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RELATÓRIO INDICADORES DE EFICIÊNCIA DOS REGIONAIS  

I – Introdução 

Para cumprir ao disposto no item 2 da Decisão PL-0048/2017, elaboramos o presente 

relatório com o intuito de demonstrar a composição dos indicadores de eficiência da 

gestão dos Creas propostos na Tabela IV – Método Cálculo B – Recurso por 

participante considerando a eficiência da gestão da Decisão Normativa nº 087, de 30 de 

março de 2011. 

Também faremos uma explanação geral sobre a legislação que rege as transferências 

aos entes conveniados e ainda demonstraremos a importância de mecanismos de 

controle para gerir os recursos repassados com o objetivo de demonstrar a eficiência na 

aplicação dos recursos públicos para prestação de contas junto ao órgão fiscalizador dos 

Conselhos de Fiscalização da Profissão. 

 

II – Legislação 

O regramento que atualmente dispõe sobre as transferências voluntárias é o Decreto 

6.170/2007, regulamentado pela Portaria Interministerial 424/2016 dos Ministérios do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Chefe da Controladoria-Geral da 

União. O Decreto 6.170/2007 também instituiu o Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse e o Portal de Convênios do governo federal 

(www.convenios.gov.br) . A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000) que estabelece as condições para os entes federados receberem as 

transferências voluntárias, enquanto a Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

(Lei 8.666/1993) que deve ser observada por órgãos e entidades da administração 

pública na contratação com terceiros.  

Por meio da Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010 foi instituído o Programa 

de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu.  com o 
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objetivo de gerenciar recursos orçamentários e financeiros para programas voltados à 

implementação de políticas de sustentabilidade do Sistema. 

O Prodesu foi criado para apoiar financeiramente os participantes no desempenho de 

suas funções finalísticas e nas ações voltadas à uniformização de procedimentos, 

promovendo a sustentabilidade econômica, financeira e social do Sistema Confea/Crea.  

No art. 8º da supracitada resolução prevê que os recursos do Prodesu serão aplicados em 

programas para implantação de políticas de sustentabilidade que se destinam à eficácia e 

à eficiência administrativa do Sistema e os itens I a XIII discorrem sobre o objeto dos 

programas voltados à melhoria da eficiência e da eficácia das ações de verificação e 

fiscalização do exercício e das atividades das profissões abrangidas pelo Sistema. 

Para concessão dos recursos o artigo 10 do mesmo dispositivo prevê que cada 

participante deverá preencher os seguintes requisitos: I – atender aos critérios 

administrativos e de sustentabilidade financeiros e institucionais fixados por legislação 

específica; II – apresentar projeto ou plano de melhoria administrativa de acordo com 

legislação específica; (...) 

O art. 21 determina que para a aquisição de produtos e a contratação de serviços 

deverão ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e economicidade, bem como atender às normas aplicáveis à administração 

pública no tocante a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações 

pertinentes. 

A Decisão Normativa nº 087/2011 regulamenta a aplicação da Resolução 1.030/2010 e 

prevê no parágrafo único do art. 17 que: “Do montante do recurso, calculado por meio 

da Tabela III – Método de Cálculo A, 20% será vinculado aos indicadores de eficiência 

da gestão, conforme Tabela IV – Método de Cálculo B”. Por esta razão foram 

elaboramos o presente relatório.  
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III – Necessidade e Relevância dos Indicadores de Eficiência 

É dever da administração avaliar e acompanhar os resultados obtidos dos recursos 

disponibilizados aos entes conveniados, comparando o planejado ou previsto com o que 

foi realizado, com o objetivo de verificar  e corrigir possíveis distorções. 

O fundamento do controle interno está previsto no artigo 76, da Lei 4.320/64 e na 

Constituição Federativa, artigo 74 e seus incisos e parágrafos. Entende-se que tanto a 

Constituição Federal quanto a Lei 4.320/64 e ainda a LRF deixam claro que a 

contabilidade gerencial e financeira deverá ter por objetivo preparar informações no 

sentido de verificar o cumprimento das metas estabelecidas vinculados ao objetivo da 

entidade. 

Portanto, as entidades governamentais, de direito público interno ou de direito privado, 

estão obrigadas a se organizarem devidamente a fim de atenderem às suas finalidades 

precípuas e às determinações legais e constitucionais. 

De toda a abordagem aqui exposta e considerando que, diferentemente do particular, a 

Administração Pública não pode desempenhar suas atividades sem se preocupar com o 

interesse da coletividade, seu principal desafio é concretizar o princípio da eficiência 

sem descuidar da observância da legalidade. 

Um passo importante na concretização de um novo perfil estatal-administrativo é, sem 

dúvida, a inclusão do princípio constitucional da eficiência através da EC n° 19/98. 

O princípio da eficiência vem marcar uma mudança de perfil da Administração Pública, 

perfil este que se preocupa com a qualidade, agilidade e credibilidade dos serviços 

públicos. Ele estabelece uma nova condição do cidadão frente à própria atuação do 

Estado-administração, que passa a ter que utilizar o instrumental burocrático não como 

um fim em si mesmo, mas como o mecanismo de concretização do interesse do cidadão, 

individual ou coletivamente. 

Para concretizar esse interesse, a própria Constituição da República estabeleceu 

mecanismos de controle, entre os quais o da eficiência, vinculando mediatamente o 
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agente público e o cidadão. Isso é um grande avanço para a mudança que tanto 

queremos na Administração Pública para o alcance da eficiência. 

Visando se adaptar à nova situação de mudanças e evolução do Sistema 

Confea/Crea/Mútua, os entes devem executar reformas que comecem:  

a) pela introdução de técnicas de gestão que permitam um funcionamento mais 

eficaz, eficiente e econômico; 

b) pela criação de um sistema de informações úteis para o processo de tomada de 

decisão e maximização de sua atividade fim, ou seja, a fiscalização. 

Em decorrência da necessidade de acompanhar e medir a eficiência da gestão dos 

Regionais e dos resultados na aplicação dos recursos, foram criados critérios para 

chegar aos indicadores dispostos no art. 17, parágrafo único da Resolução nº 87/2011. 

A aplicação desses critérios é de crucial importância para a verificação da melhor 

aplicação dos recursos públicos e mensuração dos resultados alcançados junto à gestão 

de cada Regional. Além de ser uma ferramenta que irá verificar o alcance dos resultados 

dos projetos. A aplicação dos indicadores de eficiência da gestão tem como objetivo 

reduzir os desvios de finalidade e os casos de desconformidade na aplicação dos 

recursos. 

Os critérios para controle são necessários para apuração do percentual de recurso do 

Prodesu, correspondente a 20% do total dos recursos a serem disponibilizados aos 

Regionais em cada exercício. 

Cabe ressaltar que este critério, correspondente ao art. 16 da DN 87/11 que trata dos 

indicadores de eficiência de gestão, foi suspenso de 2012 até a presente data. 

A Resolução 1.030, de 17 de dezembro de 2010 em seu art. 2º, alínea “c” dispõe que 

deve ser observada a adoção de índices e parâmetros para avaliação dos projetos e de 

mecanismos de acompanhamento e avaliação de resultados pela gestão e a organização 

do Prodesu. 
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No art. 2º - inciso III da Decisão Normativa nº 88/2011 está disposto que um dos 

objetivos do Prodesu será “...adotar indicadores para avaliação institucional dos 

resultados do projeto visando ao atendimento dos objetivos propostos. ” 

Também será importante para indicar a área do Regional que necessitará de maior 

investimento. 

 

Os indicadores foram criados para mensurar o percentual a ser aplicado a cada 

Regional, no tocante aos 20% do total dos recursos disponibilizados em cada exercício, 

tomando por base o seguinte: 

a) Quantidade de ART por profissional adimplente; 

Esse coeficiente busca medir a relação entre a quantidade de profissionais e o número 

de ARTs registradas no período. Destaca-se que uma fiscalização eficiente se traduz na 

elevação do número de ARTs, haja vista que todo contrato, escrito ou verbal, para a 

execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 

Engenharia e Agronomia fica sujeito ao seu registro, conforme prescreve a Lei nº 

6.496/77. 

b) Coeficiente de inadimplência de Profissional Registrado; 

Esse coeficiente visa medir o nível de inadimplência dos profissionais registrados no 

Sistema Confea/Crea/Mútua, além de detectar os principais fatores que determinaram 

sua ocorrência. Frisa-se ainda que através desse indicador é possível medir a eficiência 

da fiscalização, no sentido de detecção de eventuais profissionais que desempenham sua 

atividade laboral sem a devida regularização junto ao Conselho Regional. 

Adicionalmente, destaca-se que o combate a inadimplência é um fator preponderante na 

busca da sustentabilidade financeira, objeto do Programa Prodesu. Contudo, ressaltamos 

que deve ser objetivo do Sistema proteger a sociedade, envidando esforços para impedir 

a execução de obras e serviços de engenharia sem o devido responsável técnico 

habilitado e regular junto ao Regional. 

c) Coeficiente de inadimplência de Empresa Registrada; 

mailto:audi@confea.org.br
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Esse coeficiente visa medir o nível de inadimplência das empresas registradas no 

Sistema Confea/Crea/Mútua, além de detectar os principais fatores que determinaram 

sua ocorrência. Por meio desse indicador é possível medir a eficiência da fiscalização, 

no sentido de detecção de eventuais empresas que atuam na área de engenharia sem a 

devida regularização junto ao Conselho Regional. 

Adicionalmente, destaca-se que o combate a inadimplência é um fator preponderante na 

busca da sustentabilidade financeiro, objeto do Programa Prodesu.  

d) Coeficiente de número de Fiscais no Quadro de Pessoal; 

Esse coeficiente demonstra o percentual de fiscais em relação ao número total de 

funcionários efetivos e comissionados dos Creas.  

Destaca-se que compete a este Conselho Federal e aos Regionais a verificação e 

fiscalização do exercício e atividades das profissões ligadas à engenharia e correlatas, 

configurando-se, portanto, como sua atividade fim.  

e) Coeficiente de Comprometimento da Receita com Pessoal do Crea;  

Demonstra o comprometimento da receita com gastos de pessoal e eventual 

atendimento as regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, sinalizando 

eventual desequilíbrio financeiro capaz de afetar seu fluxo de caixa. 

f) Coeficiente de Recuperação de Crédito Inscrito em Dívida Ativa; 

Evidencia o empenho da gestão, critérios e metodologia para a recuperação dos créditos 

inscritos em dívida ativa. 

g) Adesão ao Gespública ou Outras Certificações. 

As certificações de qualidade têm o objetivo de desenvolver e implantar soluções que 

permitam um contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão para geração de 

resultados. 

IV- Do Resultado dos Indicadores de Eficiência 

Para elaboração dos indicadores de gestão foram utilizados os critérios de eficiência 

dispostos na Tabela IV – Decisão Normativa nº 87/2011, gerando os anexos I a VII. 

mailto:audi@confea.org.br
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A seguir faremos a simulação do índice alcançado por cada Regional e seu reflexo no 

recebimento dos recursos do Prodesu no exercício 2018, tomando-se por base os dados 

de 2016: 

Creas 100% 

Total a 
Receber Diferença Resultado 

AC 725.058,73 594.548,16 130.510,57 

Aplicando o índice faria jus a 82% do valor 
disponível, visto ter índice satisfatório em 
recuperação de Dívida Ativa. 

AL 725.058,73 623.550,51 101.508,22 

Aplicando o índice faria jus a 86% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
recuperação de Dívida Ativa; Quantitativo de 
Pessoal em relação ao número de fiscais; e, 
Adesão as Certificações de Gestão de 
Qualidade. 

AM 725.058,73 623.550,51 101.508,22 

Aplicando o índice faria jus a 86% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa; Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal e 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais. 

AP 725.058,73 623.550,51 101.508,22 

Aplicando o índice faria jus a 86% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Quantitativo 
total de Pessoal em relação ao número de 
fiscais e número de ARTs em relação aos 
profissionais adimplentes. 

BA 688.487,78 633.408,76 55.079,02 

Aplicando o índice faria jus a 92% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativo de Pessoal em relação ao 
número de fiscais e Adesão as Certificações 
de Gestão de Qualidade. 

CE 688.487,78 605.869,25 82.618,53 

Aplicando o índice faria jus a 88% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatório em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais e número de ARTs em 
relação aos profissionais adimplentes. 

DF 688.487,78 619.639,00 68.848,78 

Aplicando o índice faria jus a 90% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal e Adesão 
as Certificações de Gestão de Qualidade. 

Continua... 
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Continuação. 

Creas 100% 
Total a 

Receber Diferença Resultado 

ES 688.487,78 647.178,51 41.309,27 

Aplicando o índice faria jus a 94% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais e número de ARTs em 
relação aos profissionais adimplentes e 
Adesão as Certificações de Gestão de 
Qualidade. 

GO 688.487,78 647.178,51 41.309,27 

Aplicando o índice faria jus a 94% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Quantitativos 
de Pessoal em relação ao número de 
fiscais; número de ARTs em relação aos 
profissionais adimplentes; Inadimplência em 
relação ao profissional registrado; e, Adesão 
as Certificações de Gestão de Qualidade. 

MS 688.487,78 592.099,49 96.388,29 

Aplicando o índice faria jus a 86% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Quantitativos 
de Pessoal em relação ao número de 
fiscais; e, número de ARTs em relação aos 
profissionais adimplentes. 

MT 688.487,78  605.869,25 82.618,53 

Aplicando o índice faria jus a 88% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais e número de ARTs em 
relação aos profissionais adimplentes. 

PA 688.487,78  592.099,49  96.388,29 

Aplicando o índice faria jus a 86% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal; e, 
Quantitativo de Pessoal em relação ao 
número de fiscais. 

PB 725.058,73 609.049,33 116.009,40 

Aplicando o índice faria jus a 84% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa; e, 
Quantitativo de Pessoal em relação ao 
número de fiscais. 

PE 688.487,78 578.329,74  110.158,04  

Aplicando o índice faria jus a 84% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa; e, 
Quantitativo de Pessoal em relação ao 
número de fiscais. 

Continua... 
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Continuação. 

Creas 100% 
Total a 

Receber Diferença Resultado 

PI 725.058,73  638.051,68 87.007,05 

Aplicando o índice faria jus a 88% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais e número de ARTs em 
relação aos profissionais adimplentes. 

PR 688.487,78 647.178,51 41.309,27  

Aplicando o índice faria jus a 94% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais; número de ARTs em 
relação aos profissionais adimplentes; e, 
Adesão as Certificações de Gestão de 
Qualidade. 

RJ 688.487,78  633.408,76 55.079,02  

Aplicando o índice faria jus a 92% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais; e, Adesão as 
Certificações de Gestão de Qualidade. 

RO 725.058,73 638.051,68 87.007,05  

Aplicando o índice faria jus a 88% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Quantitativo 
de Pessoal em relação ao número de 
fiscais; número de ARTs em relação aos 
profissionais adimplentes; e, Adesão as 
Certificações de Gestão de Qualidade. 

RN 725.058,73 652.552,86 72.505,87  

Aplicando o índice faria jus a 90% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, Comprometi-
mento da Despesa com Pessoal, 
Quantitativos de Pessoal em relação ao 
número de fiscais; Inadimplência em relação 
ao profissional registrado; e, Adesão as 
Certificações de Gestão de Qualidade. 

RR 725.058,73 594.548,16 130.510,57 

Aplicando o índice faria jus a 82% do valor 
disponível, visto ter índice satisfatório em 
Quantitativo de Pessoal em relação ao 
número de fiscais. 

Continua... 
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Continuação. 

Creas 100% 
Total a 

Receber Diferença Resultado 

SC 688.487,78 688.487,78  0,00 
Faria jus a 100% do valor disponível, visto 
ter atingido todos os índices satisfatórios. 

SE 725.058,73 609.049,33 116.009,40 

Aplicando o índice faria jus a 84% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, e, 
Inadimplência em relação ao profissional 
registrado. 

TO 725.058,73 609.049,33 116.009,40 

Aplicando o índice faria jus a 84% do valor 
disponível, visto ter índices satisfatórios em 
Recuperação de Dívida Ativa, e, Número de 
ARTs em relação ao profissional 
adimplente. 

 

 

V- Dos Critérios Alcançados pelos Regionais  

1) Quantidade de ART por Profissional Adimplente: tiveram índice satisfatório os 

Creas: AP, CE, ES, GO, MS, MT, PI, PR, RO, SC e TO; 

2) Coeficiente de Inadimplência de Profissional Registrado tiveram índice 

satisfatório os Creas: GO, RN, SC e SE; 

3) Coeficiente de Inadimplência de Empresa Registrada teve índice satisfatório 

somente o Crea-SC; 

4) Coeficiente de Número de Fiscais no Quadro de Pessoal tiveram índice 

satisfatório a maioria dos Regionais, com exceção do AC, DF, SE e TO; 

5) Coeficiente de Comprometimento da Receita com Pessoal tiveram índice 

satisfatório os Creas: AM, BA, CE, DF, ES, MT, PA, PI, PR, RJ, RN e SC; 

6) Coeficiente de Recuperação de Crédito inscrito em Dívida Ativa, todos os 

Regionais tiveram índice satisfatório, exceto o Crea-RR. 
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7) Adesão ao Gespública ou Outras Certificações a maioria dos Regionais ou 

tiveram índice parcial ou não alcançaram o índice satisfatório. Tiveram índice 

parcial em decorrência de não cumprir todas as etapas dispostas na Tabela IV – 

DN-087/2011. 

 

VI - CONCLUSÃO: 

Os indicadores de eficiência é uma ferramenta de controle indispensável para 

acompanhar a execução de programas, apontar falhas e desvios, verificar a perfeita 

aplicação das normas e princípios adotados e constatar a veracidade das operações 

realizadas. 

Enfatizamos ser de fundamental importância o controle dos recursos repassados, uma 

vez que existe vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União-TCU, órgão 

fiscalizador, sobre a regular aplicação dos recursos oriundos de convênios, bem como 

dos resultados obtidos, tanto de forma individualizada de cada instrumento firmado, 

quanto do programa Prodesu como um todo. 

A introdução de técnicas de gestão permite a prestação de serviços de forma mais 

eficiente e eficaz e, ao mesmo tempo, que facilita a medição do desempenho dos 

Regionais. É importante destacar que a utilização de indicadores de gestão, como 

técnica de avaliação, não garante a solução de todos os problemas enfrentados pelo 

sistema, porém ajuda a desenvolver um sistema integrado de informações baseado 

nestes indicadores que, junto a outros instrumentos internos, possibilitam dar resposta às 

demandas da sociedade. 

Com a aplicação dos indicadores, como forma de distribuição dos recursos do Prodesu, 

tem-se a possibilidade de verificação a longo prazo do alcance das metas propostas de 

forma macro, com a finalidade de direcionar futuramente a aplicação dos recursos em 

busca da eficiência no produto entregue à sociedade. 

A aplicação de indicadores de gestão persegue um propósito que pode ser enfocado de 

duas formas diferentes. A primeira, da perspectiva do gestor de implementar 
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ferramentas que lhe permitam gerenciar os resultados aferidos, ao mesmo tempo em que 

evidencia as atividades que se fazem necessárias para satisfazer os objetivos 

institucionais. Já a segunda, propicia exercer um melhor controle e avaliação de 

desempenho da gestão. Por todo o exposto opinamos pela manutenção dos indicadores, 

na forma proposta na Decisão Normativa nº 087/2011 – art. 17 – parágrafo único, tendo 

em vista se tratar de medida necessária para mensurar os resultados na aplicação dos 

recursos do Prodesu disponibilizados aos Regionais. 

 

Brasília, 29 de setembro de 2017 

 

Maria de Fátima de Sousa Diniz 

Matr. 287 

 

De acordo: 

 

Marco Antônio Paranhos  

 

 

mailto:audi@confea.org.br
http://www.confea.org.br/

