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SOBRE O RELATO DE GESTÃO 2020

O presente relato tem o propósito de apresentar os resultados 
e ações alcançados pelo Creci-PR dentro de sua competência 
institucional que é a de fiscalizar a profissão de corretor de            
imóveis em todo estado como prevê a Constituição Federal 
em seu artigo 21, inciso XXIV, bem como a lei de regência do 
Conselho, no caso, a Lei nº 6.530/1978.

Com linguagem simples e direta visa se tornar uma importante 
ferramenta de comunicação com o público e demais instituições 
com as quais o Conselho se relaciona. 

O relato descreve a estratégia, estrutura, atividades, investi-
mentos e ações desenvolvidas para o crescimento e valorização 
da classe de corretores de imóveis. 

A elaboração deste relato norteou-se pelas normas de organi-
zação e apresentação de relatórios e de peças complementares 
integrantes dos processos de contas da Administração Pública 
Federal. Foi elaborado nos termos do art. 70, parágrafo único, da 
Constituição Federal e de acordo com às disposições da IN-TCU 
nº 84/2020, DN-TCU nº 187/2020 e DN-TCU nº 188/2020.

Enfatizamos que os dados e informações apresentados são    
referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, 
exceto quando de outra forma indicado.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Iniciamos o exercício vocacionados a realizar os resultados descritos no Plano de Ação 
da Gestão do Creci-PR para o triênio 2019/2021. Pautamos nossa missão no sentido de 
bem servir aos profissionais corretores de imóveis e a sociedade.

Acreditamos que uma aproximação com os nossos usuários em geral, ouvindo e dando-
-lhes resposta clara, objetiva e sincera é um dos caminhos que deve ser percorrido sem 
trégua. É preciso que os colegas e a comunidade em geral acreditem que suas queixas, 
suas sugestões e suas críticas, por mais duras que sejam, serão dignas e merecedoras de 
toda a nossa atenção.

Implementamos a máxima de “agir mais e falar menos”.

No início de 2020, estávamos esperançosos. Assistimos o surgimento das primeiras evi-
dências da retomada econômica e de possível crescimento de nosso país, dentre outros 
fatores, decorrentes das reformas aprovadas pelo Governo Federal em 2019.

Porém, de repente, fomos sacudidos pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19 que 
lançou a humanidade num túnel. Abalou não só a economia do mercado mundial, mas 
também provocou calamidade na área de saúde ao ceifar, de forma abrupta, milhares 
de vidas. 

Esse fenômeno ainda inexplicável, trouxe multiplicação de incertezas juntamente com 
uma brutal perda de renda, colocando em situação de penúria uma vasta multidão. 

Mas é fato que há uma saída muito próxima vinda da Ciência. Ainda que, neste momento, 
não saibamos com absoluta certeza, quando vamos encontrar essa solução. Esperamos 
que seja em breve.

A experiência desse conjunto de adversidades alterou profundamente nosso modo de 
viver. Foi lançado sobre a administração do Creci-PR, por exemplo, maiores desafios.

Por isso, tivemos que nos adaptar rapidamente a esse novo estado de coisas. 

Fomos compelidos a atuar de forma proativa e com precisão. Era imperioso dar segu-
rança aos conselheiros, diretores, delegados e funcionários. Afinal, nossos inscritos bus-
cavam e buscam orientação do Conselho de como proceder diante do caos que se criou. 

Assim, sempre respeitando o distanciamento social 
com adoção dos protocolos e as medidas sanitárias, 
aprendemos a nos reunir em teleconferência e con-
seguimos fazer isso com destreza e desenvoltura. 
Aprendemos até a ficar por certo tempo em home-
-office (teletrabalho), quando as autoridades de saúde 
assim o determinaram. Passamos a realizar nossas ati-
vidades primárias e reuniões deliberativas no formato 
on-line dando destaque aos seguintes eventos:

I. Sessões Plenárias;

II. Sessões das Turmas Julgadoras;

III. Sessões da Cefisp (Comissão de Ética e Fiscalização 
Profissional);

IV. Sessões de juramento e entrega de credenciais aos 
novos corretores;

V. Cursos de aperfeiçoamento profissional.

Como visto, por todo este conjunto de fatores, também 
nos ocorreu de sermos mais assertivos. Talvez pas-
samos a entender, mais do que nunca, o significado 
maior da vida. E novamente encontramos no limiar de 
cada um dos membros que compõem este Conselho o 
exemplo da força de trabalho onde, em meio à pan-
demia, descobrimos o sentido mais verdadeiro da 
expressão de se viver: “um dia de cada vez” (One day 
at a time).

Nesse turbilhão de mudanças sociais, econômicas e 
sanitárias jamais vistas, pode-se dizer que uma das 
novidades que foram impostas pela pandemia foi a 
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criação em nossa gestão da “Cerimônia Institucional 
on-line” onde os novos profissionais corretores de imó-
veis fizeram o Juramento, em ato solene.1

Essa nova perspectiva de alcance aos profissionais 
possibilitou que 2.027 novos corretores e 302 empre-
sas imobiliárias localizadas em 164 municípios do 
estado do Paraná fizessem o juramento de forma 
segura e, com isso, recebessem sua habilitação para 
o lídimo exercício da profissão. Esses atos, registre-se, 
foram realizados sempre e acima de tudo respeitando 
às medidas de controle da pandemia. Para a nossa 
gestão é simplesmente fantástico o lado positivo 
alcançado por essa iniciativa contrária à adversidade 
imposta pelo Coronavírus. 

Em outra frente, agora no campo da regulamentação 
do exercício profissional, através do brilhante trabalho 
exercido pela sua coordenação e agentes fiscais, apesar 
dos percalços, verificou-se 148 pessoas atuando sem a 
qualificação exigida por lei. Em todos os casos, foram 
lavrados Autos de Constatação e as comunicações 
dessas infrações e dos seus autores foram encaminha-
das às autoridades para que respondam a processo na 
Justiça por contravenção penal pelo exercício ilegal 
de profissão.2

Outro destaque da gestão se deu na Ouvidoria do 
Creci-PR. Como principal canal de comunicação com 
a sociedade, esse setor coletou 454 denúncias com 
apontamentos de fatos e circunstâncias ocorridas no 
mercado imobiliário que demandaram a atuação do 
órgão de controle da profissão.

Dentro do espectro das ações do Sistema Cofeci-Creci foi adotada uma importante 
medida para auxiliar os profissionais e empresas do ramo imobiliário a superarem o 
momento da crise instalada pela COVID-19. De modo que foi publicada pelo Conselho 
Federal em 31 de março de 2020 a Resolução nº 1.433 estabelecendo novo calendário 
para o pagamento da anuidade em condições excepcionais de prazo, parcelamento sem 
atualização monetária de valor, entre outras vantagens.

Como visto foi um ano muito difícil e altamente complexo. Porquanto, com coragem e 
desprendimento, seguimos na administração com verdadeira parcimônia na aplicação 
correta dos recursos. 

Essa visão proporcionou ao Creci-PR a consecução de investimento patrimonial, previa-
mente autorizado pelo nosso egrégio plenário e também com a necessária aprovação 
do Cofeci para a aquisição de novas sedes nas cidades de Londrina, Maringá e Foz do 
Iguaçu. Note-se que essas cidades englobam regiões macroeconômicas de importân-
cia estratégia. Não só no que diz respeito ao grande número envolto de profissionais e 
empresas que congregam, mas também, pela necessidade de instalações condignas ao 
atendimento do público profissional e à sociedade que busca os nossos serviços.

Enfim, com esse breve relato de nossas iniciativas em concatenar o Plano de Ação, 
pode-se dizer que uma das principais vitórias de nossa gestão em 2020 foi, sem sombra 
de dúvida, a realização da “JORNADA: VALORIZAR E CAPACITAR”. 

Trata-se de curso de treinamento profissional desenvolvido pelo Creci-PR em parceria 
com o Sebrae e o Sistema Cofeci-Creci. O evento foi pensado em comemoração alusiva 
ao dia 27 de agosto - “Dia Nacional do Corretor de Imóveis”, – quando se completou 58 
anos de regulamentação profissional. 

Esse projeto teve como objetivo aprimorar o conhecimento técnico profissional sobre a 
utilização das redes sociais e gestão financeira em conformidade com a nossa missão 
institucional. Ademais, nessa ocasião, foram ministradas palestras onde foram aborda-
dos temas relevantes à corretagem:

• Negócios Digitais de 17 a 20 de agosto com Gisele Reis – Especialista em Marketing 
Digital.



1 NOTA: Juramento do Corretor de Imóveis. “Prometo exercer a Profissão de Corretor de Imóveis respeitando as leis da República Federativa do Brasil, o nosso Código de Ética, os regulamentos e resoluções deste Conselho e dos órgãos 
representativos da classe. Prometo também trabalhar com zelo, dedicação e honestidade no desenvolvimento dos negócios imobiliários do país, quer junto às empresas ou entidades, quer no trato e convívio com os clientes e colegas. 
Para tanto, guardarei os segredos a mim confiados ou revelados. Assim, nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer a fraude, pois, cumprindo este juramento solene, desejo gozar de boa reputação entre os 
homens e entre a comunidade em que trabalho, para minha felicidade, de minha família e de minha pátria. Prometo!”
2 DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.
3 Disponível em CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/11/18/em-nova-onda-de-crescimento-mercado-imobiliario-quer-evitar-erros-do-passado. Acesso em 09/03/2021.
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• Gestão Financeira de 24 a 26 de agosto com o trei-
namento de Adriano Rodrigues – Especialista em 
Auditoria e Perícia Contábil

• Palestra de encerramento 27 de agosto Jacqueline 
Gomes – Especialista na implantação da cultura 
de excelência em atendimento.

O resultado dessa iniciativa nos trouxe o impressio-
nante número de acessos à jornada on-line  totalizando 
8.891. Um verdadeiro sucesso de público em ambiente 
virtual que, inclusive, possibilitou ao Sistema Cofeci-
Creci a expansão do modelo, em nível nacional, com a 
realização do projeto “SABER IMOBILIÁRIO”. 

Nessa segunda jornada de treinamento profissional 
foram ministrados novos e revelantes temas. E durante 
os dias do evento realizado de 30 de novembro a 04 
de dezembro houve maciça participação de Corretores 
de Imóveis de todos os estados do Brasil. Sendo que 
os profissionais paranaenses tiveram destaque pelo 
maior número de participação.

Vale ressaltar que, na esfera profissional, embora todos 
os sinais da crise apontassem para índices econômicos 

Luiz Celso Castegnaro 
Presidente - Creci-PR

contrários, o fato que nos regozijou, no final de 2020, 
foi a notícia da retomada do ciclo de recuperação do 
mercado imobiliário e do número de negócios.3

Com essas considerações ainda preciso dizer, para 
encerrar, que ninguém faz nada sozinho. Paulo 
Vieira de Campos, professor de Liderança na Escola 
Conquer, escreveu que “Unir-se é um bom começo, 
manter a união é um progresso, e trabalhar em con-
junto é a vitória”. 

E o nosso Conselho só conseguiu esse sublime desem-
penho institucional porque é formado por notável e 
valorosa equipe de trabalho que é distribuída em mui-
tas frentes. Tanto na representação dos diretores, con-
selheiros, delegados e membros de comissões como 
também de funcionários que, de forma abnegada, 
prestam serviço técnico e dedicado a atender às neces-
sidades dos profissionais e das demandas da socie-
dade, sempre com a vocação para servir. 

A todos, sinceramente, o agradecimento pelo empenho 
na busca de fazer um Creci-PR cada vez melhor. 



VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 
E AMBIENTE EXTERNO
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QUEM SOMOS
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6ª 
Região/PR, Creci-PR, é órgão fiscalizador criado para 
disciplinar a profissão de corretor de imóveis e impedir 
o exercício ilegal dessa atividade profissional.

A atuação do organismo de fiscalização profissional 
ocorre em todo o estado do Paraná. O corpo funcio-
nal está distribuído na sede localizada na capital e 
em mais 12 unidades administrativas presentes nas      
principais cidades do Paraná. 

Na circunscrição administrativa do Conselho atuam 
20.609 corretores de imóveis e 3.277 empresas 
imobiliárias.

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

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

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

A técnica profissional, portanto, prevista no Código 
de Ética Profissional (CEP), refere não só ao trato 
com o cliente, mas também, na relação profissional 
entre colegas e ao próprio conselho de fiscalização 
profissional. 

Nesse contexto, a atuação do Creci-PR no controle e regulamentação profissional tem como frente três situações 
bem definidas: 

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

Os agentes fiscais, previamente chefiados por um gestor na Coordenadoria de Fiscalização Executiva, realizam 
inspeções rotineiras em escritórios imobiliários. O objetivo da vistoria é verificar a regularidade profissional e o 
cumprimento das normativas.

A segunda forma de atuação do Conselho ocorre por provocação espontânea e externa de qualquer cidadão. No 
caso, aquele que se sentir prejudicado por maus serviços imobiliários relacionados à venda, locação ou adminis-
tração de imóveis pode encaminhar denúncia ao Conselho que tem competência para verificar a técnica aplicada 
ao caso.

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

Se contiver elementos mínimos a denúncia poderá ser acolhida e transformada em Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) para apuração da conduta profissional questionada e, enfim, verificar se há violação da técnica 
profissional e a retidão aplicas ao caso concreto. Caso em que faz surgir à imposição de sanção disciplinar ao 
infrator.

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

Interessante destacar que, em 2020, foram realizados 783 atendimentos nessa modalidade de atuação. 
Demonstrando, assim, a capacidade de acolhimento das demandas de prestação de serviço e a resolução das pro-
blemáticas apresentadas pela sociedade e pelos profissionais do ramo imobiliário.
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Com isso bem definido, dentro da atuação do 
Conselho de fiscalização profissional, apresentamos 
a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores:

MISSÃO:

VISÃO:

VALORES: 

Fiscalizar e regulamentar a atividade 
defendendo a sociedade do exercício 
ilegal e das condutas que violam à 

técnica e à ética profissional.

Ser uma instituição que promova o 
aprimoramento dos serviços, dialogue com a 

sociedade e seja reconhecido como Conselho de 
fiscalização profissional na disciplina, orientação 

e regulamentação da atividade.

Ética e responsabilidade; 
Transparência e diálogo; 

Comprometimento e efetividade; 
Profissionalismo.

Sede

Delegacias Regionais

Escritórios Regionais

NORTE 
PIONEIRO

LONDRINA

APUCARANA

MARINGÁ
UMUARAMA

CASCAVEL
FOZ DO 
IGUAÇU

GUARAPUAVA

PATO 
BRANCO

PONTA 
GROSSA

CURITIBA
LITORAL

TOLEDO

Mapa do Paraná com a definição da Sede, Delegacias Regionais e Escritórios Regionais 

A classe imobiliária no Paraná Creci-PR em números

Funcionários

46

12

54

275

Representantes 
nomeados

Agentes de 
fiscalização 

Conselheiros eleitos 
20.609 corretores 
de imóveis ativos

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

Organizar o registro 
profissional dos inscritos 

com expedição de 
credenciais, certidões e 

cartões de regularidade;

Atuar de forma 
socialmente responsável 

firmando convênios 
gratuitos em benefício do 
público interno e externo.

05

10

Decidir sobre os 
pedidos de inscrição 

de pessoa física e registros 
de pessoa jurídica;

Abrir diálogo com 
a sociedade sobre a 

importância da profissão e 
com os profissionais sobre 

a necessidade de atuar com 
regularidade;

04

09

Arrecadar anuidades, 
multas geradas em 

processos disciplinares, 
emolumentos e a dívida 

ativa;

Combater o exercício 
ilegal da profissão 

comunicando à autoridade 
pública a atividade 

de pessoa inabilitada 
para que responda por 

Contravenção Penal (art. 
47 da LCP);

03

08

Cumprir as resoluções 
do Cofeci no controle 
e regulamentação da 

profissão;

Atuar em conjunto com 
autoridades públicas 

em assuntos de interesse 
coletivo e afeitos ao 
mercado imobiliário;

02

07

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

ao mercado imobiliário, 
conduta e técnica 

profissional;

Julgar os processos e impor 
sanções previstas em lei 

contra infratores;

01

06
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PLENÁRIO

Diretor Secretário

Diretoria
Presidente

Diretor Tesoureiro

Conselho Fiscal

Procuradoria Geral

Superintendência Institucional 

Assessorias Técnicas 

Gabinete da Presidência 

Superintendência de Gestão Operacional e Controladoria 

Turmas Julgadoras 

Comissões e Grupos de Trabalho

Comissões

Coordenadoria Geral 
de Secretaria 

Coordenadoria de 
Fiscalização

Coordenadoria Geral 
de Processos

Coordenadoria de 
Licitações, Compras e 

Contratos 

Coordenadoria 
de Gestão 

Administrativa e TI

CEFISP

COAPIN

CRECICON

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Ouvidoria
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO - GESTÃO 2019/2021 Conselheiros Efetivos 

Antonio Leomar Colla

Arnaldo Colombelli

Cesar Augusto Guerios 

Claudio Sandri

Daniel Fuzetto

Francisco Faria Nunes (in memo-
riam)

Gerson Paranhos de Oliveira

Gilberto José Menoncin

Jerônimo Francisco Neto
João José Salomé Moraes
João Teodoro da Silva
José Roberto Infante Bonatto
Marcello Scandelae
Marisa Aparecida Macagnan
Mauricio Rodrigues Antunes
Olmir Mingotti
Sergio Ari Hach

Conselheiros Suplentes  

Amauri Domingues

Ana Beatris de Castro

Arion Marcelo dos Santos

Arlindo Aparecido Zital da Silva

Azamor Vlademir Carneiro

Carlos Eduardo Canto

Claildo Toszek

Dilermando Aniceto Eleutério

Elenice do Rocio Gomes de Oliveira

Ivo Sendeski

João Augusto Ceriani de Oliveira

José Genolino da Silva Carneiro

José Raimundo Roszkowski

Luiz Antonio Langer

Makihiro Matsubara

Marcelo Taborda de Freitas 

Marcos Antonio Francalacci França

Marcos Roberto Mincache Moura

Maurilio Leonel

Mohamed Alin Costa Nader

Osni Lavado da Silva

Patrick Daniel Correa 

Paulo Fernando Gobetti

Ricardo Hirodi Toyofuku

Rivaldo Ferrari

Sissi Mara Terezinha Rorato

Luiz Celso Castegnaro 
Presidente

Izabel Cristina Maestrelli 
Vice-Presidente Adj. para 

Assuntos da Mulher

Mariano Dynkowski 
Diretor Secretário

Rosalmir Moreira 
Vice-Presidente

Marco Antonio Bacarin 
Vice-Presidente Adj. para 

Assuntos Sindicais

Marilde Reis 
Diretora 2ª Secretária

Sabas Martin Fernandes 
2º Vice-Presidente

Julio Cesar Cattaneo 
Vice-Presidente Adj. de 

Comunicação e Valorização 
Profissional

Handres de Paula Guedes 
Diretor Tesoureiro

Zeferino José Mazorana 
Diretor 2º Tesoureiro

* Em razão de renúncia, o total de conselheiros suplentes é igual a 26.
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PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
CONTATOS TELEFÔNICOS

Sede – Curitiba (41) 3262-5505 
Delegacia – Londrina (43) 3322-5252 

Escritório Regional – Apucarana (43) 3048-2919 
Delegacia – Maringá (44) 3262-8863 
Delegacia – Cascavel (45) 3224-1818 

Escritório Regional – Toledo (45) 3056-5505 
Delegacia – Ponta Grossa (42) 3224-0539 
Delegacia – Foz do Iguaçu (45) 3523-2446 
Delegacia – Pato Branco (46) 3225-3677 
Delegacia – Umuarama (44) 3622-6264 

Delegacia – Litoral (41) 3453-1654 
Delegacia – Guarapuava (42) 3622-6253 

Delegacia – Norte Pioneiro (43) 3534-1634

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS

Sede - Curitiba | Rua General Carneiro, 814 
Delegacia – Londrina | Rua Pref. Hugo Cabral, 957 

Escritório Regional – Apucarana | Rua Prof. Erasto Gaertner, 126 
Delegacia – Maringá | Av. Carneiro Leão, 135 

Delegacia – Cascavel | Rua Souza Naves, 3995 
Escritório Regional – Toledo | Largo São Vicente de Paulo, 1333 

Delegacia – Ponta Grossa | Rua Dr. Colares, 320 
Delegacia – Foz do Iguaçu | Rua Benjamin Constant, 314 

Delegacia – Pato Branco | Rua Itacolomi, 1954 
Delegacia – Umuarama | Av. Presidente Castelo Branco, 3806 

Delegacia – Litoral | Av. Jk de Oliveira, 975 - Matinhos 
Delegacia – Guarapuava | Rua Benjamin Constant, 896 
Delegacia – Norte Pioneiro | Rua Tiradentes, 540 - SAP

(41) 99169-2761 
diretoria@crecipr.gov.br

(41) 99168-5301 
www.participar.com.br/ 

recipr/users/sign_in

Fiscalização 
(41) 98729-6278 

Secretaria 
(41) 99169-5892 

Procuradoria Fiscal 
(41) 99169-5286 

Coordenadoria Geral 
de Processos 

(41) 99169-0521 
Ouvidoria 

(41) 99168-5301
@crecipr 

2.988 seguidores

CONTATO COM A DIRETORIA

OUVIDORIA

WHATSAPP

INSTAGRAM

@creciparana 
8.271 seguidores

FACEBOOK
transparencia.crecipr.gov.br

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA

www.crecipr.gov.br

PORTAL CRECI-PR



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2020 17

OUVIDORIA 

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

O objetivo deste serviço é possibilitar a orientação e 
a transmissão de informações no intuito da melhoria 
contínua do atendimento das demandas da sociedade. 
Elevando, assim, a transparência da gestão e a correta 
aplicação dos recursos públicos.

A ouvidoria é uma ferramenta que valoriza a cidada-
nia na busca à melhoria do serviço de fiscalização pro-
fissional do Creci-PR. 

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

A forma de acesso é simples. Ocorre pelo website do 
Creci-PR “www.crecipr.gov.br” com clique no menu 
“ouvidoria”. O serviço é gratuito. E o Conselho ao rece-
ber o pedido tem o prazo de 30 dias para concluir res-
posta ao atendimento. 

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

Interessante salientar que pela forma descomplicada 
em meio eletrônico de fácil acesso à procura por este 
serviço vem aumentando ano após ano. Em 2020 
foram realizados 783 atendimentos. 

A ouvidoria do Creci-PR possui os seguintes procedimentos:

RECEBIMENTO 
PELO SISTEMA DE 

OUVIDORIA

ANÁLISE DA 
DEMANDA

ENCAMINHAMENTO 
AO SETOR 

COMPETENTE 

RESPOSTA AO 
SOLICITANTE

502

DENÚNCIAS

RECLAMAÇÕES

SOLICITAÇÕES

E-SIC

SUGESTÕES

CRÍTICAS

121

84

2
59

11

DETALHAMENTO DAS DEMANDAS 
RECEBIDAS PELA OUVIDORIA:

DEMANDAS RECEBIDAS 
POR DEPARTAMENTO

ELOGIOS

4
454

20

27

15

165

74

15

7

6

FISCALIZAÇÃO 
EXECUTIVA

DIRETORIA

JURÍDICO/LICITAÇÃO

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

COGEP

SECRETARIA

PROCURADORIA 
FISCAL

COMUNICAÇÃO/
IMPRENSA

SUPERINTENDÊNCIA
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QUANTITATIVO MENSAL:

PERFIL DOS MANIFESTANTES PERFIL DOS MANIFESTANTES - ESCOLARIDADE

75

JUNHOABRIL

28

DEZEMBRO

55
54

AGOSTO

52

MARÇO OUTUBRO

78

74

MAIOFEVEREIRO

74

JANEIRO

73

79

JULHO

75

SETEMBRO

66

NOVEMBRO

MASCULINO

FEMININO
PESSOA 

JURÍDICA

SUPERIOR INCOMPLETO

57

80

28

3
4

6

1 1 6

TÉCNICO INCOMPLETO

TÉCNICO COMPLETO

MÉDIO COMPLETO

MÉDIO INCOMPLETO

FUNDAMENTAL INCOMPLETO

NÃO ALFABETIZADO

NÃO INFORMADO

FUNDAMENTAL COMPLETO

54%41%

5%

277

SUPERIOR COMPLETO
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Portal da Transparência 
e Prestação de Contas

No website do Creci-PR são disponibilizadas as infor-
mações relativas à gestão orçamentária e a correta 
destinação dos recursos arrecadados. Para aces-
sar basta clicar no menu: Portal da Transparência e 
Prestação de Contas.

A divulgação das informações possibilita que o        
cidadão tenha conhecimento da receita, despesa,  con-
tratos, licitações, programas, legislação pertinente, 
projetos e ações do Creci-PR. O portal atende às exi-
gências da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Sistema Eletrônico de 
Informação ao Cidadão e-SIC

O Creci-PR utiliza o e-SIC. O sistema permite a qual-
quer pessoa encaminhar pedidos de acesso à informa-
ção e acompanhar o prazo de resposta da solicitação. 

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

Número de seguidores: 8271
Publicações em 2020: 85
Curtidas e Reações: 4.627
Alcance Total: 150.378

Número de seguidores: 2.988
Publicações em 2020: 71
Curtidas e Reações: 3.994
Alcance Total: 55.595

Site Creci-PR
Total de acessos 229 mil acessos

Trata-se de canal eletrônico de comunicação dis-
posto ao cidadão em atendimento à Lei de Acesso à 
Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2011 – que regula-
menta o direito e o dever previsto na Constituição 
Federal. Em 2020 foram recebidas 59 manifestações 
através do e-SIC.

Canais de comunicação on-line

O Creci-PR mantém atualizado os seguintes canais de 
comunicação on-line: 

1. Website institucional; 

2. Mídias sociais: Facebook e Instagram.

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

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

Menus mais acessados:
• Pesquisa de Credenciados
• Torne-se um Corretor
• Últimas Notícias
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O site do Creci-PR tem relevância não só aos profissio-
nais corretores de imóveis, mas também à sociedade. 

No portal os profissionais podem buscar informa-
ções sobre inscrições, estágios, cancelamentos e 
suspensões. Também é possível emitir certidões de 
regularidade, retirar boletos de anuidade e, ainda, 
acompanhar às notícias sobre o mercado imobiliário. 

Para a população o site permite a consulta pública 
de profissionais e empresas credenciadas, acesso ao 
modelo de denúncia e a orientação sobre procedimen-
tos do mercado imobiliário através da fiscalização 
profissional.  

Há também publicado na página do Conselho, infor-
mações do Portal da Transparência e Ouvidoria.

Em 2020 foram registrados o total de 229 mil acessos. 
Os menus mais acessados foram: pesquisa de creden-
ciados, torne-se um corretor e últimas notícias.

E-mail Marketing

Como ferramenta eficiente de comunicação, o Creci-PR 
através de sua assessoria de comunicação, utiliza o 
sistema de e-mail marketing para informar os pro-
fissionais sobre assuntos pertinentes à corretagem 
imobiliária. 

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

Comissão de Atendimento ao 
Consumidor do Mercado Imobiliário  
- Crecicon

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

Essa atividade de relevância pública traz às pessoas 
envolvidas no procedimento de denúncia a possibili-
dade de chegarem a um consenso pela atuação conci-
liatória e preventiva do Conselho. 

Em 2020, a comissão de conciliação atendeu e realizou 
45 audiências. Esse número foi inferior aos exercícios 
de 2018 e 2019 devido a suspensão das audiências em 
razão da pandemia do novo Coronavírus. 

E-mail marketing 2020

806.30657
Envio total de 

e-mails
boletins 

informativos 
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AMBIENTE EXTERNO

Ainda sem cessar e sob os efeitos da pandemia da Covid-19 um dos setores da 
economia que reagiu em elevado ritmo de recuperação foi o da construção civil 
e do mercado imobiliário. 

O principal fator que contribuiu para esse crescimento é o acesso ao crédito imo-
biliário. 1 

Levando em conta esse cenário, a Associação Brasileira de Entidades de Crédito 
e Poupança (Abecip) fez um interessante estudo. A Abecip classificou o aumento 
no volume de negociações, tanto para aquisição como para construção imobi-
liária, ao benefício da oferta de crédito a juros mais baixos. E, também, aquele 
decorrente das operações contratadas com recursos de caderneta de poupança. 
A conclusão do trabalho ressalta que este fator econômico foi impulsionado 
ainda mais no segundo semestre de 2020 totalizando, assim, no ano, 426.771 
unidades financiadas. 2

Naturalmente esse elevado volume de operações envolvendo imóveis fomentou 
os negócios imobiliários. 

O que repercutiu positivamente no número de novos profissionais e de empresas 
do ramo imobiliário. Ao comparar os exercícios de 2019 e de 2020 chegou-se à 
seguinte constatação:

EXERCÍCIO 
INSCRIÇÕES DE 
PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES DE 
PESSOA JURÍDICA

2019 1.722 339

2020 2.199 384

Aumento de 27,7% Aumento de 13,2%

Evidente que este fenômeno traz ao Creci-PR maior responsabilidade no controle 
da técnica e da ética no exercício da Fiscalização Profissional.

1 Fonte Internet: https://veja.abril.com.br/economia/financiamento-imobiliario-tem-desafios-para-manter-ritmo-em-2021/, acessível em 09/03/2021.
2 Fonte Internet: https://www.abecip.org.br/credito-imobiliario/indicadores/financiamento/financiamento-imobiliario, acessível em 09/03/2021.

MODELO DE NEGÓCIOS - CADEIA DE VALOR 

A cadeia de valor do Creci-PR tem como princípios:

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

Cadeia de Valor  
Finalístico

Governança

Gestão orçamentária

Gestão de atendimento  
ao público

Gestão de arrecadação 
de recursos 

Solução de tecnologia 
da informação

Gestão dos 
controles internos

Áreas que atuam na 
cadeia de valor

Presidência

Presidência e 
Diretor Tesoureiro

Diretor Secretário

Diretor Tesoureiro

Diretoria Executiva

Diretoria Executiva 

VALOR AGREGADO

Assegurar uma gestão de 
excelência

Assegurar sustentabilidade 
orçamentária, financeira e 

operacional

Garantir atendimento aos profissio-
nais que buscam habilitação técnica 

e regularidade profissional

Maximizar a arrecadação 
das anuidades e multas

Garantir a inovação, a 
segurança e a qualidade 

da informação

Garantir a padronização 
dos procedimentos, 

a integridade e a transparência 
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CADEIA DE VALOR DO CRECI-PR COM MACROPROCESSOS

MACROPROCESSO FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL MACROPROCESSO GESTÃO, SUPORTE E OPERAÇÃO

MACROPROCESSO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Atender demandas do Poder Judiciário e do MP

Manter relacionamento com a sociedade

Conduzir relacionamento institucional

FORMULAÇÃO DE POLÍTICA 
DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE DISCIPLINA

Política de fiscalização

Política de orientação

Política de disciplina

Promover planejamento, 
controle e execução da gestão

Promover segurança institucional

Exercer orientação técnica e 
controle para cumprimento da ética

Administrar o orçamento, 
finanças e a contabilidade

Realizar a ética e correição disciplinar

Prover e gerenciar tecnologias 
da informação e comunicação (TIC)

Realizar controle interno

Promover especialização funcional

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

Gerenciar riscos corporativos 
e continuidade de negócios

Gerir comunicação com os 
profissionais e a sociedade

Gerir pessoas

Gerir conhecimento, 
informação e documentação

Administrar e dar manutenção ao patri- 
mônio e dar suporte a serviços de apoio

EXECUÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS 

POLÍTICAS DE FISCALIZAÇÃO, 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

E DISCIPLINA

Acompanhar a fiscalização profissional

Executar e acompanhar a orientação e disciplina

Administrar e rever resultados

ORGANIZAR, DIFUNDIR, 
PROPAGAR A  INFORMAÇÃO 

DA TÉCNICA E O CUMPRIMENTO 
DA ÉTICA

Organizar a informação

Fiscalizar a técnica

Fazer cumprir a ética

FORMULAÇÃO DAS 
DIRETRIZES PARA ESTABILIDADE 
E EFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA TÉCNICA E 

ÉTICA PROFISSIONAL

Formular diretrizes para 
propagação da técnica e ética

Regular o exercício profissional

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL COM 

OS PODERES PÚBLICOS

GESTÃO E SUPORTE 
ORGANIZACIONAL



RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS
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GESTÃO DE 
RISCOS E CONTROLES

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

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

A partir da identificação dos riscos o grupo deve 
planejar a estratégia de implantação e a política 
do procedimento de gestão com proposta de disse-
minação das ações e contextualização. 

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

CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO

RISCOS ECONÔMICOS RISCOS FINANCEIROS

Disponibilidade de recursos a serem arrecadados
Inadimplência de créditos

Quedas que afetam o mercado imobiliário

Falta de liquidez do pagamento de parcelamento
Acesso aporte financeiro do Cofeci

Disponibilidade de bens

RISCOS SOCIOAMBIENTAIS RISCO PESSOAL

Economicidade de energia
Descarte correto de recicláveis

Capacidade do corpo funcional
Atividade fraudulenta

Saúde e segurança

RISCOS SOCIAIS RISCOS OPERACIONAIS

Comportamento do consumidor de serviço
Cidadania 

Comportamento profissional
Privacidade

Capacitação para novas tecnologias
Dependência de marco regulatório

Execução de cronograma
Sistema integrado de compras

RISCOS TECNOLÓGICOS RISCOS TECNOLÓGICOS

Interrupções
Segurança com afluxo de dados

Tecnologias emergentes
Integração de dados

Integridade de dados
Disponibilidade de dados e sistemas

Seleção de sistemas
Desenvolvimento de ferramentas virtuais

Alocação de informática
Manutenção e compra de equipamentos

RISCOS NATURAIS RISCOS DE IMAGEM

Desastres naturais
Exposição negativa em meio de comunicação

Perda de confiança da sociedade
Proibição de pessoalidade

RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS

Multas, sanções aplicadas por órgãos
Desregulamentação da profissão

Legislação
Regulamentos

Política pública
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CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO

OPORTUNIDADE ECONÔMICA OPORTUNIDADE FINANCEIRA

Estabelecer parceria com a Caixa Econômica 
Federal para fomentar negócios aos 

profissionais e à sociedade

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

a parcelamento

OPORTUNIDADE SOCIOAMBIENTAL OPORTUNIDANIDADE PESSOAL

Estabelecer convênio com o Ministério Público 
para orientar os profissionais

Capacitar o corpo funcional com cursos 
específicos

OPORTUNIDADE SOCIAL OPORTUNIDADE OPERACIONAL

Estabelecer convênios gratuitos de serviços 
para beneficiar profissionais

Estabelecer convênios gratuitos para 
capacitar profissionais

Criar diálogo com profissionais e a sociedade 
por meio da comunicação

Utilizar ferramentas da comunicação para 
fortalecer o papel institucional

OPORTUNIDADE TECNOLÓGICA OPORTUNIDADE TECNOLÓGICA

Estabelecer convênio com cartórios para 
protesto de débitos

Adotar meios de vídeoconferência
Investir em informática e sistemas na TIC

Desenvolver ferramentas virtuais para 
atendimento on-line

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

Assim, para melhorar o desempenho do Creci-PR no cumprimento de sua missão 
institucional de gerar valor para os profissionais e para a sociedade foram refor-
çados os aspectos de liderança, política de fiscalização e estratégia para alcançar 
resultados.

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

AMBIENTE PROCEDIMENTOS/ 
PROCESSOS

PARCERIAS

RESULTADOS

Liderança

Política de fiscalização 
e estratégia

Envolvimento 
de pessoas

Identificação e 
análise de riscos 

Avaliação e 
resposta a riscos

Monitoramento e 
comunicação

Eficácia da 
gestão do risco

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

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

A segunda linha de defesa ocorre por meio do conselho fiscal e da gestão administrativa para garantir a orientação 
e implantação de boas práticas em auxílio à governança.

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

O modelo de três linhas está assim composto:

ÓRGÃO DE GOVERNANÇA - COFECI

ALTA ADMINISTRAÇÃO - CRECI-PR
Regulador

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

Controles de Gerência

Auditoria Interna

Controle Financeiro

Medidas de 
Controle Interno

Segurança

Qualidade

Inspeção

Conformidade

CONTROLE INTERNO

A controladoria manteve atividade constante em auxí-
lio à administração do Creci-PR. O objetivo foi contri-
buir com a gestão para que a presidência e a direto-
ria do Creci-PR atingissem às metas estabelecidas no 
plano de ação. 

Por este motivo, a atuação do controle interno foi sem-
pre motivada e fundamentada em trabalho técnico 
com recomendações preventivas e corretivas dentro 
da análise da gestão financeira e orçamentária, patri-
monial, de pessoas, operacional e técnica em confor-
midade com o sistema legal.

Mesmo diante das restrições impostas pela pandemia 
da Covid-19, o trabalho do controle interno foi reali-
zado e direcionado a auxiliar à gestão estratégica a 
racionalizar e cumprir suas metas. Vale ressaltar que, 
além dessas recomendações, o controle interno ao ser 
convocado pela presidência participou ativamente da 
formulação dos seguintes documentos à gestão: relato 
integrado 2019 e 2020; planejamento anual para 2020 
e 2021; e formulação orçamentária.

Assim, durante o exercício, para situações detectadas 
pelo controle interno que mereciam atenção foram 
expedidas recomendações. 
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NATUREZA E CATEGORIA DE RISCO

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRA

FISCAL

eventos que podem afetar 
negativamente o 

equilíbrio das receitas do 
Creci-PR.

 ORÇAMENTÁRIO

eventos que podem 
comprometer a capacidade 

do Creci-PR de contar com os 
recursos orçamentários 

necessários à realização de 
suas atividades, ou eventos  
que possam comprometer 

a própria execução 
orçamentária.

NÃO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRA

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

 OPERACIONAL

eventos que podem comprometer as atividades da unidade 
organizacional, sejam eles associados a falhas, deficiência ou inadequação 

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

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

 REPUTAÇÃO

eventos que podem comprometer a confiança 
da sociedade em relação à capacidade 

de cumprir sua missão institucional ou que interfiram 
diretamente em sua imagem.

 INTEGRIDADE
eventos que podem afetar a probidade da gestão dos 
recursos e das atividades do Creci-PR, causados pela 

falta de honestidade e desvios éticos.



GOVERNANÇA, 
ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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GOVERNANÇA

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

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

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

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

• Proatividade: Comprometimento com a capacitação dos funcionários para o desenvolvimento e a dissemi-
nação das melhores práticas e resultados;

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

• Legalidade: Soberania ao cumprimento de princípios da Administração Pública e a construção de imagem 
institucional;

• Coerência: Harmonia entre as iniciativas e os princípios da governança corporativa - transparência, equi-
dade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.

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

a) envolvimento dos grupos de trabalho; 

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

c) identificação e conscientização da problemática dos procedimentos no intuito de modificar, modernizar e trazer 
resultados. 

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

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

Em termos de gasto público foi investido para custeio 
da fiscalização profissional, no exercício de 2020, a 
cifra de R$ 3.609.943,88 compondo a realização de 
25,48% do total da despesa corrente realizada.

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

Já o valor gasto em atividades de registro profissional, 
normatização, julgamento e orientação totalizou-se 
a quantia de R$ 3.162.618,04 representando, assim, 
22,32% do total da despesa corrente realizada. 

O maior percentual das concessões de diárias foi 
direcionado aos empregados, visto que as atividades 
fiscalizatórias são essenciais para assegurar aos cor-
retores de imóveis a legalidade da profissão, mesmo 
em período de pandemia. Desta forma, o gasto com 
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diárias, jetons e auxílio de representação ficou assim 
consolidado: SOCIEDADE

CIDADÃOSGOVERNANÇA

INSTÂNCIAS EXTERNAS 
DE APOIO À GOVERNANÇA

CONTROLADORIA 
GERAL

ORGANIZAÇÕES SUPERIORES

COFECI

ALTA ADMINISTRAÇÃO

PLENÁRIO
PRESIDÊNCIA

DIRETOR TESOUREIRO

GESTÃO TÁTICA

DIRETORIA

GESTÃO OPERACIONAL

COORDENADORES

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

INSTÂNCIAS INTERNAS DE
APOIO  À GOVERNANÇA

OUVIDORIA 
CONTROLE INTERNO

GESTÃO

OUTRAS PARTES
INTERESSADAS

CORRETORES
DE IMÓVEIS

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE GOVERNANÇA

65,73%25,82%

4,78%
3,67%

Funcionários      
R$ 336.235,00

Conselheiros      
R$ 132.060,00

Assessores          
R$ 18.792,00Comissões 

instituicionais 
R$ 24.476,00

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

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

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
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CONTROLADORIA COFECI 

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

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO 
E APURAÇÃO DE ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS

Em 2020 não foi instaurado nenhum procedimento ou 
a tomada de contas para apuração de desvio, pois não 
houve notícia de ilícito administrativo.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico é a ferramenta de ges-
tão que consolida metas, desenvolve ações e mobi-
liza recursos com o objetivo de alcançar resultados 
esperados.

Com a missão de fiscalizar e regulamentar a ativi-
dade defendendo a sociedade do exercício ilegal e das 
condutas que violam a técnica e a ética profissional 
no Paraná, realizamos em 2020, quando possível e 
autorizado pelas autoridades sanitárias, muito mais 
fiscalização profissional reativa do que rotineira pro-
priamente dita. Tudo decorrência da pandemia. 

Isto é, em razão do estado de exceção decorrente da 
calamidade pública e os protocolos de saúde, adotou-

-se postura restritiva com deslocamentos programa-
dos. Motivamos nossas ações de controle e regulari-
dade profissional, em grande parte, a partir de denún-
cias originadas no ambiente externo da Ouvidoria 
e-SIC. Desta forma, o resultado obtido no exercício foi 
o atendimento a 454 ocorrências sendo que, destas, 
originaram-se 148 comunicações de exercício ilegal 
da profissão à autoridade pública para instauração de 
processo por contravenção penal. 

Ao analisar o número absoluto de atendimentos de 
denúncias (454) têm-se que 77% das ocorrências origi-
naram-se em Curitiba. Já na Região Metropolitana de 
Curitiba houve registro de 5% de pedidos de verifica-
ção de irregularidade. Sendo que as demais cidades do 
estado do Paraná totalizaram 18% das comunicações 
de fato e notícias de possível infração. Assim, mesmo 
diante das restrições impostas pelo novo Coronavírus, 
totalizamos outras 5.624 diligências externas e foram 
expedidas no local de ocorrência 261 notificações para 
regularização.

Observe, por outro lado, que as sessões de julgamen-
tos foram procedidas todas, em meio virtual, com a 
participação das partes envolvidas para sustenta-
ção oral. Ao todo foram proferidos 339 julgamentos 
disciplinares.

Uma atividade que não pudemos realizar, plenamente, 
no exercício de 2020 foram as audiências de concilia-
ção na Comissão de Atendimento ao Consumidor, 
Crecicon. Não as fizemos porque deixamos de lado 
simplesmente. Até tentamos realizá-las de forma 
on-line, mas houve dificuldade apresentada pelas 
partes envolvidas em acessar ou operar plataforma de 

vídeo e áudio em teleconferência. Todavia, realizaram-
-se presencialmente, no período de 2020, 45 audiên-
cias sendo: (i) 14 frutíferas; (ii) 17 infrutíferas; e, (iii) 14 
prejudicadas pela ausência da parte.

Pode-se dizer que uma das questões jamais imagina-
das no planejamento foram as restrições impostas 
pela pandemia. Este fato calamitoso fez surgir a neces-
sidade do enfrentamento de acordo com os protocolos 
de segurança sanitária. A administração, portanto, 
adotou medidas ao investir no custeio da testagem de 
seus colaboradores a se evitar propagação do vírus. 
Foram adquiridos dispenser com álcool em gel 70% 
e tapetes sanitizantes na entrada das sedes. Houve, 
ainda, em certos momentos, quando determinada 
limitação de horários e restrição de deslocamento 
pela autoridade municipal, a adoção pelo Conselho de 
atuar por seus colaboradores em sistema on-line (tele-
trabalho). Foram mantidos, nestes episódios críticos de 
fechamento da sede e regionais, plantões para aten-
dimento ao público. Tanto por meio da ouvidoria no 
e-SIC, como também, pela divulgação de correio ele-
trônico (e-mail’s) dos responsáveis de cada área ope-
racionais. Inclusive, foram disponibilizados ao público 
interessado nos serviços do Creci-PR os respectivos 
celulares de cada setor tático, a exemplo das áreas 
de: fiscalização executiva; secretaria administrativa,     
presidência e a procuradoria fiscal.

De fato, toda essa contingência despertou na admi-
nistração do Conselho o sentido e a oportunidade de 
buscar outros meios de se comunicar. Agora, virtual-
mente, pela necessidade de distanciamento social. E, 
adotando os bons exemplos da iniciativa privada, o 
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Conselho não se afastou do sentido de modernidade 
e passou a utilizar plataforma de conferência para 
realizar seus atos decisórios em reuniões deliberati-
vas. Respaldado sempre em legislação federal que 
autoriza o ato administrativo. O sucesso dessa prática, 
à qual no começo se via de forma temerária dada a 
dificuldade de adaptação dos participantes, foi ven-
cido pela constatação da praticidade e efetividade do 
formato. É claro que temos que ser sinceros ao dizer 
que, às vezes, o delay na formação de som e imagem 
e os picos de banda da Internet causaram certa ins-
tabilidade na transmissão. Mas nada que não fosse 
facilmente entendido, logo no começo na utilização 
da ferramenta pelos usuários.  

Essa iniciativa chancelou à entidade 
de fiscalização a oportunidade 
e a conveniência de realizar 
o primeiro ato solene de 
entrega de credenciais 

aos novos profissionais. Foram 20 cerimônias institu-
cionais realizadas todas on-line durante o exercício 
de 2020. Tivemos envolvidos, para nossa satisfação, 
o total de 2.027 novos corretores de imóveis e 302 
empresas do ramo. Todos receberam sua habilitação 
profissional e credencial no ato, em conformidade com 
a lei. É certo que todos esses novos colegas corretores 
e imobiliárias gerarão riqueza para a sociedade e, 
principalmente, desenvolvimento econômico aos 164 
municípios representados de todos os rincões de nosso 
glorioso estado do Paraná.  

O resultado dessa novel experiência habilitou a admi-
nistração a ousar ainda mais. E, sempre dentro da 

visão de planejamento estratégico, do plano de ação 
e da missão institucional, a administração do Creci-PR 
idealizou treinamento aos profissionais. 

Foram realizados dois grandes eventos virtuais no exer-
cício de 2020. O primeiro, em nível estadual, chamado 
de Jornada “Valorizar e Capacitar” que foi executado 
em agosto de 2020. Um verdadeiro sucesso de público 
e conhecimento técnico. O resultado positivo possibili-
tou a realização do segundo evento. Agora, expandido 
para todo Brasil, em formato on-line de 30/11/2020 
a 04/12/2020 pela atuação do Sistema Cofeci-Creci. 
Simplesmente, ambas iniciativas, beneficiaram milha-
res de profissionais ao reproduzir informações técnicas 

de qualidade por profissionais de alto gabarito 
sem qualquer custo aos participantes. Com 

essas breves considerações conheça, a 
seguir, o Mapa Estratégico da Gestão 

2019/2021.
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MISSÃO:

Fiscalizar e regulamentar a atividade 
defendendo a sociedade do exercício 
ilegal e das condutas que violam a 

técnica e a ética profissional.

VALORES:
Ética e responsabilidade; 
Transparência e diálogo; 

Comprometimento 
e efetividade; Profissionalismo.

VISÃO DE FUTURO:
Ser uma instituição que promova o aprimoramento 
dos serviços em constante diálogo com a sociedade 

visando o reconhecimento do conselho de fiscalização 
profissional como órgão de disciplina, orientação e 

regulamentação da atividade. 

MAPA ESTRATÉGICO 2019/2021

ESTRUTURAFortalecer a técnica e a ética 
na fiscalização profissional e 

regulamentação da atividade

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

desenvolvimento social e econômico

Promover ações que garantam e 
ampliem o acesso à informação a 

respeito da profissão

Aprimorar a governança 
e a gestão estratégica 

institucional

Fortalecer a atuação da 
fiscalização profissional e 
o relacionamento com a 

sociedade e os profissionais

Promover a gestão 
da informação e a 

transformação digital

Aprimorar e desenvolver a 
comunicação institucional

Modernizar e integrar 
soluções em sistema de gestão 

da informação (TIC)

Aprimorar os serviços e a 
satisfação do usuário na busca à 

excelência de atendimento

Aprimorar a gestão visando 
garantia de acesso aos serviços de 

fiscalização profissional e a importância 
do controle disciplinar

PROCESSOS 
INTERNOS

RESULTADOS

Orientar a sociedade sobre a 
regularidade profissional e os critérios 

da técnica da corretagem

RESULTADOS PARA 
A SOCIEDADE
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FLUXO DE PROCEDIMENTO DO CRECI-PR

SOCIEDADE

Ter o Creci-PR como 
aliado na resolução 

de conflitos.

CORRETORES 
DE IMÓVEIS E 
IMOBILIÁRIAS

Processo de inscrição 
rápido e eficiente.

DEMANDAS

Atendimento ao 
público externo 
e agilidade na 
tramitação dos 
procedimentos. 

TRANSPARÊNCIA

Tornar público todos os 
atos administrativos e 

ações fiscais.

GESTÃO

Dar suporte ao corretor 
de imóveis com a 

realização de cursos, 
palestras e campanhas de 
valorização profissional.
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RESULTADOS E 
DESEMPENHO DA GESTÃO

Neste tópico, serão apresentados os resultados e o 
desempenho de cada unidade administrativa que 
compõe a Gestão do Creci-PR. Em cada atividade fina-
lística a preocupação das coordenações está voltada 
aos objetivos do Conselho de Fiscalização Profissional. 
Situação essa que na prática nos leva a integração das 
metas estabelecidas no Plano de Ação e na execução 
operacional pela atuação de cada área técnica. Vamos 
ao detalhamento de cada atividade essencial:

COORDENADORIA DE 
FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA 

A coordenadoria de fiscalização executiva manteve 
orientação de trabalho à equipe dando ênfase à 
Fiscalização Profissional reativa em razão da pan-
demia do novo Coronavírus – Covid-19. Explica-se 
melhor tal situação. No exercício de 2020, foi priori-
zado o atendimento das comunicações apresentadas 
na plataforma da ouvidoria e, também, aquelas origi-
nadas a partir da atuação dos Delegados do Creci-PR.  

Assim é que, sempre respeitando as restrições e os 
protocolos sanitários indicados pelas autoridades de 
saúde, o corpo de agentes fiscais obteve resultado 
expressivo ao detectar 148 pessoas que atuavam 
de forma ilegal na corretagem sem a qualificação 
exigida por lei (art. 5º, inciso XIII, da Constituição 
Federal). Nesta questão, deve-se dar destaque que, em 
todos os casos averiguados, foi dado conhecimento à 

autoridade do Ministério Público e em consequência ao Estado-Juiz. Isso para apreciação e julgamento do infra-
tor em processo contravencional pelo chamado “exercício ilegal da profissão”, conforme disposto no artigo 47 do 
Decreto-Lei nº 3.688/1941. 

A seguir apresenta-se o quadro estatístico com o número de encaminhamentos mês a mês:

MARÇO SETEMBROJUNHO DEZEMBRO
FEVEREIRO AGOSTOMAIO NOVEMBRO
JANEIRO JULHOABRIL OUTUBRO

27

11

7

14

11

0

13

10

8

27

12

8

Dentro da diretriz de fiscalização profissional outra questão que merece destaque, em um ano tão atípico, é a 
adoção de plantão fiscal na sede e Delegacias Regionais do Creci-PR no estado. Note que o objetivo central dessa 
medida foi atender ao público e tornar a informação técnica mais acessível ao usuário. No caso em comento, o 
usuário do serviço pode ser tanto o profissional corretor de imóveis quanto a pessoa consumidora de serviços imo-
biliários que necessite de orientação do Conselho sobre conduta, técnica ou ética regulamentar. 

NÚMERO DE PESSOAS ENCAMINHADAS À DELEGACIA DE POLÍCIA PELO 
EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS
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Como visto anteriormente, o modelo proposto em 2020 priorizou a fiscalização reativa, mas, evidente, que não se afastou da fiscalização rotineira. De fato, em situações neces-
sárias, previamente planejadas e autorizadas, foram realizadas ações em diligências externas o que resultou nos seguintes atos administrativos:

Com visto nesses resultados o dado de destaque foi a canalização de 454 denúncias vindas da ouvidoria do Creci-PR. Elemento este que impõe grande responsabilidade à 
resposta da demanda em prazo certo para o atendimento. Nesse ponto, não se pode deixar de frisar que todas as demandas apresentadas na ouvidoria têm origem no público 
externo, quer seja a partir da manifestação de profissionais que exigem fiscalização ou do público em geral, em circunstâncias que envolvem práticas de mercado ou do con-
sumo de serviços imobiliários. 

Destaca-se que, por se tratar de notícia de suposto fato ocorrido que envolve a atividade regulamentada, o procedimento traz maior atenção na execução e, também, certa 
expertise da equipe da coordenadoria de fiscalização em detectar se os fatos narrados têm motivação e fundamentos suficientes à evidência de prova. 

Auto de 
Constatação

Caracterização 
de ato, fato ou 
ocorrência de 

regularidade ou 
irregularidade

Caracterização 
de infração e o 

dispositivo infringido 
(Código de Ética)

Instrumento 
que possibilita 

a regularização 
estabelecendo prazo 
para que isso ocorra

Peça que dá 
origem a Processo 
Disciplinar (PAD)

Comunicação de 
Contravenção Penal

Deslocamentos 
da Fiscalização 

Profissional para 
atendimento de 

demanda rotineira 
ou reativa

Canal de 
comunicação com a 

sociedade e-SIC

Auto de 
Infração

Termo 
Circunstanciado DiligênciasNotificação Termo de 

Representação
Denúncias 
Ouvidoria

554.146 304 261 148 5.624 454
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Pode-se dizer que o ponto crucial dessa demanda de serviço de fiscalização é que todo procedimento gerará, obriga-
toriamente, uma resposta que deve ser adequada à necessidade do comunicante dentro da competência do Creci-PR. 
Com essas observações em destaque, observe a seguir o quadro consolidado de atendimento à ouvidoria na área de 
fiscalização profissional:

REGIÃO METROPOLITANA

CURITIBA

DEMAIS CIDADES

COORDENADORIA DE GERENCIA-
MENTO DE PROCESSOS - COGEP
A Coordenadoria de Gerenciamento de Processos 
(Cogep) adaptou-se aos efeitos da pandemia da Covid-
19 passando a adotar atividade no formato on-line 
priorizando a digitalização de processos físicos. Além 
disso, dentro dos afazeres da competência da Cogep, 
dá-se destaque às seguintes premissas que orientam o 
trabalho de gerenciamento de processos. A saber: 

• tramitação adequada e ordenada com instrução 
dos procedimentos de denúncias, autuações fiscais 
que geram processos e as representações que origi-
nam processos administrativos disciplinares;

• acompanhamento dos procedimentos processuais 
atendendo as etapas necessárias à tramitação; 

• atendimento à informação e eventual correição de 
processos; 

• zelo e controle da duração razoável do processo;

• acompanhamento da instrução, qualidade da 
montagem e informações, distribuição de proces-
sos aos órgãos colegiados; 

• controle de carga cumprimento de devolução de 
processos originados em convênio de cooperação 
técnica com o Ministério Público; 

• suporte, assessoramento e atendimento às comis-
sões, grupos de trabalho, membros de comissões 
e conselheiros a exemplo das atividades de conci-
liação do Crecicon e deliberação da Cefisp, Turma 
Julgadora e do Plenário; 

• tramitação de processos digitalizados a relatores 
em atendimento à economicidade.

OUVIDORIAS POR PERÍODO:

MARÇO SETEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

FEVEREIRO AGOSTO

MAIO NOVEMBRO

JANEIRO JULHO

ABRIL OUTUBRO

61

42

31

11

37
34

42

45

40

31

4832

OUVIDORIAS POR REGIÃO:

77%
18%

5%
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Com esse modelo de gerenciamento de processos esta-
beleceram-se objetivos a serem alcançados em con-
formidade à tramitação administrativa mais célere, 
eficiente e eficaz. Veja:

1.  PRAZOS: tramitação de processos com decisão 
final em 3 anos;

2. CONTROLE DE ATOS: primar pela informa-
ção para priorizar a tramitação, sem retorno 
desnecessário;

3.  QUALIDADE NA RECEPÇÃO DE DOCUMENTO: 
verificação de conformidade de denúncias, 
defesas e recursos antes da recepção.

Ainda foram estabelecidos indicadores de procedimen-
tos e checagens de rotinas obtendo redução do tempo 
médio de tramitação:

• redução de prazos com a autuação e remessa à 
coordenadoria jurídica em até 90 dias;

• acolhimento de denúncia inicial com designação 
de audiência de tentativa de conciliação dentro 
de 45 dias;

• conclusão, após tentativa de conciliação, para 
admissibilidade de processo disciplinar em até 
06 meses;

• definição de prazo de 60 dias para comunicação do 
resultado de julgamento ético às partes envolvidas;

• planejamento iniciado de fluxo para o processo 
eletrônico em desenvolvimento.

Desta forma, dentro do exercício, o Creci-PR recepcionou 254 denúncias de consumidores do mercado imobiliário 
questionando condutas de profissionais e empresas imobiliárias. Logo abaixo o infográfico com a movimentação 
do acervo de procedimentos.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - CRECICON

A Comissão de Conciliação de Atendimento ao Consumidor - Crecicon - é composta por profissionais corretores 
de imóveis que prestam serviços voluntários de relevante importância ao Conselho de Fiscalização e à sociedade. 

O objetivo principal da comissão é oportunizar as partes envolvidas em denúncia - no caso, de um lado, consumidor 
de serviço imobiliário e, de outro, profissional corretor ou imobiliária - a chance de dialogarem mediante concilia-
ção do Creci-PR a buscarem entendimento e pacificação de questão.

REGISTROS DE PROTOCOLOS DENÚNCIAS EM 2020

179

62

44

213

186

8

55

4

254

1

DENÚNCIAS

COMPLEMENTOS

JURÍDICO

ARQUIVO

TERMO DE 
REPRESENTAÇÃO

EM TRÂMITE

FISCALIZAÇÃO 
EXECUTIVA

OUTROS

PROTOCOLADOS 
TOTAL

CANCELADOS
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Como visto, ao atender o consumidor de serviço imobiliário e os profissionais envolvidos 
pode-se chegar a resolução de problemas originados em transações imobiliárias.  

Note que a ideia da criação da comissão de atendimento ao consumidor nos Conselhos 
Regionais existe desde a década de 90. O Sistema Cofeci-Creci, a partir da promulga-
ção do Código de Defesa do Consumidor (CDC), normatizou a criação nos Conselhos 
Regionais através da Resolução-COFECI nº 325/92.

O Creci-PR passou a normatizar a comissão por meio do Ato nº 005/2004 ao implantá-
-la primeiramente na sede em Curitiba. Logo após, devido ao sucesso da iniciativa e a 
demanda da procura por consumidores, a atuação da Crecicon passou a ser realizada 
em todas as sedes regionais do Creci-PR.

Encerrado esse breve histórico anote que, em 2020, as conciliações da Crecicon ficaram 
suspensas. A interrupção ocorreu devido às recomendações e protocolos de saúde decor-
rentes da pandemia. Contudo, em breve momento, depois de autorizado, houve retorno 
da atividade, mas logo depois, pelo agravamento não mais se realizaram audiências 
presenciais. Tentou-se implantar a conciliação virtual, mas não foi efetiva por dificul-
dades dos usuários em operar a plataforma. A seguir, a totalização durante o exercício:

COMISSÃO DE ÉTICA E 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CEFISP

A Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, cuja sigla é abreviada na expres-
são Cefisp, tem como atribuição julgar os processos originados pela atuação da 
fiscalização profissional. 

O regimento interno prevê a competência da Cefisp em seu artigo 17:

“A Cefisp tem como atribuição julgar, em primeira instância, os proces-
sos originados de Auto de Infração, podendo diligenciar, proceder oitivas, 
citações, notificações e todos os demais atos necessários ao cumprimento 
de seu desiderato, (...)” 

A composição da Cefisp se dá por escolha e nomeação da presidência e a autua-
ção voluntária de seus membros. 

Ao assumir a função os membros recebem regularmente processos administrati-
vos originados da atuação da fiscalização profissional para formulação de voto 
e discussão coletiva em sessões deliberativas. 

O relator do processo tem competência para requisitar diligências e informações 
da Cogep e da coordenadoria de fiscalização antes de proferir o voto. E, quando 
necessário, realizar instrução em audiência com a ouvida de testemunhas. Ao 
final da instrução, ele elabora o voto que será lido, discutido e apreciado em ses-
são de julgamento com a presença dos demais membros da Cefisp. 

A partir disso, o relator proferirá voto julgando procedente ou improcedente a 
atuação. 

No caso de procedência o relator indicará sanção disciplinar a ser imposta que 
poderá, ou não, ser seguida pelos demais membros da comissão. Havendo even-
tual divergência de entendimento, o membro da Cefisp poderá propor voto alter-
nativo que será apreciado pela comissão. Neste caso, o voto vencedor é decla-
rado pela maioria de seus membros.

Importante salientar que as sanções administrativas que são previstas no sis-
tema de regulamentação profissional são aquelas descritas no artigo 21 da Lei 
nº 6.530/78, ou seja: 

TOTAL DAS COMPOSIÇÕES DAS AUDIÊNCIAS DO CRECICON

Frutíferas 
14 Infrutíferas 

17

Prejudicadas 
14
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• advertência; 

• censura; 

• multa pecuniária; 

• suspensão até 90 dias; 

• cancelamento da inscrição. 

De todo o julgamento será proferido acórdão contendo 
a motivação e o fundamento da conclusão da decisão. 
Nos casos da Cefisp considerar a autuação improce-
dente por falta de provas o processo é arquivado.

Outra competência muito importante da Cefisp é a 
atuação em processos originados em denúncia de 
clientes consumidores do mercado imobiliário. 

Nesse caso, as denúncias apresentadas por pessoas 
interessadas, que se sentem de alguma forma lesadas 
em seus direitos de consumidor, são recebidas pelo 
Conselho. Após tentativa de conciliação prévia, o pro-
cedimento passa por exame de admissibilidade. 

Se a denúncia contiver minimamente indícios de 
transgressão ética será acolhida pela presidência do 
Creci-PR sendo o procedimento transformado em 
representação disciplinar contra o suposto infrator. 
Como visto, a partir da admissibilidade da denúncia, 
dá-se origem ao processo administrativo disciplinar 
(PAD) pela lavratura inicial de termo de representação. 

O PAD segue o procedimento do Código de Processo 
Disciplinar (CPD) com a abertura de prazo para defesa 
do profissional corretor e/ou empresa representada. 

Sendo que, durante toda a tramitação, é assegurada 

a garantia constitucional do devido processo legal 
(due process of law) com respeito ao contraditório e a 
ampla defesa (art. 5º da CRFB). 

Portanto, a função da Cefisp nesse caso é receber o PAD 
para análise conjunta e elaboração do relatório sobre o 
mérito do caso. Ao final, a Cefisp indicará eventual sanção 
disciplinar que pode ser aplicada pela Turma Julgadora. 
Ou, ainda, nos casos de ausência de provas ou improce-
dência da representação, a Cefisp opina pela absolvição 
da acusação com o arquivamento do processo.

Com esses elementos delineados pode-se dizer, em 
temos de resultado, que, com a pandemia em curso 
no ano de 2020, o Creci-PR realizou o julgamento de 
processos na Cefisp em plataforma virtual autorizado 
por legislação. Foram ao todo proferidos 242 julga-
mentos de processos administrativos (PA) e o voto 
em 3 processos disciplinares (PAD) indicando possível 
sancionamento. Observe a consolidação dos dados 
em gráfico: 

O acervo de julgamentos da Cefisp possibilitou a deli-
beração numérica dos seguintes indicadores de deci-
sões nos processos que foram apreciados:

PAD’S 
JULGADOS: 

3

PA’S 
JULGADOS: 

242

TOTAL GERAL: 245

CEFISP

QUADRO DE DECISÕES DA CEFISP 

 PA E PAD TOTAL

ARQUIVO 57

ADVERTÊNCIA 30

CENSURA 2

SUSPENSÃO 
DA INSCRIÇÃO 45

CANCELAMENTO 
DA INSCRIÇÃO 1

MULTAS APLICADAS 
AOS CORRETORES 75

MULTAS APLICADAS 
À EMPRESAS 66

TOTAL DE 
JULGAMENTOS (PA) 242

RELATÓRIOS DE 
MÉRITO EM PAD 3
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CONSELHO PLENÁRIO 
E AS TURMAS JULGADORAS

Regimentalmente o Plenário é órgão que compõe a estrutura 
organizacional do Conselho (art. 3º do Regimento Interno). 

Dentre outras competências cabe ao Plenário o julgamento 
em sede revisional dos processos administrativos originados 
de auto de infração (PA) e aqueles decorrentes de representa-
ção (PAD) quando a parte interessada apresentar recurso de 
decisão em primeira instância, no caso, julgamento decor-
rente da Cefisp ou da Turma Julgadora (TJ), respectivamente.

Já a figura das Turmas Julgadoras é a divisão do Plenário 
para julgamento de processos de natureza disciplinar (PAD). 
As turmas em sua formação são compostas de no mínimo 7 
(sete) membros conselheiros. Outra competência das Turmas 
Julgadoras é a revisão das decisões da Cefisp proferidas em 
processos administrativos (PA).

Tendo em mente essas considerações de formação e funcio-
namento, observe que no exercício os julgamentos proferi-
dos tanto pelo Plenário quanto pela Turmas Julgadoras do 
Creci-PR foram em ambiente virtual. Franqueada a possibi-
lidade da participação das partes para sustentação oral de 
acusação ou de defesa pelo prazo regimental de 15 minutos. 

Desse modo, foi possível realizar os julgamentos em plata-
forma de teleconferência onde, a seu tempo e modo, os coor-
denadores, relatores, conselheiros, partes e doutos advo-
gados ordenadamente puderam ver, ouvir e se manifestar 
oportunamente. O Creci-PR, uma vez mais, cumpriu sua 
finalidade institucional embora todas as restrições impos-
tas pela pandemia. Para conhecimento, apresenta-se o con-
junto de julgamentos proferidos pelos órgãos colegiados do 
Plenário e das Turmas Julgadoras:

Enfim, pode-se registrar que estes são os indicadores 
com as decisões proferidas em julgamentos. 

QUADRO GERAL DE DECISÕES DAS 
TURMAS JULGADORAS E PLENÁRIO

DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS TOTAIS

ARQUIVO 14

ADVERTÊNCIA 19

CENSURA 4

SUSPENSÃO 
DA INSCRIÇÃO 1

CANCELAMENTO 
DA INSCRIÇÃO 6

MULTAS APLICADAS 
AOS CORRETORES 73

MULTAS APLICADAS 
À EMPRESAS 37

PA’S 
JULGADOS - 
RECURSO: 

45PAD’S 
JULGADOS: 

39

TOTAL GERAL: 84

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

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

 Sendo assim, o produto da arrecadação compõe os 
recursos do Conselho de Fiscalização Profissional 
necessários para manter a atividade fim. Isto é, regu-
lamentar e fiscalizar a técnica e a ética profissional. 2

Desta forma, tem-se que ao final de cada exercício, o 
débito em aberto referente à anuidade e multa gerada 
em processo por atuação da Fiscalização Profissional 
passa a integrar a dívida ativa do Conselho.

A esse respeito a legislação aplicada prevê que cons-
titui Dívida Ativa da Fazenda Pública às seguintes 
obrigações: 

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

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

Em ambos os casos, o crédito integrará a execução fis-
cal do débito. Mas é certo que, antes do ajuizamento 
do crédito tributário, a procuradoria adota ações 
para realizar o débito orientando esforços em duas 
frentes principais: 

a) ações de cobrança administrativa mediante liga-
ções, campanhas autorizadas de recuperação 
fiscal e o envio de notificação aos devedores na 
tentativa de compor/parcelar o débito; e,

b) não havendo adesão, o ajuizamento de execução 
fiscal para recuperação do crédito. 

Feitas essas considerações é fato que a pandemia 
trouxe cenário inicial complicado aos profissionais e 
empresas do ramo o que refletiu no aumento da ina-
dimplência do pagamento da anuidade ao Conselho. 

Por tal motivo, para atenuar os efeitos pandêmicos, o 
Sistema Cofeci-Creci adotou importante medida para 
auxiliar os corretores e imobiliárias a superarem o 
momento da crise instalada pelo Covid-19. Portanto, 
foi publicada pelo Conselho Federal em 31 de março 
de 2020 a Resolução-COFECI nº 1.433 estabelecendo 
calendário novo para o pagamento da anuidade em 
condições excepcionais de prazo, parcelamento sem 
atualização monetária de valor. 

Ao serem relevados estes cuidados, a arrecadação de 
dívida ativa na fase administrativa e judicial em 2020 

1 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, 
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
2  BRASIL. Lei nº 6.530/78, de 12 de maio de 1978. Dá nova regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Art 5º O Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia 
administrativa, operacional e financeira. [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 15.5.1978 e retificado em 25.1.1979].

atingiu o seguinte resultado seguido da retomada do 
crescimento do mercado imobiliário no final do exer-
cício mesmo em meio à pandemia. A saber, o gráfico: 

Fase 
administrativa

Fase 
executivaDívida ativa

R$ 2.529.165,09

R$ 1.507.194,34

R$ 1.021.970,75

Como visto, ao final do exercício de 2020, a dívida ativa 
realizada resultou na arrecadação de R$ 2.529.165,09 
(dois milhões quinhentos e vinte e nove mil cento e ses-
senta e cinco reais e nove centavos). 
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Já o contencioso judicial registra o acervo de 3.211 exe-
cuções fiscais no estado do Paraná com a efetivação 
das seguintes atividades jurídicas na esfera adminis-
trativa e judicial. A saber, as principais:

PROCESSOS JUDICIAIS

1 Notificação de devedores 3.233

2 EPROC (total do contencioso 
em processo eletrônico) 3.477

3 BACEN JUD (penhora on-line positiva) 144

4 Manifestação em embargos/exceções 31

5 Atendimento às intimações eletrônicas 1.437

6 Cartas precatórias em trânsito 61

Por fim, embora a procuradoria fiscal mantenha na via 
administrativa centro de recuperação de crédito com a 
estratégia de prevenção de inadimplência, iniciou-se 
no final do exercício a migração de dados para novo 
sistema de informática. A adoção dessa medida visa 
atos preparatórios para implantar a cobrança admi-
nistrativa, via protesto, em conformidade com a Lei nº 
9.492/1997. Continuamos trabalhando nesse desafio. 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA - SEAD

A Secretaria Administrativa é um órgão de apoio e 
cumpre a importante finalidade de orientar sobre o 
procedimento do registro profissional, inscrição de 

empresa e estágio aos estudantes de cursos. Em ter-
mos práticos, o registro profissional e a inscrição da 
empresa tem seu início na Sead que mantém todo his-
tórico de intercorrências. São vários os procedimentos, 
tais como:

a) Registro de estágio;

b) Inscrição inicial de corretor ou empresa;

c) Inscrição secundária para outro Creci;

d) Exercício eventual em região pelo prazo de 
120 dias;

e) Transferência de inscrição;

f) Suspensão da inscrição por cargo público incom-
patível ou doença grave;

g) Cancelamento de inscrição;

h) Registro de CNAI;

i) Registro do selo de avaliação;

j) Emissão de certidões, carteiras e cartões de regula-
ridade, dentre outros.

A estrutura da Sead se inicia sob sua coordenação, 
passando pelo atendimento ao público que se estende 
por todas as Regionais no estado. 

Em face à pandemia da Covid-19 passou-se a manter 
plantões ao público atendendo, quando possível pre-
sencialmente, ou, em momentos mais críticos, por cor-
reio eletrônico (e-mail), telefone e WhatsApp.

Dentro do Plano de Ação uma das vertentes que 
imprime desafio ao departamento é tornar o aten-
dimento mais rápido, assertivo e eficaz. Tentando, 
acima de tudo, proporcionar aos clientes resposta à 
sua necessidade dentro do sistema legal. Uma das 
preocupações em tempos de pandemia foi procurar ao 

máximo evitar com que os profissionais tivessem que 
se deslocar à sede ou regionais. Adotaram-se medidas 
em recepcionar documentos digitalizados, sendo que 
a única situação em que não foi possível contornar a 
presença física do requerente foi nos casos da entrega 
de credenciais em que o sistema exige a assinatura do 
interessado para receber o documento.

Dentre das atribuições da Sead destacam-se a manu-
tenção dos seguintes valores organizacionais:

• organizar e manter o registro profissional das pes-
soas inscritas, físicas e jurídicas;

• expedir credencial e cartão de regularidade (CIRP);

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

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

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

Além dessas facetas, observe que a Sead tem a respon-
sabilidade de dar destino aos processos, desde a recep-
ção de documentos nos pedidos de inscrição inicial até 
os casos de requerimentos de profissionais, visando: 

• pautá-los para análise de registro provisório na 
comissão de análise de processos de inscrição - 
Coapin e para aprovação no plenário;

• proceder com a tramitação de processos de can-
celamento, suspensão, transferência e exercício 
eventual além de controlar a expedição de ofícios 
aos interessados;

• realizar a guarda física dos documentos e disponi-
bilizar o processo digitalizado em sistema de infor-
mação (GED).



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2020 44

O resultado de nossa atividade proporcionou os seguintes indicadores:

PROCEDIMENTOS 
  SEAD

Processos de 
inscrição de 
pessoa física 

2.199

Suspensão 
56

Outros 
serviços  

374

Certidão 
negativa 

106

Reinscrição 
174

2ª via do 
certificado 

6

Processos de 
inscrição de 

pessoa jurídica 
384

Cancelamento 
de inscrição 

865

2ª via 
de credencial 

23

Total de 
inscrições  

2.583

Pedidos de 
transferência para 

outros estados 
66

Isenção da 
anuidade conforme 

Resolução nº 675/2000 
36

Assento de 
alteração 
contratual 

132

Cancelamentos 
do registro 
por óbito 

98

Parecer Técnico 
de Avaliação 

Mercadológica - 
 PTAM 
1152

Pedidos de 
transferência para o 
Creci-PR (entrada) 

51

Consulta de 
razão social 

528

Pedidos de inscrição 
secundária para 
outros estados 

45

Inscrição no 
Cadastro Nacional 
de Avaliadores de 

Imóveis (CNAI) 
393

Pedidos de 
inscrição secundária 

para o Creci-PR 
22

Exercício 
eventual 

12

Registro e 
averbação de nome 

profissional 
15

Inscrição 
de estágio 

2.087

Entrega de 
cartão de 

regularidade 
de 2020 
2.561
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Ato solene de juramento e entrega de credenciais e certificados aos novos corretores de imóveis e imobiliárias - Considerando as medidas de enfrentamento e combate à 
pandemia do novo Coronavírus, o Creci-PR passou a realizar solenidades virtuais de juramento profissional. Os atos cumpriram os protocolos oficiais com a confirmação de 
participação e leitura do juramento profissional de 2.027 pessoas físicas e 302 imobiliárias.  Realizaram-se no período 1 solenidade presencial (antes do início da pandemia) e 
21 solenidades virtuais, nas seguintes datas e regionais:

PRESENCIAL 

1. Curitiba – 27 de janeiro às 15h30.

VIRTUAL

Sessões realizadas através de plataforma na web 

1.  Curitiba – 06 de maio às 14h00;

2.  Umuarama – 06 de maio às 15h30;

3.  Londrina – 07 de maio às 14h00;

4.  Ponta Grossa – 07 de maio às 15h30;

5.  Pato Branco – 08 de maio às 14h00;

6.  Maringá – 20 de maio às 14h00;

7.  Cascavel e Litoral – 21 de maio às 14h00;

8.  Foz do Iguaçu – 21 de maio às 15h30;

9.  Curitiba e Guarapuava – 04 de junho às 14h00;

10.  Londrina e Umuarama – 05 de junho às 14h00;

11.  Ponta Grossa e Pato Branco – 05 de junho às 16h00;

12.  Curitiba – 14 de setembro às 14h00;

13.  Cascavel e Foz do Iguaçu – 14 de setembro às 16h00;

14.  Guarapuava, Londrina e Norte Pioneiro – 
15 de setembro às 14h00;

15.  Pato Branco e Litoral – 15 de setembro às 16h00;

16.  Umuarama, Maringá e Ponta Grossa – 16 de 
setembro às 14h00;

17.  Curitiba – 30 de novembro às 10h00;

18.  Foz do Iguaçu, Guarapuava e Litoral – 30 de 
novembro às 14h00;

19.  Maringá e Ponta Grossa – 30 de novembro às 16h30;

20.  Londrina, Norte Pioneiro e Umuarama – 01 de 
dezembro às 10h00;

21.  Cascavel, Toledo e Pato Branco – 01 de dezembro 
às 14h00.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE INSCRIÇÃO - COAPIN
Em importante atividade, a Comissão de Análise de Processos de Inscrição - Coapin - tem como atribuição regimen-
tal opinar, inclusive no que diz respeito à autenticidade documental, quanto à regularidade ou não dos processos 
de inscrição de pessoas físicas e jurídicas. É composta por 5 membros nomeados pela Presidência e exercem cargo 
voluntário e honorífico. 

Em 2020, todas as 13 reuniões foram realizadas em ambiente virtuais. 

A análise dos processos ocorreu em sistema intranet sendo distribuídos os processos para cada relator emitisse 
relatório de aprovação ou observações condicionais para deferimento do registro.

Ao todo, a Coapin totalizou a análise de 2.583 processos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas. Sendo trabalho 
essencial a possibilitar segurança ao Plenário a aprovação ou rejeição de pedidos de inscrição de novos profissio-
nais e empresas que desejam atuar no ramo. 

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

Além da atividade de consultoria e orientação a pro-
curadoria participou da atividade de todas as reuniões 
de Diretoria e do Plenário sempre com a intenção de 
apontar à estrita legalidade.
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A orientação à uniformização de julgamentos e a verificação dos atos processuais enca-
deados em julgamentos éticos teve destaque em 2020. Mesmo em ambiente virtual a 
procuradoria pediu apartes quando lhe cabia pela técnica e manifestou-se pelo con-
trole da legalidade. 

Atuou no contencioso judicial e na representação do Conselho perante a Justiça.

COORDENADORIA JURÍDICA - CJUR

A Coordenadoria Jurídica tem por competência inicial, a análise dos procedimentos 
disciplinares que tramitam junto ao Conselho, visando emitir parecer técnico quanto 
à instrução processual e recomendação de mérito às considerações e deliberações 
dos órgãos de julgamento, Comissões de Ética, Turmas Julgadoras e Plenário, bem 
como, dar suporte às demais demandas jurídicas que sejam encaminhadas, deba-
tendo instruções e formas de procedimento em relação à legislação especial da 
regulamentação e do controle da atividade profissional, e dos procedimentos admi-
nistrativos que tramitam internamente.

CONVÊNIOS 

CONVÊNIO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
O Creci-PR e o MPPR (Ministério Público do Paraná) firmaram um convênio de coo-
peração técnica para assessoramento no valor de comercialização de imóveis a fim 
de instruir processos judiciais, extrajudiciais e administrativos. Com o convênio, o 
Creci-PR recebe a demanda do MPPR e encaminha aos profissionais devidamente 
habilitados e interessados em prestar os serviços. Os corretores de imóveis ficam 
responsáveis por elaborar o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM.

50

37

35

9

57
DESPACHOS E PARECERES DE 
PROCESSOS DISCIPLINARES - PAD

DESPACHOS E PARECERES - PROCESSOS 
AUTUAÇÃO FISCAL - RECURSOS

DESPACHOS E PARECERES - 
DENÚNCIAS

DESPACHOS E MANIFESTAÇÕES - 
OUVIDORIA

DESPACHOS - EXPEDIENTES 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROCEDIMENTOS RECEBIDOS 2020

PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE 26

PROCEDIMENTOS CANCELADOS A PEDIDO DO MP 1

PROCEDIMENTOS ENTREGUES AO MP 8

TOTAL 35

PROCEDIMENTOS EM TRÂMITES 2020

A DEVOLVER PELOS AVALIADORES – DISTRIBUÍDOS 25

A DISTRIBUIR AOS AVALIADORES 3

PROCEDIMENTOS SUSPENSOS 0

TOTAL 28

EXPEDIENTE
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TERMO DE COOPERAÇÃO - PLANO DE SAÚDE
Os profissionais corretores de imóveis inscritos no Creci-PR têm desconto e redução 
de carência na aquisição de planos de saúde da Unimed-Paraná. A parceria, através 
de termo de cooperação sem ônus e contrapartida para o Conselho, foi realizada 
com a administradora de benefícios Vital. O plano coletivo em questão proporciona 
o emprego de tabela especial de valores para os profissionais e seus dependentes. 

CONVÊNIO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
O convênio entre o Creci-PR e o Ministério Público Federal - MPF-PR - é similar ao 
executado com o Ministério Público do Paraná - MPPR. Ou seja, os corretores de imó-
veis interessados em prestar os serviços honoríficos são convocados pelo Creci-PR 
a fim de assessorarem no valor de comercialização de imóveis com o intuito de 
instruir processos judiciais, extrajudiciais e administrativos em matéria que envolva 
a União ou ente público federal.

2019 2020

TOTAL - RECEBIDOS DO MPF 1 1

PROCEDIMENTOS ENTREGUES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL 1 1

UNIMED – CORRETORES BENEFICIADOS

CORRETORES BENEFICIADOS 99

DEPENDENTES 132

TOTAL DE VIDAS EM 2020 231

GESTÃO DE PESSOAS

Política de Gestão de Pessoas
O Creci-PR administra os recursos humanos por meio de departamento especializado. 
O desenvolvimento da gestão de pessoal visa sempre buscar de forma racional, impes-
soal e econômica gerar atratividade aos empregados. Com o intuito de reter profissio-
nais e capacitá-los a atender às necessidades e prioridades da instituição. 

O objetivo é elevar o grau de comprometimento dos funcionários a alcançarem satis-
fação no trabalho que os motive a fazer melhor as atividades. 

Para isso, foi instituída na política de gestão de pessoas antes da formulação de diretri-
zes institucionais a possibilidade da gestão participativa dos interessados. 

A definição de cargos e funções, por recomendação do TCU, está fundada em Plano de 
Cargos e Salários – PCS. Além dos verbos e da descrição de cada competência funcio-
nal o escalonamento e forma de crescimento na carreira está definida no normativo 
de pessoal. 

A questão salarial e a definição das faixas para o controle de gasto com pessoal tam-
bém se encontra albergada nesse instrumento. 

Em razão da crise provocada pela pandemia, o reajuste salarial dos empregados do 
Conselho no exercício de 2020, que tem a data-base prevista para 1º de abril de cada 
ano, foi suspenso sendo prevista recomposição futura. 

Além de reajuste anual, benefícios sociais, segurança e qualidade de vida o conselho 
adota como política a possibilidade de progressão funcional. Observados critérios obje-
tivos previstos no Plano (PCS), o que inclui, dentre outros, avaliação de desempenho. 

Em 2020, em atenção às regras de prevenção e combate ao Coronavírus, o Creci-PR 
criou um plano de enfretamento da doença. Dentre elas, destacamos o trabalho remoto 
quando as autoridades de saúde assim o determinaram, a antecipação de férias dos 
funcionários e a testagem no retorno das atividades presenciais ou sempre que os cola-
boradores apresentaram sintomas. 
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Conformidade Legal
A gestão de pessoas, em seus conseguintes aspectos, 
está firmemente pautada e assegurada no conjunto de 
normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal 
e órgãos de controle.

Avaliação da força de trabalho
Em dezembro de 2020, a força de trabalho do Creci-PR 
estava assim distribuída:  

Percentual de fiscais em relação 
ao total de funcionários do Conselho

SITUAÇÃO FUNCIONAL

Celetista 
34 

Comissionados 
10

Estagiários 
25

Jovens Aprendizes 
02

TOTAL: 71

16,90% 83,10% 100%

12 agentes 
fiscais

59 demais 
colaboradores

Total 71 
funcionários

Representatividade por Gênero

Distribuição por localidade 

Feminino - 45 Masculino - 26

NORTE 
PIONEIRO

LONDRINA

APUCARANA

MARINGÁ
UMUARAMA

CASCAVEL
FOZ DO 
IGUAÇU

GUARAPUAVA

PATO 
BRANCO

PONTA 
GROSSA

CURITIBA
LITORAL

TOLEDO

1

1
4

2 2

5

47
1

2

2

2

1

1
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Representatividade por etnia Representatividade por escolaridade

Distribuição por área

INDÍGENA 

FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS

1 0 0 0
4

0 1 0

2
6 1

24
16

2
0

0
11

2

0

1

JOVENS 
APRENDIZES

ESTAGIÁRIOS

0

2

7

62

0

0

BRANCA

PRETA

AMARELA

PARDA

NÃO INFORMADO

3

1

0 0

12

1

0 1

8

0

0

13

2
0

0
2

1 1

0 0

2
0

0
2

3

1

0

7

1 0

0 0

0

0

1

0

1 0

0 0

1

1

4

0

0 1

1 0

SECRETARIA

SUPERIOR INCOMPLETO

CONTÁBIL/RH E 
PATRIMÔNIO

PROCURADORIA 
GERAL

FISCALIZAÇÃO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

TECNOLOGIA

JURÍDICO E 
PROCURADORIA 
FISCAL

OUVIDORIA

ADMINISTRATIVO

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO

FINANCEIRO

COGEP 

SUPERIOR COMPLETO

PÓS GRADUAÇÃO

COMUNICAÇÃO 

COMPRAS E 
LICITAÇÕES

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS: 34 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS: 10

JOVENS APRENDIZES: 2 ESTAGIÁRIOS: 25
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Por tempo de serviço Representatividade por faixa etária

Faixa Salarial Faixa Salarial

EFETIVOS COMISSIONADOS JOVENS APRENDIZES

PÓS GRADUAÇÃO

SUPERIOR

ATÉ 3 ANOS

3 9

28 6

0

18

4

7

5

4

6

0 0 0
2

0 0 0 0

ATÉ 9 ANOS ATÉ 18 ANOS ATÉ 27 ANOS + 27 ANOS

R$3.500,00

DE 
R$3.500,01 A 

R$7.000,00

DE 
R$7.500,01 A 
R$10.500,00

ACIMA DE 
R$10.500,00

* Funcionários Efetivos, comissionados e menores aprendizes *Bolsa auxílio dos Estagiários

6 horas 
diárias

24

1
R$1.400,00

R$1.200,00

 
ATÉ 

21 ANOS

ENTRE  
22 E 36 
ANOS

ENTRE  
37 E 51 
ANOS

ACIMA 
DE 

51 ANOS
TOTAL

JOVENS 
APRENDIZES

1 1 0 0 2

FUNCIONÁRIOS 
EFETIVOS

0 9 17 8 34

FUNCIONÁRIOS 
COMISSIONADOS

0 7 2 1 10

ESTAGIÁRIOS 5 17 3 0 25

TOTAL 6 34 22 9 71
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Detalhamento da despesa de pessoal
O montante gasto com despesas de pessoal no exercício de 2020 foi de R$ 8.305.617,54 , sendo distribuído da seguinte maneira:

50,60% 10,45% 6,30% 4,64% 15,01% 12,37% 0,63%

Salários e 
Gratificações

Despesas com 
Estagiários

Férias + 
abono de férias

13º 
Salário  

Encargos 
sociais 

Benefícios 
assistências

Demais despesas 
variáveis

R$4.203.055,05 R$867.851,97 R$523.420,92 R$385.562,47 R$1.246.261,79 R$1.027.781,42 R$51.683,92 

COMPARAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 
EXERCÍCIOS 2018/2019/2020 

FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS

2018 2019 2020

R$
5.

54
4.

37
1,

65

R$
89

1.7
24

,4
7

R$
93

1.4
37

,1
2

R$
86

7.8
51

,9
7

R$
6.

03
0.

97
3,

46

R$
7.4

37
.76

5,
57
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Recrutamento
A admissão de empregados ao quadro de pessoal do 
Creci-PR é precedida obrigatoriamente de concurso 
público na forma simplificada de seleção pública. 

Meritocracia
As progressões funcionais são realizadas de dois em 
dois anos sempre no mês de janeiro. Entretanto a      
progressão salarial só é realizada quando aprovada 
pela diretoria e quando houver dotação orçamentá-
ria/financeira para tal finalidade.

Capacitação
O Creci-PR busca constantemente aperfeiçoar seus 
funcionários visando aumentar o desempenho da 
equipe e potencializar os resultados diários. A capa-
citação dos funcionários acontece por meio de treina-
mentos internos e cursos ofertados pelo mercado ofe-
recidos nas modalidades “presencial” e “a distância”.

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A administração do Creci-PR iniciou, em 2016, um processo de reestruturação do 
departamento de compras e licitações. Com isso, houve a padronização dos proces-
sos de compras e de contratações e o início da utilização do pregão e de cotação na 
modalidade eletrônica. 

Para tanto, observa-se sempre o conjunto de normas e diretrizes estabelecidas 
pelo Governo Federal e órgãos de controle, previstos nas Leis nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002. Além da Lei complementar nº 123/2016 e demais decretos federais e 
instruções normativas referentes ao procedimento licitatório. 

DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES POR MODALIDADES

MODALIDADES QUANTIDADES VALORES TOTAIS (R$)

PREGÃO ELETRÔNICO 14 R$ 1.493.990,50

COTAÇÃO ELETRÔNICA 2 R$ 3.455,56

INEXIGIBILIDADE 11 R$ 26.563,00

DISPENSAS 90 R$ 170.372,44

TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 117 R$ 1.694.381,50

Principais desafios e ações futuras

• Adequação do quadro de funcionários; 

• Saúde mental dos funcionários x pandemia;  

• Capacitação constante dos funcionários;

• Trabalho híbrido e/ou home office;

• Implementar condições de trabalho ideais 
– Ergonomia.
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DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES POR NÚMEROS DE CONTRATOS E POR FINALIDADES

CONTRATOS QUANTIDADES VALOR TOTAL (R$) FINALIDADES

CONTRATOS 6 R$ 300.164,68

novo sistema informatizado de gestão

seguro total para a nova frota de veículos

serviços terceirizados de auxiliar de limpeza e de zeladoria para a nova sede

contratação de serviços de internet dedicada principal e redundante para a nova sede

contrato anual para manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar-condicionado da nova sede do Creci-PR

contratação anual de agência de viagens, compreendendo a intermediação na comercialização de passagens, viagens e 
serviços correlatos

ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS 10 R$ 130.384,89

materiais de expediente (4 atas)

materiais gráficos (1 ata)

papel a4 (1 ata)

materiais de copa, cozinha, limpeza, higiene e gêneros de alimentação (4 atas)

TERMOS ADITIVOS 
RELACIONADOS 

A SERVIÇOS E 
MATERIAIS

17 R$ 1.304.060,80

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

manutenção preventiva de elevadores

estacionamento mensalista (24hrs) em Ponta Grossa/PR para carro oficial

serviços de seguro empresarial/predial

serviços de seguro de frota de veículos

segurança e vigilância patrimonial desarmada

plano de saúde para funcionários

contratação de serviços terceirizados gerais

gestão de consumo de combustíveis

manutenção da frota

sistema de ouvidoria

contratação de serviços para manutenção, instalação e configuração de computadores

telefonia móvel

serviços de correspondência
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Conforme informado no relato de 2019, com a inauguração da nova sede do 
Creci-PR os serviços de locação de espaço físico e de sonorização para os eventos 
realizados na cidade de Curitiba deixaram de ser contratados. 

A pandemia da Covid-19 também fez com que a maioria dos eventos do Conselho 
fossem executados no formato virtual, com isso houve significativa redução nos 
processos de contratação de serviços e locações de espaços físicos. 

Os demais processos abertos de dispensas foram realizados dentro do que per-
mite o artigo 24, da Lei nº 8666/1993 e suas alterações.

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES 

OBJETO VALOR (R$) JUSTIFICATIVA

NOVO SISTEMA 
INFORMATIZADO DE 

GESTÃO
R$ 134.104,00

novo sistema informatizado de gestão para 
atender as demandas dos departamentos 

do conselho, permitindo aos usuários a 
implantação e a busca de informações em 

banco de dados.

SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS DE 

AUXILIAR DE LIMPEZA 
E DE ZELADORIA 

PARA A NOVA SEDE

R$ 105.000,00
serviços terceirizados necessários as rotinas 
diárias do Conselho, objetivando os serviços 

de copa, limpeza, e pequenos reparos.

MATERIAL GRÁFICO R$ 65.700,00

material necessário para manter as rotinas 
de trabalho de todos os departamentos do 

Conselho, assim como, permitir a divulgação 
de ações institucionais da diretoria com os 

profissionais da classe e com a comunidade 
em geral.

CONTRATAÇÕES DIRETAS: JUSTIFICATIVAS

CONTRATAÇÕES DIRETAS QUANTIDADES PORCENTAGEM DO TOTAL 

EVENTOS (Locação de 
espaço físico, sonorização, 

operador de som, 
fotógrafo, coffee breake  

recepcionista)

28 30,80%

EQUIPAMENTOS 
OU SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA
6 6,60%

OUTROS 57 62,60%

TOTAL 91 100%
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PRINCIPAIS AÇÕES DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

• Ajustar os processos de dispensas e cotações eletrônicas, conforme previsto na instrução normativa nº 73 de 
05/08/2020, padronizando os processos administrativos de compras e/ou contratações de serviços de acordo 
com a Lei nº 8.666/1993 e demais decretos federais vigentes;

• Ajustar os modelos de editais de pregão eletrônico de acordo com o  Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019;

• Iniciar a revisão de todos os contratos objetivando identificar alguma irregularidade no lançamento de preços, 
de correções monetárias, de datas contratuais, de publicações, enfim, uma revisão geral para identificar, corrigir 
ou até mesmo cancelar contratos que não estejam de acordo com a legislação vigente. 

COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

A Coordenadoria de Tecnologia de Informação, trabalhou para que fosse concluída a renovação do parque tecnológico 
do Creci-PR. Foi proporcionado a aquisição, através de processo licitatório, de computadores e demais equipamen-
tos. Toda a implantação desta infraestrutura realizada na sede e delegacias regionais teve como objetivo principal 
o atender e prestar serviço de qualidade aos profissionais e à sociedade.

Diante dos efeitos da pandemia, o Creci-PR implantou softwares e sistemas que possibilitaram a realização de reu-
niões, palestras e cursos no formato on-line. Com isso, as atividades essenciais do Conselho continuaram a serem 
desenvolvidas.

Em parceria com o Creci-SP, foram disponibilizados em plataforma WEB, treinamentos de educação continuada 
com intuito de ampliar e atualizar o conhecimento dos profissionais corretores de imóveis.

Em razão da nova Lei Geral de Proteção de Dados, o departamento tem trabalhado no sentido de atender todas as 
exigências contidas na Lei.  Para implantação das medidas, o Conselho prevê a capacitação de seus funcionários no 
exercício de 2021 e ao mesmo tempo busca ferramentas para manter a segurança dos dados dos profissionais que 
constam em sua base de dados.
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

A alta administração do Creci-PR preza pela capacitação profissional. O objetivo, no exercício de 2020, foi pro-

mover a inovação e transformação no trabalho dos corretores de imóveis por meio da indução e gestão do 

conhecimento.

Com essa premissa, foram promovidos diversos eventos de capacitação e atualização profissional. Devido a 

pandemia da Covid-19, todos foram executados na modalidade virtual. 

A Jornada Valorizar e Capacitar foi o destaque dos eventos de 2020. O evento, realizado de 17 a 27 de agosto, 

contou com a adesão massiva dos profissionais. Os acessos ao curso no total já somam 8.891 visualizações. 

Segue alguns dos feedbacks recebidos.

CAMPANHAS 
INSTITUCIONAIS DE 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

O Creci-PR criou, em agosto de 2020, uma campanha 
de marketing institucional com o objetivo de valorizar 
os profissionais corretores de imóveis. A ação, criada 
para as redes sociais, foi vinculada no Facebook e 
Instagram do Conselho. 

As peças evidenciaram a importância da categoria 
e a conscientização sobre os riscos de realizar negó-
cios imobiliários sem a consultoria de um corretor 
de imóveis.

O encerramento da campanha ocorreu proposital-
mente no dia 27 de agosto, data em que os correto-
res de imóveis comemoraram 58 anos de regulamen- 
tação profissional.

Visando ampliar o alcance, as postagens foram enca-
minhadas nos grupos de WhatsApp e os corretores de 
imóveis foram incentivados a curtir e compartilhar 
as peças.

Todas as postagens foram feitas através de publici-
dade orgânica, ou seja, não tiveram custos para o 
Conselho. O planejamento, criação e produção foi exe-
cutado pela assessoria de comunicação do Creci-PR.

“Foi show. Parabéns pela organização, envio 

de materiais, tudo transcorreu na mais perfeita 

ordem. Aplausos”. 

Carlos Antonio Biava

“Quero parabenizar o Creci-PR e todos os envol-

vidos nesta parceria com Sebrae que possibili-

tou esse excelente evento e nos contemplou com 

riquíssimas atualizações e informações aumen-

tando nosso conhecimento”.

Joaquim Firmino da Cruz 

“Nós é que agradecemos e parabenizamos a toda 
a equipe que se empenharam em proporcionar 
este belíssimo é valioso evento. O nosso muito 
obrigado”.

Antônio Murata

“Obrigado. Que venham outros para somar’.
Wiliam Rodrigues

“Obrigado. Foi muito proveitoso essa capacitação”. 
Oziel Alexandre Nascimento 

“Foi tudo maravilhoso. Vocês estão de Parabéns”.
Adriana Hermogenes Gonçalves



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2020 57

Abaixo segue a mensuração de resultados da Campanha:

• Facebook 
Alcance das Publicações: 25.831

• Instagram 
Alcance das publicações: 6.167

• WhatsApp 
As publicações foram compartilhadas em 26 grupos 
de administrados pelo Creci-PR. 

Total de participantes: 728

PRINCIPAIS DESAFIOS 
E AÇÕES FUTURAS
É certo que a pandemia do novo Coronavírus afetou 

o planejamento da administração ao tornar o ano 

de 2020 totalmente atípico. Havendo restrição de 

horários e fechamento do Conselho que impactou na 

atividade fim.

Assim, em termos de efetividade, o Creci-PR atin-

giu o que foi estimado como indicador e meta nas 

áreas de: (a) fiscalização profissional; (b) atendi-

mento e análise do registro de novas inscrições; e, 

(c) processos decisórios no controle da regulamen-

tação profissional. 

Entretanto deve ser registrado que um projeto que 

ainda não foi possível de ser concluído foi dispor 

de infraestrutura e sistema de informação que pro-

porcione melhor atendimento aos corretores e efe-

tividade no processamento de dados pelo Creci-PR. 

Embora todos os esforços concentrados a concreti-

zar este objetivo, ainda há desafio nessa área à con-

clusão de sistema de informática capaz de orientar 

o fluxo de dados. Realmente trata-se de ação futura 

em andamento que resultará na melhora do afluxo 

de trabalho.



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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Declaração do Contador

Declaro que os demonstrativos contábeis refletem nos 
seus aspectos mais relevantes a situação orçamentá-
ria, financeira e patrimonial do Creci-PR, em 2020.

As informações constantes nas Demonstrações 
Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 
Demonstração das Variações Patrimoniais; Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Fluxo de Caixa, foram 
elaboradas observando as normas contábeis vigen-
tes no Brasil:  A Lei nº 4.320/64, as normas emanadas 
pela STN e pelo CFC, por meio do enquadramento e do 
cumprimento às NBCASP, que zelam pelo atendimento 
integral, no que lhe é aplicável.  Encontram-se tam-
bém em conformidade com as disposições da IN TCU 
nº 84/2020, DN nº 187/2020 e DN nº 188/2020, com-
binado com o caput do art. 194 do Regimento Interno 
do TCU.

 As demonstrações contábeis estão disponíveis no por-
tal da transparência da Autarquia no link http://trans-
parencia.crecipr.gov.br/, obedecendo à Lei 12.527/2011. 

Marli Rodrigues Baranhuk 
Contadora CRC-PR 039905/O-3
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

Execução orçamentária

O orçamento do Creci-PR para o exercício de 2020 foi 
estimado em R$ 25.520.000,00, tendo sido arrecadado 
o valor de R$ 16.641.159,26, equivalente a 65,21% da 
receita prevista. As despesas executadas atingiram o 
montante de R$ 18.387.669,99, sendo que deste total o 
valor de R$ 14.170.445,78 foi destinado ao custeio e o 
valor de R$ 4.217.224,21, foi aplicado em investimentos. 

O percentual da receita arrecadada em 2020 está desmembrado abaixo. As anuidades representam 58,83% de toda 
a receita arrecadada.

R$ 25.520.000,00 
Orçamento Previsto

R$ 16.641.159,26 
Receita Realizada

R$ 18.387.669,99 
Despesa Executada

R$ 14.170.445,78 
Despesa de Custeio

R$ 4.217.224,21 
Investimentos

Anuidades PF e PJ 
R$9.788.873,43 

58,83%

Inscrições  
R$516.020,34 

3,10%

Dívida Ativa  
R$2.529.165,09 

15,20%

Receita de 
Diversos Serviços  

R$649.397,56 
3,90%

Outras Receitas 
Correntes R$111.938,22 

0,67%

Doação  
R$2.060.303,62 

12,38%

Alienação de Bens  
R$985.461,00 

5,92%

RECEITA  2020
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Despesas

DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA
PREVISTA R$ EXECUTADA R$ 

2020 2019 2020 2019

1. Despesas de Pessoal (6.3.1.1 +6.3.1.2) 8.786.000 7.474.000 8.305.617 6.962.411 

Remuneração de Pessoal (6.3.1.1.01.01) 5.205.000 4.088.000 5.163.722 4.001.922

Encargos Patronais (6.3.1.1.01.02) 1.424.000 1.151.000 1.246.262 1.031.898

Benefícios a Pessoal (6.3.1.1.01.03 + 6.3.1.2) 1.157.000 1.235.000 1.027.781 997.154

Estagiários (6.3.1.3.04.01.013) 1.000.000 1.000.000 867.852 931.437

2. Uso de Bens e Serviços (6.3.1.3) 5.484.000 4.328.000 3.111.454 3.516.691

Material de Consumo (6.3.1.3.01) 529.000 456.000 320.629 334.902

Serviços (6.3.1.3.03.01) 504.000 500.000 344.948 439.771

Diárias (6.3.1.3.03.03) 900.000 1.000.000 511.563 914.944

Passagens (6.3.1.3.04) 120.000 150.000 35.010 138.213

Demais elementos do grupo 
(6.3.1.3.03.04 + 6.3.1.3.03.05 + 6.3.1.3.03.06) 3.431.000 2.222.000 1.899.304 1.688.861

3. Financeiras (6.3.1.3.04.01.012) 120.000 100.000,00 84.835 86.220

Taxas e Cobranças Bancárias (6.3.1.3.04.01.012) 120.000 100.000 84.835 86.220

4. Outras Despesas Correntes (6.3.1.5) 3.853.000 3.570.000 2.668.540 2.799.407

Contribuições Sociais (6.3.1.5.01.01.001) 3.853.000 3.550.000 2.668.540 2.780.257

Despesas Correntes (1+2+3+4) 18.243.000 15.472.000 14.170.446 13.364.729
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DESPESAS DE CAPITAL

GRUPO DE DESPESA
PREVISTA R$ EXECUTADA R$ 

2020 2019 2020 2019

5. Investimentos (6.3.2.1) 2.071.000 8.178.000 1.396.934 5.230.942

Obras, Instalações e Projetos (6.3.2.1.01) 448.000 5.200.000 106.770 4.382.679

Equipamentos e Materiais Permanentes (6.3.2.1.01) 1.623.000 2.978.000 1.290.164 848.263

6. Inversões Financeiras (6.3.2.1) 3.000.000 2.600.000 2.820.290 -

Aquisição de Imóveis (6.3.2.1.04) 3.000.000 2.600.000 2.820.290 -

7. Amortização de Empréstimos (6.3.2.3) 2.000.000 - - -

Amortização de Empréstimos (6.3.2.3.01.01) 2.000.000 - - -

8. Reserva de Contingências (6.3.2.9) 206.000 - - -

Reserva de Contingências (6.3.2.9.01.01) 206.000 - - -

Despesas de Capital 7.277.000 10.778.000 4.217.224 5.230.942

TOTAL GERAL (despesas correntes + capital) 25.520.000 26.250.000 18.387.670 18.595.671

As despesas correntes representam cerca de 77,06% da despesa total e apresentam uma média de gasto mensal de aproximadamente R$ 1.180.870,48.
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GRUPOS DE DESPESAS – PERCENTUAIS DOS 
VALORES LIQUIDADOS - R$ 18.387.669,99

COMPARAÇÃO GRÁFICA ENTRE AS 
PRINCIPAIS DESPESAS DE CUSTEIO

Financeiras 
R$ 84.834,53 0,46%

5,59%

14,51%

16,92%

22,94%

39,58%

Benefícios a 
pessoal 

R$ 1.027.781,42

Uso de bens e serviços 
R$ 3.111.454,16 

Investimentos 
R$ 4.217.224,21 

Salários e encargos 
R$ 7.277.836,12 

Transferências correntes 
R$ 2.668.539,55 

SALÁRIOS E ENCARGOS - R$7.277.836,12

BENEFÍCIOS A PESSOAL - R$1.027.781,42

USO DE BENS E SERVIÇOS - R$3.111.454,16

FINANCEIRAS - R$84.834,53

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - R$2.668.539,55

AUTORIZADA

AUTORIZADA

AUTORIZADA

AUTORIZADA

AUTORIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

19,38% 

4,38% 

4,70% 

3,81% 

13,60% 

18,79%

3,93%

3,80%

3,49%

10,66%
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Equilíbrio Orçamentário

Realizar uma boa gestão orçamentária é um processo 
absolutamente essencial para o sucesso e estabilidade 
do Conselho. O Creci-PR, vem mantendo sua despesa 
corrente menor que a receita corrente, cumprindo 
assim o princípio do equilíbrio orçamentário de não 
gastar mais que arrecada, o que tem permitido novos 
investimentos. 

Execução orçamentária do Creci-PR – Exercícios de 2018 a 2020

RECEITA

DESPESAS

2018 2019 2020

COMPARATIVO RECEITA CORRENTE X 
DESPESA CORRENTE  (2018 A 2020)
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Os déficits orçamentários ocorreram principalmente pela a aquisição de novos imóveis para sediar as Delegacias Regionais nas cidades de 
Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu e também pela quitação da construção da sede do Creci-PR na cidade de Curitiba. 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIOS R$

EXERCÍCIO Receita arrecadada Despesa empenhada Superávit ou Déficit %

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

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

2020 16.641.159,26 18.536.279,05 -1.895.119,79 111,39%

DESPESAS R$

EXERCÍCIO Orçada Empenhada Diferença %

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

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

2020 25.520.000,00 18.536.279,05 6.983.720,95 72,63%

RECEITA R$

EXERCÍCIO Orçada Arrecadada Diferença %

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

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

2020 25.520.000,00 16.641.159,26 8.878.840,74 65,21%
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Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o pas-
sivo financeiro. O déficit financeiro no valor de R$ 824.457,58, decorreu principal-
mente pela não realização total da receita estimada, em contrapartida ao grande 
investimento realizado na aquisição de bens patrimoniais. Suportado pelos superá-
vits de exercícios anteriores.

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Conformidade legal

A conformidade da Gestão Patrimonial do Conselho se deu principalmente pela 
observância das orientações dos órgãos centrais, com destaque ao Decreto nº 
9.373/2018 e a Resolução-COFECI nº 1.352/2014 

Principais investimentos de capital 
- infraestrutura e equipamentos

O setor de patrimônio, vem buscando controlar os bens permanentes, além de veri-
ficar sempre a necessidade dos setores em novas aquisições, no intuito de assegurar 
infraestrutura e equipamentos adequados as necessidades do Conselho no atendi-
mento ao corretor de imóveis e a sociedade, com menor gasto com manutenção.

Ativo financeiro 
R$2.493.693,11

Passivo financeiro 
R$3.318.150,69

— ——
Déficit financeiro 

R$824.457,58

Entre os resultados alcançados decorrentes dos investimentos, destacam-se: 

• Aquisição de imóveis nas cidades Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu; 

• Reforma da sede da delegacia regional na cidade de Pato Branco; 

• Aquisição de 14 (quatorze) veículos para o departamento de fiscalização; 

• Aquisição de mobiliário para nova sede de Curitiba; 

• Renovação do parque tecnológico, com aquisição de equipamentos de informá-
tica para sede e às Delegacias Regionais; 

• Aquisição de equipamentos de comunicação para reuniões virtuais devido à pan-
demia do coronavírus. 

INVESTIMENTOS DE CAPITAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Rubricas Orçado R$ Realizado R$

Mobiliários em geral 395.000,00 255.670,32

Maquinas e equipamentos 30.000,00 7.750,98

Veículos 732.000,00 696.004,58

Equipamentos de processamento de dados 280.000,00 271.930,13

Coleções e materiais bibliográficos 5.000,00 1.316,00

Aparelhos e equipamentos de comunicação 85.000,00 51.581,50

Aparelhos e utensílios domésticos 20.000,00 5.910,52

Total dos Investimentos 1.547.000,00 1.290.164,03
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Desfazimento de ativos
Realizado desfazimento de bens permanentes por inviabilidade econômica de sua 
recuperação no valor de R$ 2.556,17. Para o exercício de 2021, será criada a Comissão 
Especial de Avaliação e Desfazimento de Bens Inservíveis, uma vez que neste exer-
cício concluiu-se a mudança em definitivo para a nova sede na cidade de Curitiba e 
também a alienação das sedes das cidades de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, e 
muitos dos bens não poderão e não terão condições de reaproveitamento por serem 
bens inservíveis.

Locações de Imóveis e Equipamentos 
O Creci-PR possui contrato de locação de impressoras, o que agiliza a demanda e 
reduz custos com manutenção e suprimentos. 

O Creci-PR, possui bens imóveis locados nas cidades de Matinhos (sede da delegacia 
regional do litoral); Santo Antônio da Platina (sede da delegacia regional do norte 
pioneiro) e Toledo (sede do escritório regional de Cascavel).

Mudanças e desmobilizações relevantes
Como desmobilizações relevantes no exercício de 2020, tivemos a alienação dos imó-
veis das sedes das cidades de Maringá e Foz do Iguaçu. Em virtude de novas aquisi-
ções de imóveis mais modernos e adequados para atender a sociedade e os profissio-
nais corretores. Também foram leiloados 15 (quinze) veículos antigos. A execução do 
leilão foi importante, pois permitiu a renovação da frota de veículos oficiais de uso do  
departamento de fiscalização, reduzindo o custo de manutenção.

Principais desafios e ações futuras
Pode-se destacar como desafio da gestão patrimonial o seguinte:

• Elaboração do Manual de Patrimônio e Almoxarifado; 

• Aquisição de mobiliário para as novas sedes das delegacias regionais de Londrina, 
Maringá e Foz do Iguaçu;

• Manutenção dos imóveis, veículos e mobiliários, existentes;

• Desfazimento dos bens inservíveis.

INVESTIMENTOS DE CAPITAL - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS PREDIAIS R$

SALAS COMERCIAIS 
LONDRINA

SALAS COMERCIAIS 
FOZ DO IGUAÇU

SALAS COMERCIAIS 
MARINGÁ

TOTAL DO INVESTIMENTO:  ORÇADO: R$3.000.000,00 | REALIZADO: R$2.820.290,00

TOTAL – CUSTOS PRINCIPAIS: R$686.818,24 PRÉDIOS GERENCIADOS: 17

R$1.350.000,00R$1.000.000,00

R$470.290,00

291.065,70 153.227,38 87.485,65 57.518,45 39.248,0058.273,06

VIGILÂNCIA

ENERGIA 
ELÉTRICA

MANUTENÇÃO 
PREDIAL

LIMPEZA

CONDOMÍNIOS

REFORMAS
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GESTÃO DE CUSTOS
Com a implantação, em 2020, do sistema de gestão de 
custos, por unidades de centro de custos foi possível 
vincular mais adequadamente as ações desenvolvi-
das em cada unidade.

Atualmente, o Creci-PR utiliza sistema informatizado 
para o controle e rateio dos custos indiretos, conforme 
normatização do Cofeci.  

Principais desafios e ações futuras
• Revisar e atualizar os parâmetros de rateio de 

custos indiretos. 

• Parametrizar o sistema informatizado de 
“Contabilidade” para alocar as despesas por centro 
de custos de acordo com o “Plano de Ação.”

Demonstrativos das 
despesas por centro de custo

VALOR DAS DESPESAS LIQUIDADAS 
POR CENTRO DE CUSTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES GASTOS NAS ATIVIDADES FIM

ATIVIDADES FIM ATIVIDADE MEIO

R$ 7.455.485,23

TOTAL DAS DESPESAS: R$ 14.170.445,78

R$ 6.714.960,55
52,61% 47,39%

Demonstrativos Contábeis

Balanço Orçamentário

Tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das receitas e despesas com a execução.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 2020

(+) Receita Orçamentária Arrecadada R$17.188.646,92 R$16.641.159,26

(-) Despesa Orçamentária Empenhada R$19.437.441,06 R$18.536.279,05

(=) Resultado Orçamentário R$(2.248.794,14) R$(1.895.119,79)

GESTÃO DE REGISTRO GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO GESTÃO DE ORIENTAÇÃO REUNIÕES DELIBERATIVAS

TOTAL DAS DESPESAS: R$7.455.485,23

R$ 3.162.618,04

42,42% 48,42% 6,30% 2,86%

R$ 3.609.943,88 R$ 469.603,99  R$ 213.319,32
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Demonstração de Fluxo de Caixa 

É fundamental para analisar a posição financeira da entidade, mostra as entra-
das e saídas de dinheiro do caixa do Conselho e quais foram os resultados desse fluxo. 
Permite à análise em torno da capacidade financeira, bem como a projeção e a ava-
liação de cenários quanto à liquidez, solvência e endividamento.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019 2020

INGRESSOS R$ 39.412.570,78 R$ 41.700.807,96

Receitas R$ 15.188.646,92 R$ 15.655.698,26

Recebimentos Extraorçamentários R$ 24.223.923,86 R$ 26.045.109,70

DESEMBOLSOS R$ 37.178.139,65 R$ 39.924.234,33

Despesas R$ 13.364.728,73 R$ 14.170.445,78

Pagamentos Extraorçamentários R$ 23.813.410,92 R$ 25.753.788,55

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES R$ 2.234.431,13 R$ 1.776.573,63

Fluxos de Caixa das Atividades de 
Investimento R$ -3.230.942,42 R$ -3.231.763,21

INGRESSOS R$ 2.000.000,00 R$ 985.461,00

Operações de crédito internas R$ 2.000.000,00 -

Alienação de bens - R$ 985.461,00

DESEMBOLSOS R$ 5.230.942,42 R$ 4.217.224,21

Aquisição de Ativo Não Circulante R$ 5.230.942,42 R$ 4.217.224,21

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R$ -3.230.942,42 R$ -3.231.763,21

Geração Líquida de Caixa 
e Equivalente de Caixa R$ -996.511,29 R$ -1.455.189,58

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial R$ 3.648.176,08 R$ 2.651.664,79

Caixa e Equivalente de Caixa Final R$ 2.651.664,79 R$ 1.196.475,21

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

BALANÇO FINANCEIRO 2019 2020

(+) INGRESSOS R$41.412.570,78 R$42.686.268,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$17.188.646,92 R$16.641.159,26

Receitas Correntes realizada R$15.188.646,92 R$15.655.698,26

Receitas de Capital realizadas R$2.000.000,00 R$985.461,00

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA R$24.223.923,86 R$26.045.109,70

(-) DISPÊNDIOS R$42.409.082,07 R$44.161.458,54

DESPESA ORÇAMENTÁRIA R$18.595.671,15 R$18.387.669,99

Despesas Correntes Liquidadas R$13.364.728,73 R$14.170.445,78

Despesas de Capital Liquidadas R$5.230.942,42 R$4.217.224,21

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA R$23.813.410,92 R$25.753.788,55

(=) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA R$(996.511,29) R$(1.475.189,58)
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Variações Patrimoniais
O Resultado Patrimonial do exercício de 2020, obtido pela diferença entre a variação 
patrimonial aumentativa e a variação patrimonial diminutiva, teve um superávit de 
R$ 1.004.698,98. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2019 2020

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA R$ 18.642.349,41 R$ 16.074.330,45

Contribuições R$ 13.466.758,02 R$ 12.065.244,02

Exploração de bens e serviços R$ 1.591.074,48 R$ 1.107.097,05 

Financeiras R$ 1.545.750,52 R$ 394.289,47 

Transferências legais R$ 1.500.000,00 R$ 2.060.303,62   

Valorização e ganhos com ativos R$ 397.286,12 R$ 332.254,80

Outras variações patrimoniais 
aumentativas R$ 141.480,27 R$ 115.141,49   

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA R$ 15.662.019,04 R$ 15.069.631,47

Pessoal e Encargos R$ 5.583.733,53 R$ 6.952.868,95

Benefícios Assistenciais R$ 56.013,12 R$ 56.403,00

Uso de Bens e Serviços R$ 5.160.858,46 R$ 4.750.937,86

Financeiras R$ 0,00   R$ 0,00

Transferências R$ 0,00   R$ 0,00

Desvalorização e Perda de Ativos R$ 718.039,13   R$ 514.355,80

Tributárias e Contributivas R$ 2.799.407,35 R$ 2.668.539,55

Outras variações patrimoniais diminutivas R$ 1.343.967,45  R$ 126.526,31

Superávit R$ 2.980.330,37 R$ 1.004.698,98

Balanço Patrimonial – Essa demonstração evidencia os ativos e passivos do 
Conselho, em 31 de dezembro de 2020. 

BALANÇO PATRIMONIAL 2019 2020

ATIVO R$ 48.723.959,39 R$ 49.913.702,21

ATIVO CIRCULANTE R$ 4.764.790,36 R$ 2.493.693,11

Caixa e Equivalentes de Caixa R$ 2.651.664,79 R$ 1.196.475,21

Créditos de Curto Prazo R$ 1.995.266,20 R$ 1.092.678,37

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo R$ 117.859,37 R$ 204.539,53

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 43.959.169,03 R$ 47.420.009,10

Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 19.358.701,61 R$ 20.151.015,36   

Investimentos, Imobilizado e Intangível R$ 24.600.467,42 R$ 27.268.993,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 48.723.959,39 R$ 49.913.702,21

PASSIVO R$ 4.737.928,38 R$ 3.318.150,69

PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.737.928,38 R$ 3.318.150,69

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 
A Pagar R$ 114.421,63 R$ 287.869,30

Obrigações de Curto Prazo R$ 734.456,75 R$ 899.202,79

Demais Obrigações de Curto Prazo R$ 1.695.601,80 R$ 131.078,60

Empréstimos de Curto Prazo R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

Receitas Antecipadas R$ 193.448,20 -

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -   R$ 1.604.821,53   

Dívida Fundada - R$ 1.604.821,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 43.986.031,01 R$ 44.990.729,99

Do Exercício R$ 2.980.330,37 R$ 1.004.698,98

Dos Exercícios Anteriores R$ 41.005.700,64 R$ 43.986.031,01
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NOTAS EXPLICATIVAS

Diretrizes Contábeis:
As informações constantes nas Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial 
e Demonstração do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício de 2020, foram elaboradas 
observando as normas contábeis vigentes no Brasil. A saber:  A Lei nº 4.320/64 zela 
pelo atendimento integral, no que lhe é aplicável, das normas emanadas pela STN e 
pelo CFC, por meio do enquadramento e do cumprimento às NBCASP e refletem nos 
seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 
Creci-PR.

Execução Orçamentária

O Balanço Orçamentário de 2020 apontou um déficit Orçamentário (Receita Corrente 
+ Receita de Capital - Despesa Corrente - Despesa de Capital) de R$ 1.895.119,79.  

RESULTADO PATRIMONIAL CRECI-PR - EXERCÍCIOS DE 2018 A 2020

EXERCÍCIO
VARIAÇÃO  

AUMENTATIVA
(-) VARIAÇÃO  
DIMINUTIVA

(=) SUPERÁVIT 
 PATRIMONIAL

% S/VA

2018 R$ 27.800.194,67 R$ 12.522.040,72 R$ 15.278.153,95 54,96%

2019 R$ 18.642.349,41 R$ 15.662.019,04 R$ 2.980.330,37 15,99%

2020 R$ 16.074.330,45 R$ 15.069.631,47 R$ 1.004.698,98 6,25%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020  
RECEITA REALIZADA X DESPESA LIQUIDADA

Receita realizada 
R$16.641.159,26 

Despesa liquidada  
R$18.387.669,99

47,51%52,49%

O detalhamento das receitas e despesas constam no início do capítulo, item Gestão Orçamentária.

1. Ativo Circulante:
Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

a) Disponível: Registra os valores em bancos e valores equivalentes e representam 
fidedignamente os recursos de livre movimentação para aplicação nas opera-
ções e para os quais não haja restrições para uso imediato. As contas deste grupo 
estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez. Os saldos disponíveis se 
apresentam da seguinte forma:

EM REAIS

Banco conta movimento 47.591,47

Banco conta arrecadação 27.348,81

Banco conta aplicação financeira 1.121.534,93

Total 1.196.475,21
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Os saldos disponíveis em 31/12/2020 podem ser comprovados através do livro razão, 
das conciliações e dos extratos bancários.

b) Créditos a Receber a Curto Prazo: Estão representados pelo saldo a receber das 
anuidades do exercício, multas de infrações, créditos do exercício anterior, parce-
lamento de débitos, juros de mora, atualização monetária e multas sobre anuida-
des com realização considerada de curto prazo.

EM REAIS

Créditos do Exercício 2020 1.092.678,37

b.1)  Provisão de Créditos a receber de anuidades de Pessoa Física: Registra o 
valor a receber de anuidades de PF provisionadas no exercício de 2020. O 
saldo demonstra uma inadimplência, no exercício, de 38,88%, conforme 
demonstramos:

EM REAIS

Receita provisionada de anuidade PF no exercício 10.500.000,00

(-) Receita arrecadada no exercício 6.417.379,98

(=) Saldo não recebido no exercício 4.082.620,02

% de inadimplência apurada no exercício 38,88%

RECEITA PROVISIONADA DE ANUIDADES PF NO EXERCÍCIO 2020

RECEITA PROVISIONADA DE ANUIDADES PJ NO EXERCÍCIO 2020

RECEITA ARRECADADA 
NO EXERCÍCIO 2020

RECEITA ARRECADADA 
NO EXERCÍCIO 2020

SALDO NÃO RECEBIDO 
NO EXERCÍCIO 2020

38,88%

61,12%

b.2)  Provisão de Créditos a receber de anuidades de Pessoa Jurídica: Da mesma 
forma do controle de anuidades de PF, o valor a receber de anuidades de 
PJ provisionadas no exercício de 2020 demonstra que 13,87% das empresas 
não efetuaram o pagamento da anuidade no exercício corrente, conforme 
apurado:

EM REAIS

Receita provisionada de anuidade PJ no exercício 3.800.000,00

(-) Receita arrecadada no exercício 3.272.818,49

(=) Saldo não recebido no exercício 527.181,51

% de inadimplência apurada no exercício 13,87%

O saldo do grupo “Créditos de Curto Prazo” somente será transferido para o 
grupo “Créditos Realizáveis a Longo Prazo” após a inscrição em dívida ativa, 
a qual deverá ser realizada no período de janeiro a junho do exercício seguinte 
ao do débito.

13,87%

86,13%
SALDO NÃO RECEBIDO 
NO EXERCÍCIO 2020



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2020 72

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

EM REAIS

Adiantamento à pessoal 147.220,61

Tributos e contribuições a recuperar 43.717,90

Créditos por danos ao patrimônio 652,85

Depósito restituíveis e valores vinculados (ações trabalhistas) 9.189,00

Outros créditos e valores a receber 3.759,17

Total 204.539,53

Adiantamento à pessoal: Refere-se a adiantamento de férias concedidas no mês de dezem-
bro de 2020, para funcionários que entrarão em férias a partir do primeiro dia útil de do 
mês de janeiro de 2021.

2. Ativo Não Circulante:

O Ativo Não Circulante é composto pelas transações consideradas de longo prazo, ou 
seja, cuja realização e exigibilidade não ocorre após o final do exercício social.

a)  Ativo Realizável a Longo Prazo: Compreende um conjunto de direitos ou créditos 
relativos a anuidades, multas por ausência a eleições e multas em favor da enti-
dade, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos 
pelos devedores.

EM REAIS

Dívida ativa administrativa – exigível 5.214.445,91

Dívida ativa executada 14.936.569,45

Total 20.151.015,36

b) Investimentos, imobilizado e intangível: Compreendem os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade 
ou exercidas com essa finalidade que transfiram a ela benefícios, riscos e controle 
desses bens. O Creci-PR não possui investimentos e bens intangíveis. 

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

No exercício de 2020, o Creci-PR concluiu o processo de aquisição das novas 
sedes para as delegacias regionais nas cidades de Londrina,  Maringá e Foz 
do Iguaçu. Os imóveis de propriedade do Creci-PR, nas cidades de Maringá 
e Foz do Iguaçu foram permutados, como parte de pagamento dos novos 
imóveis. 

CURITIBA

PONTA GROSSA

CASCAVEL

PATO BRANCO

TERRENO 
NOVA SEDE

MARINGÁ

FOZ DO IGUAÇU

 LONDRINA

UMUARAMA

GUARAPUAVA

OBRAS EM 
ANDAMENTO

 R$2.800.000,00 

 R$1.737.000,00 

 R$1.000.000,00 

 R$292.000,00 

 R$470.290,00 

 R$367.000,00 

 R$141.000,00 

 R$635.400,00 

 R$264.000,00 

 R$4.100.000,00 

 R$13.291.977,98 
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A posição patrimonial do Creci-PR ao final do exercício 2020 está descrita abaixo:

DEMONSTRATIVO DE BENS PATRIMONIAIS R$

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGIVEL 27.268.993,74

COTAS E AÇÕES 0,00

Cotas e Ações 0,00

IMOBILIZADO 28.428.604,89

BENS MÓVEIS 3.329.936,91

Mobiliário em Geral 1.376.678,32

Máquinas e Equipamentos de escritório 14.069,09

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 113.532,50

Coleções e Materiais Bibliográficos 19.829,60

Veículos Automotores 872.004,58

Equipamentos de Processamento Dados 763.522,95

Utensílios de Copa e Cozinha 2.237,84

Equipamentos para Áudios, Vídeos e Fotos 94.894,85

Obras de Arte e Peças de Museu 20.607,20

Flâmulas, Insígnias e Bandeiras 6.590,00

Objetos de Decoração 3.018,00

Aparelhos e Utensílios Domésticos 42.951,98

BENS IMÓVEIS 25.098.667,98

Salas 4.906.690,00

Terrenos 6.900.000,00

Obras em Andamento 13.291.977,98

A posição patrimonial do Creci-PR ao final do exercício 2020 está descrita abaixo:

DEMONSTRATIVO DE BENS PATRIMONIAIS R$

DEPRECIAÇÕES 1.159.611,15

BENS MÓVEIS 1.159.611,15

Mobiliário em Geral 291.541,82

Máquinas e Equipamentos de escritório 2.624,38

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 54.548,92

Coleções e Materiais Bibliográficos 6.929,15

Veículos Automotores 470.424,17

Equipamentos de Processamento Dados 275.370,49

Utensílios de Copa e Cozinha 1.152,08

Equipamentos para Áudios, Vídeos e Fotos 36.687,68

Obras de Arte e Peças de Museu 200,16

Flâmulas, Insígnias e Bandeiras 2.973,87

Objetos de Decoração 224,62

Aparelhos e Utensílios Domésticos 16.933,81

BENS IMÓVEIS 0,00

Salas 0,00

Terrenos 0,00

Instalações 0,00
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3. Passivo Circulante:

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

a)  Obrigações Trabalhistas: 

EM REAIS

Salários a pagar (folha de 
pagamento mês 12/2020) 173.009,19

b)  Encargos sociais sobre folha a recolher: 

EM REAIS

INSS 69.071,86

FGTS 40.578,43

PIS 5.209,82

c)  Obrigações Fiscais de Curto Prazo: 

EM REAIS

IRRF a recolher 1.812,33

ISS a recolher 116,57

Cosirf a recolher 82.197,42

INSS a recolher 177,41

d)  Depósitos consignáveis: 

EM REAIS

INSS a pagar 35.276,59

IRRF (ordenados) 71.163,14

Pensão alimentícia 2.082,81

Empréstimos consignados 12.875,79

ISS a recolher 9.939,79

Mensalidade social 864,00

IRRF (autônomos) 67,99

e) Fornecedores/Prestadores de Serviços nacionais 
a curto prazo:

EM REAIS

Fornecedores 584.527,38

Prestadores de Serviços 99.101,57

f)  Demais Obrigações a Curto Prazo: 

EM REAIS

Contas a Pagar – Telefonia 9.013,33

Contas a Pagar – Energia Elétrica 6.076,44

Contas a Pagar – Água e esgoto 3.123,97

g) Transferências Legais

EM REAIS

Cota parte 70.930,89

h) Depósitos de Diversas Origens:

EM REAIS

Depósito para quem de Direito 41.933,97

i) Empréstimos a Pagar: 

EM REAIS

Empréstimo obtido 
junto ao Cofeci 2.000.000,00

j) Dívida Fundada: 

EM REAIS

Parcelamento de Cota Parte 1.064.821,53



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2020 75

4. Patrimônio Líquido: 

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits e/ou déficits 
apurados anualmente. No exercício findo, o Creci-PR apresentou superávit patrimonial no valor de R$ 1.004.698,98.

2019 2020

Resultado do exercício R$2.980.330,47 R$1.004.698,98

Resultados acumulados de exercícios anteriores R$41.005.700,64 R$43.986.031,01

Patrimônio líquido R$43.986.031,01 R$44.990.729,99

EM REAIS

Variações patrimoniais aumentativas 16.074.330,45

Variações patrimoniais diminutivas 15.069.631,47

Resultado patrimonial 1.004.698,98

Gestão de Risco Financeiro

De acordo com as normas internas do Creci-PR, toda a movimentação financeira é realizada pelo departamento 
financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas, sempre dois no mínimo. As aplicações, os resgates, os 
pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. 

Risco de Crédito

Em relação às aplicações financeiras, os recursos estão aplicados em caderneta de poupança junto à Caixa 
Econômica Federal.

Risco de mercado

Em razão de que a grande parte do volume de receitas 
advém da arrecadação das anuidades e taxas pagas 
pelos profissionais corretores de imóveis e imobiliárias, 
bem como de rendimentos de aplicações financeiras, 
o risco que o Creci-PR pode enfrentar é em relação ao 
índice de inadimplência.

Risco de Liquidez

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

Outros balanços e demonstrativos contábeis 
estão disponíveis no portal da transparência: 
http://transparencia.crecipr.gov.br/
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