas que 

trabalham e auxiliam no crescimento do órgão. Por isso mesmo, por volta do ano de 2002, passamos a 

exigir que nossos AGENTES FISCAIS, para serem admitidos, precisavam ter curso superior, a fim de 

que atingissem a competência necessária para o desempenho da função.  

Presentemente, designamos para os principais cargos de ”coordenadorias”, somente 

pessoas que tenham qualificação profissional para exercê-las. Isso mudou e está mudando, para melhor, 

a visão que essas pessoas tinham do Conselho. 

5.1 – Descrição das estruturas de governança. 

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

existentes na Entidade, inclusive indicar se existe auditoria independente, conselhos externos, 

etc. 
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Como não há estrutura padronizada para as informações aqui solicitadas e 

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

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

5.2. – Informações sobre os dirigentes e colegiado 

 PLENÁRIO: 

 

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

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

normativo do CRECI-PR, competindo-lhe: 

 

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

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

ao Presidente eleito sugerir nomes para composição da Diretoria; 

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

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

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

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

facultado ao Presidente eleito sugerir nomes; 

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

normativos no âmbito de sua competência e jurisdição; 

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

 a)      no caso de Plenário não dividido em Turmas: 

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

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

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

decorrentes de Termo de Representação. 

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

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

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

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

julgamento, o qual não terá direito a voto; 

 VII- propor ao COFECI aditamentos a este Regimento; 

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

matérias e assuntos de sua competência; 

 IX- Cumprir e fazer cumprir as Resoluções do COFECI; 

 X- Analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais da 

Diretoria, bem como a previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo-os à 

aprovação do Plenário do COFECI; 

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

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

os quais a reformulação e suplementação de dotações orçamentárias; 

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

abrangência de suas jurisdições, ad referendum do Plenário do COFECI;  
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 XIV - nomear representantes honoríficos;  

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

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

de registro;  

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

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

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

casos excepcionais; 

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

observância obrigatória ou não pelos inscritos; 

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

medalhas e comendas; 

 XX- Cobrar contribuições anuais, emolumentos, multas e preços de serviços 

estabelecidos na forma legal ou regimental; 

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

não venham a conflitar com as instituídas pelo COFECI; 

 XXII- resolver os casos eventualmente omitidos neste Regimento. 

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

reuniões, relatam processos e desempenham os encargos que lhes forem atribuídos, podendo 

dirigir-se a quaisquer órgãos de apoio para lhes solicitar assistência. 

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

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

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

voluntário, independente do resultado do julgamento, será obrigatória a remessa do Processo 

para reexame pelo Plenário do COFECI. 

 

CONSELHO DIRETOR. 

 

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

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

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

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

sugestões para o aprimoramento dos trabalhos. 

  

CONSELHO FISCAL. 

 

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

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

  

 Compete ao Conselho Fiscal examinar o balanço, balancetes, relatórios financeiros, 

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

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

do Plenário. Cabe-lhe, ainda, a análise prévia do Processo de Prestação de Contas anual. 
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  Os membros do Conselho Fiscal respondem pelos danos resultantes de omissão ou 

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

violação à lei e ao Regimento Interno, devendo guardar sigilo sobre quaisquer informações de 

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

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

 

CONSELHOS EXTERNOS. 

 

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

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

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS e o CONSELHO PLENO DO 

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

 

COMISSÃO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL – CEFISP. 

 

 A Comissão de Ética e Fiscalização Profissional – CEFISP compõe-se de tantos 

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

objetivos. Esses membros são nomeados através de Portaria específica, dentre os corretores de 

imóveis não pertencentes ao quadro de Conselheiros Regionais efetivos, exceção de seu 

Coordenador Geral, que será sempre um Conselheiro, efetivo ou suplente. 

  

O Regimento Interno também prevê, para melhor ordenamento funcional, que a 

CEFISP poderá, a critério do Presidente do CRECI, ser dividida em Seções, com atribuições e 

poderes idênticos ao da CEFISP, cada uma delas com um Coordenador Adjunto, por ele 

designado dentre seus membros. 

 

Ao Coordenador Geral da CEFISP compete o controle e a orientação das Seções 

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

decisões. 

 

Segundo o Regimento Interno, o Coordenador não tem direito a voto nos 

julgamentos da CEFISP ou de suas Seções, exceto se de desempate, ficando, neste caso, 

impedido de relatar e proferir voto no mesmo processo, quando do julgamento de eventual 

recurso da decisão no Plenário ou na Turma, se houver. 

 

A CEFISP tem como atribuição julgar, em primeira instância, os processos 

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

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

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

de Termo de Representação e do exercício ilegal da profissão. 
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De cada sessão será lavrada a respectiva ata para o controle do julgamento e 

também para informação à Diretoria e ao Plenário.  

 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE INSCRIÇÃO 

COAPIN 

 

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

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

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

 

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

Presidente. Essa Comissão tem como atribuição opinar, inclusive no que diz respeito à 

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

  

                I - Pedido de inscrição de pessoas físicas e jurídicas; 

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

  

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

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

desiderato. De cada processo analisado a Comissão emite parecer conclusivo. 

 

5.3 – Atuação da unidade de auditoria interna. 

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

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

anualmente, é realizado de forma extraordinária. 

 

5.4 – Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos. 

 

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

demandassem a instauração de processos administrativos disciplinares.   

5.5- Gestão de riscos e controles internos.  

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

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

ainda não temos implantado um Setor de Controle Interno com um profissional habilitado a 

emitir parecer sobre todos os processos de receitas e despesas.   

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

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

recursos aplicados, evitando abuso nos gastos dessas verbas.   

5.6 – Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados. 
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Os serviços prestados pelos conselheiros e membros do Sistema COFECI/CRECI tem 

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

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

representantes de cada Estado e do Distrito Federal. 

As despesas realizadas pelos conselheiros e dirigentes são indenizadas através de 

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

e Portarias periódicas atualizando esses valores). 

5.7 – Informações sobre empresa de auditoria independente contratada. 

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

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

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

pelo Conselho Federal. 
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6 – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. 

6.1 – Canais de acesso do cidadão. 

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

Atendimento Presencial – O serviço é executado tanto na sede em Curitiba, como nas 10 

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

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

mediante o atendimento e informações às pessoas que necessitam de esclarecimentos a respeito 

de serviços prestados por corretores, imobiliárias e administradora de imóveis.  

Atendimento telefônico – Além do atendimento presencial o conselho presta informações 

diversas sobre os procedimentos e funcionamento do Conselho aos cidadãos e profissionais 

interessados. 

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

de eventuais falhas ou dúvidas a respeito de assuntos ou serviços prestados pelo conselho. Atua, 

portanto, como canal de comunicação via website (www.crecipr.gov.br) possibilitando que 

usuários do serviço esclareçam suas dúvidas ou apresentem críticas, sugestões para o 

aperfeiçoamento ou correção dos serviços prestados pela instituição.  

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

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

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

requerimentos e orientação à formulação de denúncia na área de Fiscalização Profissional por 

irregularidades cometidas por corretores ou empresas do ramo imobiliário. Além disso, há no 

menu “contato” link de acesso ao cidadão no web site onde se pode encaminhar 

questionamentos para as áreas de conhecimento, a saber: (a) Presidência; (b) Fiscalização 

Profissional; (c) Tecnologia da Informação; (d) Comunicação; e, (e) Cobrança. 

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

Crecicon, atende a população que busca soluções de problemas relacionados à prestação de 

serviços realizada por corretores de imóveis ou imobiliárias. Este importante instrumento de 

orientação recebe em audiência as partes envolvidas e através da técnica de conciliação 

possibilita que os envolvidos façam seus esclarecimentos e coloquem na mesa os seus pontos 

na tentativa de senso comum visando auto composição de interesses.  

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

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

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

significativamente o número de processos administrativo-disciplinares por denúncia de 

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

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

nomeados pela Diretoria. 

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

sede e em todas as Sub-Regionais existentes no estado, desde que haja processos pautados. Tal 
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projeto foi inscrito em 2011 no prêmio Innovare como prática da advocacia pública e recebeu 

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

6.2 – Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários. 

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

ao cidadão e usuários do serviço ainda não possui dados estatísticos preparados através de 

pesquisa a respeito da satisfação objetiva do cidadão. Não há, ainda, um meio estatístico de 

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

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

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

aperfeiçoado. 

6.3 – Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

unidade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da mesma forma, o teor do referido “relatório” é publicado na página da Internet 

no sítio oficial como meio de dar publicidade às ações do conselho. 

6.4 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações. 

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

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

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

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

Platina também atendem aos critérios da lei, no particular. 

 

Inclusive, vale a pena registrar, que em recente solenidade de juramento e entrega de 

credenciais a um profissional surdo, foi providenciado meio de comunicação por pessoa 

habilitada à utilização da linguagem de sinais. Na ocasião a plateia presente pode acompanhar 

e entender a emoção daquele momento quando o profissional alcançou sua habilitação. 
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7 – DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

7.1 -  Desempenho Financeiro no exercício 

No exercício de 2015, o CRECI/PR alcançou superávit patrimonial, financeiro e 

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

exercício foi de R$ 10.762.194,77 (dez milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e 

noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), enquanto que as despesas atingiram a cifra de 

R$ 10.302.599,84 (dez milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta 

e quatro centavos). 

7.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

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

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

a editou com base em critérios baixados pelo TCU. 

Os bens móveis adquiridos no exercício de 2015 foram depreciados com base na citada 

RESOLUÇÃO, conforme especificador:  

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

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

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

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

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

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

 

Os bens adquiridos até dezembro de 2014 estão sendo objeto de criterioso levantamento 

realizado pela Comissão de Patrimônio criada através de Portaria, composta pelos servidores: 

Edson Moresco (coordenador); Luiz Carlos Ribeiro e Gean Anderson Silva (membros), e 

estão sendo avaliados a preço de mercado e, a partir de 1º de janeiro de 2016, serão relacionados 

de acordo com a vida útil de cada bem, estabelecida no laudo de avaliação ou atribuição dada 

pela Comissão de acordo com a sua experiência. 

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

anualmente 

 

7.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

O Creci-Pr não possui um programa especifica de apuração de custos. 

 

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

As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado 

do Paraná (CRECI 6ª REGIÃO/PR) foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, 

em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos 
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Princípios de Contabilidade, Resolução CFC 750/93, atualizada pela Resolução CFC 1282/10 

e as interpretações e orientações emitidas pelo COFECI. 

 As principais práticas utilizadas na preparação das demonstrações contábeis, bem como 

para o tratamento contábil para avaliação e mensuração dos ativos e passivos do CRECI-PR, 

estão evidenciados nas Notas Explicativas. 

 

7.4.1 - Balanço Orçamentário 

Anexo VIII Quadro 7.4.1 

 

7.4.2 - Balanço Financeiro 

Anexo XI Quadro 7.4.2 

 

7.4.3 - Balanço Patrimonial 

Anexo IX Quadro 7.4.3 

 

7.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais 

Anexo X Quadro 7.4.4 

 

7.4.5 - Fluxo de Caixa 

Anexo XII Quadro 7.4.5 

 

7.4.6 - Notas Explicativas 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÔES CONTÁBEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2015. 

 1 - Contexto Operacional:  

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis CRECI 6ª Região, foi criado através da 

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

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

de Imóveis. 

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

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

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

recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 

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

de imóveis e empresas imobiliárias, sendo que o produto de arrecadação das anuidades 20% é 
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destinado ao COFECI. Além das anuidades o CRECI obtém recursos decorrentes de taxas, 

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

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

 

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 

As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado 

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

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

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

da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU 146/2015 e Portaria TCU nº 321/2015 e observando 

diretrizes da NBC -T 16.9 e NBC – T 16.10 e estão apresentadas de forma comparativa com as 

do exercício anterior 

 3 - Principais Práticas Contábeis: 

 a) Apuração do Superávit  

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

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

aplicável, sobre ativos e passivos financeiros. 

 b) Ativos Financeiro, Realizável e Permanente.  

 b. 1- Ativo Financeiro Aplicações Financeiras 

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

Poupança.  

b. 2 - Ativo Realizável 

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

atualizações monetária.  

b. 3 - Ativo Permanente 

 O imobilizado do CRECI está demonstrado ao custo de aquisição, não contemplando 

as depreciações, podendo ser assim demonstrado: 
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BENS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS  

BENS MÓVEIS 31.12.2014 31.12.2015 
   
Mobiliário em Geral 1.313.354,56 1.322.311,41 
Maquinas e Equipamentos de Escritório 69.385,59 70.599,94 
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 74.648,20 125.508,20 
Biblioteca e Filmoteca 7.503,80 10.738,80 
Veículos Automotores 754.281,09 754.281,09 
Equipamentos de Processamento de Dados 173.402,81 225.197,81 
Utensílios de Copa e Cozinha 7.257,90 9.415,74 
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 55.042,00 55.042,00 
Obras de arte 3.800,00 6.849,00 
Aparelhos e Utensílios domésticos 1.516,00 11.095,00 
Bens móveis a incorpora 6.514,99 6.514,99 
TOTAL 2.466.706,64 2.597.553,68 

 

BENS PATRIMONIAIS - BENS IMÓVEIS 

BENS IMÓVEIS 31.12.2014 31.12.2015 
   
Sede e Salas de Delegacias 1.021.211,57 1.021.211,57 
Terrenos 2.300.000,00 2.300.000,00 
Benfeitorias 447.365,01 452.927,01 
Projetos e Construções 179.932,15 311.039,13 
TOTAL 3.948.508,73 4.085.177,71 

 

4 . 1 - CRÉDITOS A RECEBER 

 Os créditos a receber dizem respeito à Dívida Ativa com terceiros, nas fases 

administrativas e executiva, relativos às anuidades em atraso, no importe de R$ 5.509.851,80 

(cinco milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos). 

Em dezembro de 2014 ficamos com um credito a receber no valor de R$ 4.564.252,05 (quatro 

milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), 

relativo a inscrição de pessoas físicas e pessoas jurídicas, que não efetuaram o pagamento das 

anuidades relativas ao exercício em curso.  

5 - COBERTURA DE SEGUROS 

 Em 31 de dezembro de 2015, o CRECI mantém cobertura de seguro contra incêndios 

para seus bens, em especial ao ativo imobilizado, em valores considerados pela administração 

como suficientes para cobrir eventuais perdas dos ativos registrados contabilmente 

 6- DOS ADMINISTRADORES  

Registramos que durante o exercício de 2015, os ordenadores de despesas, conforme 

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

Presidente no período de 01.01.2015 a 12.07.2015 e de 08/12/2015 a 31/12/2015; Rosalmir 
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Moreira – Presidente em Exercício no período 13/207/2015 a 07/12/2015 e Luiz Celso 

Castegnaro - Tesoureiro no período de 01.01.2015 a 31.12.2015. 

 7 - PATRIMÔNIO SOCIAL  

O Patrimônio social do CRECI é formado pelo superávit apurado em cada exercício, 

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

outra forma de participação. De acordo com as demonstrações contábeis, notas explicativas e 

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

avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 

2015, a Diretoria do CRECI entende que o Balanço Patrimonial, Financeiro e demais 

Demonstrações Contábeis espelham com exatidão e transparência todas as transações 

realizadas no período. 
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8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

8.1 - Gestão de pessoas 

8.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade 

a) Composição da Força de Trabalho 

Em dezembro de 2015, o CRECI-PR contava com 57 (cinquenta e sete) colaboradores, 

sendo 38 (trinta e oito) funcionários efetivos, 04 (quatro) funcionários em cargos comissionados 

e 15 (quinze) estagiários. 

      Força de Trabalho– Situação apurada em 31/12/15 

 
Tipologia dos Cargos 

 
Lotação 
Efetiva 

Ingressos 
 no  

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 

1.  Força de Trabalho (1.1 + 1.2)  42 1 3 

1.1. Servidores em Cargos efetivos 38 1 3 

1.2.   Cargos em Comissão 4 0 0 

1.2.1. Assessoramento Superior 2 0 0 

1.2.1. Função Gratificada 2 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 

3.   Total de Funcionários (1+2) 42 1 3 

 Fonte: Departamento de Pessoal   

   b)  Processo de ingresso de funcionários   

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

estabelecidas para 2015. Conforme já antes exposto, o CRECI/PR abriu “seleção pública” 

visando substituir a maioria de seus estagiários por funcionários concursados. Todavia, depois 

de concluído o certame e já na fase de convocação dos que alcançaram aprovação, o Sindicado 

dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do Estado 

do Paraná movimentou AÇÃO CIVIL PÚBLICA (autos nº 5029627-10.2013.404.7000 – 3ª 

Vara Federal de Curitiba), com concessão de liminar anulando o concurso, depois confirmada 

pela sentença de mérito, porque o regime da contratação era o celetista (CLT) e, segundo o 

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

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

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

    c) Qualificação da força de trabalho   

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

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

reflexo das ações promovidas para incentivar a sua permanência no órgão. 
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 Quantidade de Servidores por Faixa Etária – Situação apurada em 31/12/15 

 

Tipologia dos Cargos 

 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

 

Até 30 

Anos 

 

De 31 a 40 

Anos 

 

De 41 a 50 

Anos 

 

De 51 a 60 

Anos 

 

Acima de 

60 anos 

1 – Provimento de cargo efetivo 9 13 9 4 3 

Servidores Efetivos 9 13 9 4 3 

Servidores com contratos temporários 0 0 0 0 0 

2 – Provimento de cargo em comissão 3 0 1 0 0 

Assessoramento superior 1 0 1 0 0 

Funções gratificadas 2 0 0 0 0 

Totais (1 + 2) 12 13 10 4 3 

                Fonte: Departamento de Pessoal   

 

                 Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade  

 
Tipologia dos Cargos 

Quantidade de Pessoas por nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – Provimento de cargo efetivo   1 3 4 18 11 1   

Servidores Efetivos   1 3 4 18 11 1   

Servidores com contratos 

temporários 

          

2 – Provimento de cargo em 

comissão 

     3 1    

Assessoramento superior      1 1    

Funções gratificadas      2     

Totais (1 + 2)   1 3 4 21 12 1   

LEGENDA Nível de Escolaridade  
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 
5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – 
Mestrado; 9 – Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência 

                Fonte: Departamento de Pessoal   
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               8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

Tipologia/Exercícios 
Salários e 

Gratificações 
Férias e 

13.Salario 
Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Total 

Funcionários Efetivos 

Exercício 2014  1.509.600,92  223.339,05  0,00  626.117,38  88.332,38  0,00  2.447.389,73 

Exercício 2015  1.754.480,30  293.685,63  0,00  702.387,60  170107,40  0,00.  2.920.660,93 

Funcionários sem Vínculo 

Exercício 2014               

Exercício 2015               

 
Salários e Gratificações  
Salário / Salário de Cargo em Comissão / Adicional de Insalubridade /Adicional de Periculosidade/ Adicional de Tempo de Serviço / Adicional 
Noturno / Aviso Prévio Cumprido (Trabalhado) / Gratificação de Função (não eventual) 
 Férias e 13º Salário  
13º Salário / Férias / Adicional de Férias 1/3 (Art. 7º inciso XVII da Constituição Federal 
 Indenizações 
 Aviso Prévio Indenizado / Férias Indenizadas / 13º Indenizado / Multa Rescisória / Decisões Judiciais / Indenizações por tempo de serviço como não-
optante - Outras Indenizações Trabalhistas 
  
Benefícios assistenciais e previdenciários  
Assistência Médica / Auxílio Creche / Alimentação / Transporte / Outras Assistências 
Demais despesas variáveis 
 Abono Pecuniário (opcional) / Ajudas de Custo / Horas Extraordinárias / Substituição / Gratificação de Função (eventual) / Outras Vantagens pagas a 
Pessoal 
 Despesas de Exercícios Anteriores 

Valores pagos no exercício subsequente àquele que deveria ter siso desembolsado em relação aos valores relativos à pessoa.  
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8.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal   

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

sendo que as propostas de reajuste salarial são definidas de acordo com o comportamento da 

arrecadação observada no exercício anterior.   

8.1.4 Contratação de mão de obra temporária   

O CRECI-PR não mentem nenhum contrato de mão-de-obra terceirizada. 

8.2 - Gestão da tecnologia da informação 

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

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

As ferramentas disponíveis atendem muitos dos processos para o funcionamento dos 

vários departamentos do CRECI-PR: Cobrança, Contabilidade, Diretoria, Financeiro, 

Fiscalização, Jurídico, Licitações, Logística, Marketing, Presidência, Secretaria, 

Superintendência. 
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Não houve nenhuma recomendação do TCU. 

 

9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

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

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

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

 

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

Não houve interposição dessas medidas, considerando a inexistência, por ora, de 
constatação de danos ao Erário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54/67 

  

 

 

Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Receita por Origem 

ANEXO I - 

 

Descrição 2015 2014 
 

13.483.106,2410.762.194,77RECEITAS CORRENTES 
 

8.293.928,086.937.197,73CONTRIBUIÇÕES 
 

1.790.248,552.039.380,02EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

261.001,66276.308,52FINANCEIRAS 
 

1.331.927,951.019.158,50OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

1.806.000,00490.150,00TRANSFERENCIAS CORRENTES 
 

0,000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

66.346,000,00RECEITAS DE CAPITAL 
 

0,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 
 

66.346,000,00ALIENAÇÕES DE BENS 
 

0,000,00ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 
 

0,000,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 
 

0,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
 

0,000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
 

13.549.452,2410.762.194,77TOTAL: 
 

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

ANEXO II - 

 

Descrição Prevista Arrecadada Realizado(%) 
 

-20,59 10.762.194,7713.553.400,00RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 
 

-17,41 6.937.197,738.400.000,00CONTRIBUIÇÕES 
 

-6,51 2.039.380,022.181.400,00EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

-15,50 276.308,52327.000,00FINANCEIRAS 
 

-52,49 1.019.158,502.145.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

-1,97 490.150,00500.000,00TRANSFERENCIAS CORRENTES 
 

0,00 0,000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

0,00 0,006.100.000,00RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 
 

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

0,00 0,00100.000,00ALIENAÇÕES DE BENS 
 

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

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

 

0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
 

0,00 0,006.000.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
 

-45,24 10.762.194,7719.653.400,00TOTAL: 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL 

ANEXO III - 

 

Despesa Paga Despesa Liquidada Modalidade de Contratação 

2015 2014 2015 2014 
 

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

890.138,75 606.890,88 633.266,96 543.169,19

 

a) Convite 223.024,07 514.170,48 196.258,50 450.448,79
 

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

c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00
 

d) Pregão 665.384,68 92.720,40 435.278,46 92.720,40
 

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

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

g) Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

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

 

2. Contratações Diretas (h+i) 429.772,57 212.712,54 418.748,41 212.606,94
 

h) Dispensa 288.758,98 205.212,54 284.763,95 205.106,94
 

i) Inexigível 141.013,59 7.500,00 133.984,46 7.500,00
 

3. Regime de Execução Especial 0,00 124.994,02 0,00 124.994,02
 

j) Suprimento de fundos 0,00 124.994,02 0,00 124.994,02
 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 4.311.271,40 3.896.052,79 4.167.655,68 3.645.744,49
 

k) Folha de Pagamento 3.872.701,40 3.291.242,79 3.729.085,68 3.042.509,49
 

l) Diárias 438.570,00 604.810,00 438.570,00 603.235,00
 

5. Outros 4.671.417,12 5.600.236,55 780.717,60 2.733.146,67
 

6. Total (1+2+3+4+5) 10.302.599,84 10.440.886,78 6.000.388,65 7.259.661,31
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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Quadro 4.3.4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - 
TOTAL 

ANEXO IV - 

 

Despesas Correntes 

Valores Pagos Liquidada Empenhada Grupos de Despesa 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 

1. Despesa de Pessoal 4.482.898,07 3.901.971,08 4.146.641,54 3.547.573,72 4.017.514,45 3.417.943,07

 

REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.009.870,00 2.691.390,00 2.787.393,33 2.403.062,35 2.782.395,62 2.400.285,65

 

ENCARGOS PATRONAIS 745.450,00 542.200,00 656.860,61 518.393,99 584.989,81 451.270,04

 

BENEFÍCIOS A PESSOAL 435.084,76 406.780,15 428.447,46 369.786,45 428.447,46 369.786,45

 

Demais elementos do grupo 292.493,31 261.600,93 273.940,14 256.330,93 221.681,56 196.600,93

 

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

3. Outras Despesas Correntes 6.267.522,90 6.345.994,02 5.974.786,20 6.091.801,10 4.950.179,82 5.485.919,31

 

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - 
PESSOAS JURÍDICAS 

3.252.180,77 2.910.502,90 3.252.095,61 2.747.336,93 2.667.203,13 2.694.025,33

 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.021.750,00 2.114.232,80 1.732.043,49 2.047.673,25 1.327.282,80 1.594.008,00

 

DIÁRIAS 438.570,00 607.612,00 438.570,00 604.810,00 438.570,00 603.235,00

 

Demais elementos do grupo 555.022,13 713.646,32 552.077,10 691.980,92 517.123,89 594.650,98

 

Despesas de Capital 

Valores Pagos Liquidada Empenhada Grupos de Despesa 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 

4. Investimentos 267.516,02 801.546,46 260.135,02 801.511,96 251.941,51 755.610,82

 

OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E 
ESTUDOS - SEDE 

134.956,98 178.716,65 134.956,98 178.682,15 126.797,71 167.832,62

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES 

130.847,04 344.654,77 123.466,04 344.654,77 123.466,04 310.591,77

 

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

1.712,00 278.175,04 1.712,00 278.175,04 1.677,76 277.186,43

 

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

 

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

 

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

 

6. Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ 
CONTRATADAS 

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

 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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Quadro 8.1.2 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 

ANEXO V - 

 

Egressos no 
Exercício 

Ingressos no 
Exercício 

Lotação Efetiva Tipologias dos cargos 

 

1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2) 42 1 3 
 

1.1. Servidores em Cargos Efetivos 38 1 3 
 

1.2. Cargos em Comissão 4   
 

1.2.1. Assessoramento Superior 2   
 

1.2.2. Função Gratificada 2   
 

2. Servidores com Contratos Temporários    
 

3. Total de Servidores (1+2) 42 1 3 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

 

Quadro 8.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 

ANEXO VI - 

 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Acima de 60 
Anos 

De 51 a 60 
Anos 

De 41 a 50 
Anos 

De 31 a 40 
Anos 

Até 30 Anos 

Tipologias do Cargo 

 

1 - Provimento de cargo efetivo 9 13 9 4 3 
 

Servidores efetivos 9 13 9 4 3 
 

Servidores com contratos temporários      
 

2 -Provimento de cargo em comissão 3  1   
 

Assessoramento superior 1  1   
 

Funções gratificadas 2     
 

Totais (1+2) 12 13 10 4 3 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO VII - 

Quadro 8.1.5 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada 
em 31/12 

 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Descrição 

 

 1. Provimento de cargo efetivo   1 3 4 18 11 1  
 

 1.1. Servidores efetivos   1 3 4 18 11 1  
 

 1.2. Servidores com contratos temporários          
 

 2. Provimento de cargo em comissão      3 1   
 

 2.1. Assessoramento superior      1 1   
 

 2.2. Funções gratificadas      2    
 

 3. Totais (1+2)   1 3 4 21 12 1  
 

Legenda 

Nível de Escolaridade: 

1 - Analfabelto 

2 - Alfabetizado sem cursos regulares 

3 - Primeiro grau incompleto 

4 - Primeiro grau 

5 - Segundo grau técnico 

6 - Superior 

7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação 

8 - Mestrado 

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

10 - Não classificada 

 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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Quadro 7.4.1 - Balanço Orçamentário 

ANEXO VIII - 

 

Descrição Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo 
 

10.762.194,77 2.791.205,2313.553.400,0013.553.400,00RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 
 

CONTRIBUIÇÕES 9.700.000,00 8.400.000,00 6.937.197,73 1.462.802,27
 

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.456.400,00 2.181.400,00 2.039.380,02 142.019,98
 

FINANCEIRAS 262.000,00 327.000,00 276.308,52 50.691,48
 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.135.000,00 2.145.000,00 1.019.158,50 1.125.841,50
 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 500.000,00 490.150,00 9.850,00
 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
 

0,00 6.100.000,006.100.000,006.100.000,00RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 
 

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

ALIENAÇÕES DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
 

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

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

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

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
 

10.762.194,77 8.891.205,2319.653.400,0019.653.400,00TOTAL DAS RECEITAS: 
 

 
 

TOTAL GERAL: 10.762.194,77
 

Empenhada Descrição Crédito Disponível Liquidada Dotação Atual Dotação Inicial 
 

DESPESAS CORRENTES  3.182.039,0310.035.083,8210.647.360,9713.829.400,0013.203.400,00
 

PESSOAL E ENCARGOS 94.355,243.872.701,404.089.144,764.183.500,004.073.500,00
 

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 27.506,69273.940,14292.493,31320.000,00420.000,00
 

USO DE BENS E SERVIÇOS 2.580.027,104.242.742,714.243.972,906.824.000,006.208.000,00
 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 480.150,001.732.043,492.021.750,002.501.900,002.501.900,00
 

DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL  5.556.483,98267.516,02267.516,025.824.000,006.450.000,00
 

INVESTIMENTOS 5.556.483,98267.516,02267.516,025.824.000,006.450.000,00
 

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,000,000,000,000,00
 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,000,000,000,000,00
 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,000,000,000,000,00
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RESERVA DE CONTIGÊNCIAS 0,000,000,000,000,00
 

TOTAL DAS DESPESAS: 8.738.523,0110.302.599,8410.914.876,9919.653.400,0019.653.400,00
 

SUPERÁVIT 459.594,93
 

TOTAL GERAL: 10.762.194,77
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

Quadro 7.4.3 - Balanço Patrimonial 

ANEXO IX - 

 

Descrição Descrição Valor Atual Valor Atual Valor Anterior Valor Anterior 
 

19.121.243,5020.645.428,62ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.121.243,5020.645.428,62
 

  
 

1.591.321,942.500.604,20ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 7.196.176,339.411.618,14
 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR 

7.502.020,92 6.558.346,39 76.868,51 69.900,65

 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PESSOAL A PAGAR 7.502.020,92 6.558.346,39 4.997,71 2.776,70
 

CAIXA PESSOAL A PAGAR 0,00 215,00 4.997,71 2.776,70
 

FUNDO FIXO DE CAIXA ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00 71.870,80 67.123,95
 

BANCOS CONTA MOVIMENTO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 94.702,85 154.115,38 71.870,80 67.123,95
 

BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 70.311,25 66.043,58 431.141,23 312.027,16
 

BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 7.337.006,82 6.212.386,37 431.141,23 312.027,16
 

ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 0,00 1.306,07 87.666,94 71.928,69

 

DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO 
VINCULADA 

DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 0,00 124.279,99 66.747,21 178.832,65

 

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO FORNECEDORES/PRESTADORES DE 
SERVIÇOS 

1.503.101,84 285.703,93 276.727,08 60.665,82

 

CRÉDITOS A RECEBER OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.503.101,84 285.703,93 0,00 600,00

 

CRÉDITOS DO EXERCÍCIO DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.503.101,84 285.703,93 1.141.933,46 729.637,29
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CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 15.747,64 10.212,75

 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 15.747,64 10.212,75
 

COTA PARTE TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,00 0,00 1.108.096,00 703.335,31
 

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE 
CURTO PRAZO 

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 406.495,38 352.126,01 1.108.096,00 703.335,31

 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A 
PESSOAL E A TERCEIROS 

VALORES EM TRÂNSITO 260.366,25 222.017,84 18.089,82 16.089,23

 

ADIANTAMENTOS A PESSOAL VALORES EM TRÂNSITO 260.242,95 221.894,54 18.089,82 16.089,23
 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS OUTRAS OBRIGAÇÕES 123,30 123,30 0,00 0,00
 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECUPERAR 

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 15.872,51 7.852,83 0,00 0,00

 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECUPERAR 

PROVISÕES DE CURTO PRAZO 15.872,51 7.852,83 0,00 0,00

 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS 

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

 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS 

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

 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE 
CURTO PRAZO A RECEBER 

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 89.577,05 81.646,64 0,00 0,00

 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE 
CURTO PRAZO A RECEBER 

EMPRÉSTIMOS A PAGAR 89.577,05 81.646,64 0,00 0,00

 

SUPRIMENTOS DE FUNDOS EMPRÉSTIMOS A PAGAR 70,87 0,00 0,00 0,00
 

ADIANTAMENTOS A SUPRIDOS VALORES DE TERCEIROS E/OU 
RESTITUÍVEIS 

70,87 0,00 0,00 0,00

 

VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
PAGAS ANTECIPADAMENTE 

RECEITAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 850.661,00 479.756,84

 

VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
PAGAS ANTECIPADAMENTE 

RECEITAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 850.661,00 479.756,84

 

 RECEITAS ANTECIPADAS 850.661,00 479.756,84
 

21.758,8721.758,87ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 11.925.067,1711.233.810,48
 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DÍVIDA DE LONGO PRAZO 4.564.252,05 5.509.851,80 21.758,87 21.758,87
 

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO 
PRAZO 

DÍVIDA DE LONGO PRAZO 4.564.252,05 5.509.851,80 21.758,87 21.758,87

 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DÍVIDA INTERNA 82.000,00 82.000,00 21.758,87 21.758,87
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CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
NÃO EXECUTADOS 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 78.980,47 78.980,47 0,00 0,00

 

DÍVIDA ATIVA EXECUTADA DEPÓSITOS JUDICIAIS 4.403.271,58 5.348.871,33 0,00 0,00
 

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E 
INTANGÍVEL 

 6.669.558,43 6.415.215,37

 

IMOBILIZADO  6.669.558,43 6.415.215,37
 

BENS MÓVEIS  2.597.553,68 2.466.706,64
 

BENS IMÓVEIS  4.085.177,71 3.948.508,73
 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)  -13.172,96 0,00
 

  
 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.123.065,55 17.508.162,69
 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.123.065,55 17.508.162,69
 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.123.065,55 17.508.162,69
 

 PATRIMÔNIO SOCIAL 18.123.065,55 17.508.162,69
 

 RESULTADOS ACUMULADOS 18.123.065,55 17.508.162,69
 

 Do Exercício 614.902,86 2.648.978,67
 

 De Exercicios Anteriores 17.508.162,69 14.859.184,02

 

Descrição Descrição Valor Atual Valor Atual Valor Anterior Valor Anterior 
 

9.637.300,3010.048.185,91VARIAÇÃO PATRIMONIAL 
AUMENTATIVA 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL 
DIMINUTIVA 

12.286.278,9710.663.088,77

 

CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS 7.800.000,00 8.000.000,00 3.872.616,64 3.144.462,64
 

CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS 7.800.000,00 8.000.000,00 3.872.616,64 3.144.462,64
 

CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS 7.800.000,00 8.000.000,00 3.872.616,64 3.144.462,64
 

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.414.758,62 1.371.367,86 49.250,00 59.730,00

 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

Quadro 7.4.4 - Demonstração da Variação Patrimonial 

ANEXO X - 
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EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.414.758,62 1.371.367,86 49.250,00 59.730,00
 

EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.414.758,62 1.371.367,86 49.250,00 59.730,00
 

FINANCEIRAS USO DE BENS E SERVIÇOS 884.621,40 598.880,69 4.394.275,78 4.387.508,93
 

FINANCEIRAS USO DE BENS E SERVIÇOS 884.621,40 598.880,69 4.394.275,78 4.387.508,93
 

FINANCEIRAS USO DE BENS E SERVIÇOS 884.621,40 598.880,69 4.394.275,78 4.387.508,93
 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 490.150,00 1.806.000,00 0,00 0,00
 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 490.150,00 1.806.000,00 0,00 0,00
 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 490.150,00 1.806.000,00 0,00 0,00
 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 73.558,75 510.030,42 1.732.043,49 2.047.673,25

 

 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 

0,00 -2.074,52

 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 73.558,75 510.030,42 1.732.043,49 2.047.673,25

 

 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 

0,00 -2.074,52

 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 73.558,75 510.030,42 1.732.043,49 2.047.673,25

 

 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 

0,00 -2.074,52

 

2.648.978,67614.902,86 SUPERAVIT 
 

 TOTAL: 10.663.088,77 12.286.278,97
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 

Quadro 7.4.2 - Balanço Financeiro 

ANEXO XI - 

 

Ingressos Títulos Valor Dispêndios Títulos Valor 
 

RECEITA ORÇAMENTARIA 10.762.194,77 DESPESA ORÇAMENTARIA 10.302.599,84
 

RECEITAS CORRENTES REALIZADA 10.762.194,77 DESPESAS CORRENTES  LIQUIDADAS 10.035.083,82
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RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 267.516,02
 

  
 

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 13.371.718,96 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 12.887.639,36
 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 955.725,19 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 994.073,60

 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.307.532,80 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.315.552,48
 

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A 
RECEBER 

14.261,04 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A 
RECEBER 

22.191,45

 

PESSOAL A PAGAR 2.695.886,03 PESSOAL A PAGAR 2.693.665,02
 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 656.860,61 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 652.113,76
 

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.285.757,50 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.166.643,43
 

CONTAS A PAGAR 259.857,08 CONTAS A PAGAR 254.322,19
 

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.732.043,49 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.327.282,80
 

VALORES EM TRÂNSITO 180.995,22 VALORES EM TRÂNSITO 178.994,63
 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 282.800,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 282.800,00
 

  
 

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.558.346,39 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 7.502.020,92
 

TOTAL GERAL 30.692.260,12 TOTAL GERAL 30.692.260,12
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO XII - 

Quadro 7.4.5 - Fluxo de Caixa 
 

2014 2015 Descrição 
 

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 3.871.999,531.211.190,55
 

 
 

Ingressos 27.129.059,2724.133.913,73
 

 
 

Receitas 13.483.106,2410.762.194,77
 

Receitas de Contribuições 8.293.928,086.937.197,73
 

Exploração de Bens e Serviços 1.790.248,552.039.380,02
 

Financeiras 261.001,66276.308,52
 

Outras Receitas Correntes 1.331.927,951.019.158,50
 

Transferencias Correntes 1.806.000,00490.150,00
 

 
 

Recebimentos Extra-Orçamentários 13.645.953,0313.371.718,96
 

 
 

Desembolsos 23.257.059,7422.922.723,18
 

 
 

Despesas 9.639.374,8210.035.083,82
 

Pessoal e Encargos 3.291.242,793.872.701,40
 

Benefícios Assistenciais 256.330,93273.940,14
 

Uso de Bens e Serviços 4.044.127,854.242.742,71
 

Financeiras 0,000,00
 

Transferencias Correntes 2.047.673,251.732.043,49
 

Tributárias e Contributivas 0,000,00
 

Outras Despesas Correntes 0,00-86.343,92
 

 
 

Pagamentos Extra-Orçamentários 13.617.684,9212.887.639,36
 

 
 

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 3.871.999,531.211.190,55
 

 
 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -735.165,96-267.516,02
 

 
 

Ingressos 66.346,000,00
 

Operações de Crédito Internas 0,000,00
 

Alienações de Bens 66.346,000,00
 

Alienações de Títulos e Ações 0,000,00
 

Amortização de Empréstimos Concedidos 0,000,00
 

Transferências de Capital 0,000,00
 

 
 

Desembolsos 801.511,96267.516,02
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Aquisição de Ativo Não Circulante 801.511,96267.516,02
 

Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,000,00
 

Transferências de Capital 0,000,00
 

 
 

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -735.165,96-267.516,02
 

 
 

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 3.136.833,57943.674,53
 

 
 

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 3.421.512,826.558.346,39
 

Caixa e Equivalente de Caixa Final 6.558.346,397.502.020,92
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 


