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APRESENTAÇÃO 

 
O Relatório de Gestão do exercício de 2016 foi baseado nas disposições da Decisão 

Normativa TCU nº 154, de 2016 e na Portaria TCU nº 59, de 2017 e apresenta a síntese das 
atividades e dos resultados das ações empreendidas pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de Santa Catarina – Crea-SC com o intuito de melhor cumprir as suas 
funções legais e sociais. 

Esse relatório permite ao Conselho prestar contas à sociedade sobre a aplicação dos 
recursos que arrecada e administra, dando transparência aos resultados da sua gestão, sendo esta 
pautada no Planejamento Estratégico e, consequentemente, na missão, visão e política da qualidade 
da entidade.  

As informações estão estruturadas em sete capítulos, além dos anexos, sendo 
apresentado no primeiro uma visão geral do Conselho, sua finalidade, competências, normas, 
regulamentos e o organograma com detalhamento das principais áreas estratégicas. O segundo 
capítulo aborda o planejamento organizacional, o desempenho operacional e orçamentário, 
demonstrando os principais objetivos, metas e resultados alcançados em 2016 e trazendo ainda o 
comportamento das receitas e despesas e as transferências de recursos realizadas. A estrutura de 
governança, as informações sobre dirigentes e colegiados, a gestão de riscos e controles internos são 
apresentados no terceiro capítulo. O quarto trata da gestão de pessoas, sua estrutura, despesas e mão 
de obra terceirizada, e da gestão de tecnologia da informação. Já o quinto aborda o relacionamento 
com a sociedade, os canais de acesso ao cidadão, grau de satisfação dos usuários e medidas para 
garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações, e a transparência da gestão. O 
desempenho financeiro e as informações contábeis, incluindo o tratamento contábil da depreciação 
e amortização do patrimônio, as demonstrações exigidas na Lei 4.320/64 e notas explicativas 
constam no sexto capítulo, enquanto no sétimo é abordado o tratamento de recomendações do TCU 
e órgão de controle interno.   

 As figuras, quadros e tabelas estão numerados sequencialmente na ordem que aparecem 
no texto. Os quadros que ocupam mais de uma página foram alocados nos anexos para facilitar a 
leitura e compreensão do relatório. 
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

1.1. Finalidades e competências 

Conforme estabelecido no art.1º de seu regimento interno, o Crea-SC,  

“é entidade autárquica de fiscalização do exercício e das atividades profissionais, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço público federal, vinculada ao 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, [...] para exercer papel 
institucional de primeira e segunda instâncias no âmbito de sua jurisdição”. 

O art. 2º do regimento interno ainda dispõe: “No desempenho de sua missão, o Crea é o 
órgão de fiscalização, de controle, de orientação e de aprimoramento do exercício e das atividades 
profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, em seus 
níveis médio e superior, no estado de Santa Catarina.”  

Desta forma, cabe ao Crea-SC organizar o sistema de fiscalização do exercício das 
profissões reguladas pela Lei nº 5.194/66 e cumprir e fazer cumprir a legislação através, 
principalmente, da análise e concessão de  registros de pessoa física e jurídica, entidades de classe e 
instituições de ensino, registros das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), emissão das 
certidões acerca dos trabalhos efetuados pelos profissionais (Registros de Acervo Técnico), 
lavratura de autos de infração a legislação do Sistema, deliberação sobre infrações éticas, processos 
de imposição de penalidades e multas e demais assuntos relativos ao exercício das profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

Essas atribuições são definidas pelo artigo 34 da Lei nº 5.194/66, que ainda institui, em 
sua alínea “j”, que os Conselhos Regionais devem agir com a colaboração das entidades de classe e 
das instituições de ensino das áreas abrangidas, nos assuntos relacionados com a legislação do 
Sistema. Assim o Crea-SC atua promovendo junto aos poderes públicos e instituições da sociedade 
civil, estudos e encaminhamento de soluções de problemas relacionadas às áreas de atuação das 
profissões abrangidas pelo Sistema; campanhas de valorização profissional e medidas que 
objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais registrados no Conselho, bem 
como a realização de ações de combate ao exercício ilegal da profissão promovendo a melhoria da 
segurança e da qualidade de vida da sociedade. 

 

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

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – Crea-SC foi 
instituído pela Resolução nº 116 do Confea, que, usando as atribuições conferidas pelo art. 25 do 
Decreto n. 23.569/33 e pelos arts.35 e 36 do Decreto-lei n. 8.620/46 decidiu pelo desmembramento 
do Estado de Santa Catarina da jurisdição do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da 8ª região, passando a ser constituído Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da 10ª Região, com sede na Cidade de Florianópolis.  

No ano de 2011, em virtude da Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que criou o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o Crea-SC passou a ser denominado Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. 

Atualmente, a Lei n. 5.194/66 e o Regimento Interno que foi aprovado na Sessão 
Plenária nº 749 deste Conselho e na Sessão Plenária nº 1349 (Decisão Plenária nº 0278) do Confea 
são os principais instrumentos que regem a instituição. 

Conforme previsto no Regimento Interno, a organização e as normas de funcionamento 
das unidades da estrutura auxiliar são estabelecidas em Portarias baixadas pelo Presidente ou em 
regulamentos aprovados pela Diretoria. 
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Outro importante instrumento balizador da gestão, o Plano de Cargos e Salários, é 
registrado e homologado no Ministério do Trabalho e Emprego através do processo nº. 
4622.0000.664/2009-21. 

 

1.3. Breve histórico 

Fundado em março de 1958, o Crea-SC completou 59 anos no dia 17.03, numa 
trajetória de conquistas para a área tecnológica e a sociedade catarinense.  Abaixo os nomes dos ex-
presidentes e as principais realizações de cada gestão. 

Eng. Civil Celso Ramos Filho – 21.03.1958 a 08.10.1973 – Fundação, implantação e 
expansão do Crea em Santa Catarina, desmembrando-o do Conselho da 8ª Região – Crea-RS. 

 Eng. Mec. e Met. Carlos Calliari – 09.10.1973 a 31.12.1978 - Construção da sede em 
1978, com o apoio dos Creas do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

 Eng. Civil Paulo Cabral Wendhausen – 01.01.79 a 31.12.81 (in memoriam) – 
Implantação de políticas de valorização profissional, quando o estado batia recorde em número de 
novos cursos de engenharia. 

 Eng. Eletric. Edison Macedo – 01.01.82 à 31.12.87- Valorização da comunicação e de 
publicações técnicas, levando ao conhecimento da população a atuação do Conselho em todo o 
Estado. 

 Eng. Agr. Oly Joaquim de Carvalho – 01.01.88 a 10.06.90 (in memoriam) - 
Modernização das atividades e a busca por maior solidez. 

 Eng. Civ. Wilson Lang – 11.06.90 a 31.12.96 – Fortalecimento das entidades de classe 
e implantação de programas de Educação Continuada. 

 Eng. Eletric. Luiz Roberto Glavam – 01.01.97 a 31.12.99 – Aperfeiçoamento do 
processo eleitoral com a realização de uma eleição totalmente informatizada, exemplo para todo o 
País. 

 Eng. Civil Celso Francisco Ramos Fonseca – 01.01.2000 a 08.01.2003 e 02.04.2004 a 
31.12.2005 - Aumento do número de fiscais e inspetorias, implantação do CreaNet e Ouvidoria, 
criação da Mútua/Caixa de Assistência dos Profissionais. 

 Eng. Civil Rogério Novaes – 09.01.2003 a 01.04.2004 - Resgate da história e da 
memória do Conselho, bem como das entidades de classe. 

 Eng. Agr. Raul Zucatto – 01.01.2006 a 31.12.2011 - Implantação do Planejamento 
Estratégico; ART 100% Eletrônica; frota própria de veículos da fiscalização; criação do Programa 
CREAjr-SC e do Colégio Estadual de Entidades de Classe. 

 Eng. Civil e de Seg. Trabalho Carlos Alberto Kita Xavier - 01.01.2012 a 31.12.2014 / 
01.01.2015 até 31.12.2017 - gestão atual  - Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e 
Certificação pela  Norma ISO 9001/2008; renovação da frota e criação do sistema para a 
fiscalização; valorização da  comunicação interna e externa, com implantação da revista 
digital, novos canais de relacionamento e páginas nas redes sociais; aprimoramento dos serviços on 
line prestados aos profissionais; implantação da nova Sart Web e da votação eletrônica no plenário; 
aproximação do Conselho com a sociedade, órgãos e prefeituras através de campanhas de 
valorização profissional. 
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1.4. Apresentação do organograma 

 

A Figura 1 retrata o organograma do Crea-SC vigente no ano de 2016.  

 

Figura 1 - Organograma do Crea-SC 

 

Abaixo segue uma descrição resumida das competências e atribuições das principais 
áreas estratégicas da estrutura auxiliar do Conselho, que é responsável pelos serviços 
administrativos, financeiros, jurídicos e técnicos e tem por finalidade prover apoio para o 
funcionamento da estrutura básica e da estrutura de suporte.  

 

Superintendência - SUP: dirige a estrutura auxiliar e administra os recursos humanos, 
materiais e financeiros do Crea. 

Assessoria de Planejamento e Gestão - APG: tem a missão de disseminar e manter o 
modelo de gestão estratégico, tático e operacional do Conselho. 

Assessoria da Qualidade - AQL: responsável pela implantação e manutenção do 
sistema de Gestão da Qualidade. 

Ouvidoria - OUV: é o canal de comunicação entre os clientes, sociedade e o Conselho, 
garantindo maior transparência e credibilidade pela busca das soluções para as manifestações 
apresentadas. 

Assessoria de Apoio às Entidades de Classe - APEC: tem por finalidade conduzir 
atividades inerentes a orientação, formalização, instrução e acompanhamento dos convênios e 
parcerias firmados pelo Crea, visando conferir efetividade às ações relacionadas aos objetivos 
institucionais do Sistema Confea/Crea, em especial a fiscalização e o aperfeiçoamento técnico e 
cultural de seus profissionais. 

Assessoria Parlamentar – ASPAR: acompanha as tendências e assessora a presidência 
junto ao poder legislativo federal, estadual e municipal, promovendo a mobilidade da agenda 
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parlamentar nos assuntos de interesse do Sistema, bem como, em outros assuntos de caráter externo 
levando o Conselho mais próximo dos engenheiros e da comunidade de Santa Catarina. 

Assessoria de Relações Institucionais – ARI: busca fortalecer e estreitar o 
relacionamento entre o Crea-SC e as instituições/organizações sejam elas pertencentes ao Sistema 
Confea/Crea ou não. 

Departamento Técnico - DTEC: assessora o Plenário, Câmaras Especializadas, 
Comissões, Presidência do Conselho e demais áreas do Conselho em assuntos de caráter técnico e 
relacionados à legislação vigente do Sistema Confea/Crea, incluindo a emissão de pareceres 
técnicos e instrução de processos.  

Departamento de Registro e Processos - DRP: tem por finalidade a guarda, 
organização e execução de diversas etapas administrativas dos processos de registro de pessoa física 
e jurídica, ART, acervo, autos de infração e demais processos de informação. 

Departamento de Fiscalização DFIS: responsável pelo planejamento e a 
operacionalização das atividades de fiscalização do exercício das profissões afins ao Sistema 
Confea/Crea. 

Departamento de Atendimento - DAT: presta atendimento telefônico e pessoal, 
orientando sobre procedimentos e legislação relacionados ao Conselho, bem como recebe, trata, 
quando aplicável, e tramita qualquer documentação pertinente ao Crea-SC. 

O quadro a seguir relaciona os gestores do Conselho no ano de 2016. 

Quadro 1 - Relação dos gestores por unidade organizacional 
Unidade 

Organizacional 
Nome Cargo Período de designação 

SUP Luiz Henrique Pellegrini Comissionado 15/06/2009 

GAB Ari Geraldo Neumann Comissionado 01/02/2012 

OUV Isabela Pelizaro Bento Agente administrativo 18/03/2015 

APG Renata Kremer Administrador 01/03/2012 

AICOM Claudia Renata Delza C. de Oliveira Assessor de Imprensa 26/07/2007 

SEXEC Barbara Maria Prochaska Agente administrativo 01/03/2012 

ASPAR 
Wilson Cesar Floriani Junior Comissionado 

01/02/2015 - 03/01/2016 

APEC 04/01/2016 

APEC 
Nelton Luiz Baú Comissionado 

30/09/2013 - 03/01/2016 

ASPAR 04/01/2016 

DRH Ana Paula Coelho Fazzini Costa Agente Administrativo 13/07/2015 

DA Dayse de Cássia Vidal Agente Administrativo 11/03/2013 

DCF Ivan Gabriel Coutinho Agente Administrativo 15/06/2009 

DTI Rafael Dela Roca Leal Comissionado 04/08/2014 

AQL Rhuan Bittencourt Agente Administrativo 01/04/2015 

PROJUR Claude Pasteur de Andrade Faria Analista Técnico 02/01/2013 

DFIS Felipe Penter Comissionado 05/02/2014 

DRP Kleber Medeiros Justus Analista Técnico 01/02/2012 

DTEC Isabelle Nami Regis Analista Técnico 05/06/2012 

DAT José Eduardo Longo Marcolino Agente Administrativo 27/02/2013 

Fonte: Livro de Portarias 
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

2.1. Planejamento Organizacional 

O processo de Planejamento Estratégico do Crea-SC iniciou no ano de 2007 e vem 
sendo aprimorado a cada ano, através da metodologia PDCA. Nos próximos itens será apresentada 
a vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos, bem como 
a descrição dos objetivos do exercício, as formas e instrumentos de monitoramento da execução e 
resultados dos planos. 

 

2.1.1 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos  

A missão, visão e a política da qualidade são os balizadores da formulação estratégica 
do Conselho. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Missão, Visão e Política da Qualidade do Crea-SC 
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A partir de 2011 o Confea adotou a sua Agenda Estratégica 2011-2022, conforme a 
figura 3, a seguir: 

 
Figura 3 - Mapa Estratégico – Sistema Profissional Confea 

 

 
Os objetivos estratégicos definidos para a Gestão 2012/2014 que foram mantidos para a 

Gestão 2015/2017 do regional foram os seguintes: 
 

1. Consolidar o sistema de gestão, buscando melhoria contínua dos processos, tornando a 
administração do Crea-SC ainda mais eficaz e transparente. 

Cada vez mais a sociedade exige excelência na gestão pública. É dever de todos os 
órgãos que utilizam recursos públicos prestarem atendimento à sociedade de forma eficaz, eficiente 
e transparente.  

 

2. Ampliar e aprimorar a fiscalização buscando máxima eficiência. 

A função de fiscalizar o exercício da profissão também está intrinsicamente ligada à 
coibição de leigos na atividade técnica. A busca de parcerias com instituições governamentais e não 
governamentais, tais como as entidades de classe e a execução de ações de impacto, aliados a uma 
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sistematização de informações e a padronização de procedimentos, demonstram excelentes 
resultados. 

 

3. Implantar novas tecnologias na fiscalização. 

Vivemos num setor em pleno desenvolvimento, onde a cada dia aumentam as obras e 
serviços de engenharia e a utilização de novas tecnologias, como, o georreferenciamento e a 
facilidade de acesso ao banco de dados do Sistema Corporativo, que se tornam extremamente 
importantes ao desenvolvimento das atividades da fiscalização.  

 

4. Valorizar o exercício profissional. 

A base do Sistema Confea/Crea é constituída pelas entidades de classe, por meio de 
seus representantes, conforme disposto no art. 37 da Lei 5.194/66. Desta forma, a realização de 
ações voltadas a todos os profissionais através da participação efetiva das Entidades é fundamental 
para o aperfeiçoamento e valorização do exercício profissional.  

5. Promover a integração e o desenvolvimento dos colaboradores. 

A motivação e o aperfeiçoamento dos colaboradores são essenciais para que os serviços 
sejam realizados com maior qualidade.  

 

6. Fortalecer o relacionamento com a sociedade. 

É imprescindível a participação do Conselho junto a questões primordiais como a 
segurança, a qualidade de vida em nossas cidades, a acessibilidade, a mobilidade urbana e as 
campanhas pela celeridade e qualidade nas obras públicas. Em todos os lugares, onde houver uma 
atividade que exija conhecimento e responsabilidade técnica, há o trabalho de um profissional do 
Crea. E a sociedade precisa estar ciente da importância da participação desses profissionais, pois 
são eles que garantem a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais.  

 

2.1.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

O objetivo estratégico balizador da gestão em 2016 foi “Consolidar o sistema de gestão, 
buscando melhoria contínua dos processos, tornando a administração do Crea-SC ainda mais eficaz 
e transparente”. Graças a certificação ISO 9001:2008, diversos processos foram padronizados e 
monitorados mensalmente e buscou-se a uniformização de outros procedimentos visando à 
ampliação do escopo e cada vez mais a eficácia do serviço público. No item “Desempenho 

Operacional” será retratado os avanços nesse sentido. 

Outros dois objetivos estão ligados diretamente ao 
Departamento de Fiscalização, no que tange a ampliação e 
aprimoramento, em 2016 a fiscalização atuou fortemente junto as 
Prefeituras de Santa Catarina, verificando o quadro técnico funcional e 
cobrando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de cargo e 
função dos profissionais que exercem atividades técnicas. Ao total 
foram visitadas 250 Prefeituras, o que representa 85% dos municípios 
catarinenses, resultando num acréscimo de 37 novas ARTs de cargo e 
função no período. Dentre os trabalhos realizados destacamos também 
a elaboração das cartilhas de fiscalização nas áreas de postos de 
combustíveis, cartórios e reflorestamento.  
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em locais secos e quando em uso esticadas para evitar formação de bolsões de água; entre outras.  

 

Esses materiais foram repassados aos agentes fiscais para distribuição em suas visitas as 
obras, orientando os responsáveis a fixar cartazes em locais de grande circulação, visível a todos os 
colaboradores. Por se tratar de ações simples, esse trabalho de conscientização vai além da rotina no 
horário de expediente, objetivando também que essas práticas sejam levadas às suas residências e 
familiares. Em municípios como Itajaí e Chapecó a campanha foi mais abrangente, envolvendo os 
Sindicatos laborais, patronais, engenheiros, construtores, incorporadores e pessoas ligadas a 
construção civil. Foram realizadas palestras que abordaram a iniciativa da campanha, sua 
importância, a problemática em si e como minimizar os riscos de proliferação.  

 

2.1.3 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

Dentro da estrutura do Conselho, a Assessoria de Planejamento e Gestão – APG é a 
responsável pelo estabelecimento e acompanhamento das metas do Regional. Integrada a essa 
unidade há a Assessoria de Qualidade que monitora todos os índices relacionados à certificação ISO 
9001:2008. 

Conforme a metodologia PDCA (Plan/Do/Check/Action) os dados são levantados e 
analisados mensalmente e sempre que alguma meta não é atingida é elaborado o “Relatório de 
metas não atingidas” que contempla um plano de ação para mitigar a possibilidade de nova 
ocorrência.  

O Crea-SC utiliza também o método denominado “Gestão à vista” onde os indicadores 
de cada área ficam expostos em local visível a todos empregados e ao público em geral, além de 
publicados na intranet do Conselho e no ConectCrea, plataforma de comunicação corporativa que 
permite acesso tanto em computadores como dispositivos móveis. 

Trimestralmente são realizadas reuniões de acompanhamento individual com os 
departamento/assessoria, onde são discutidos os resultados operacionais e as ações advindas do 
planejamento estratégico. Além disso, semestralmente são realizadas as reuniões de análise crítica 
que contam com a presença do Presidente, onde são avaliadas as necessidades de mudanças ou 
melhorias da eficácia do sistema de gestão e de melhoria no serviço com provisão de recursos para 
tal. 

 

2.2.Desempenho operacional - apresentação e análise dos indicadores de desempenho 

Para o monitoramento do desempenho operacional, anualmente são estabelecidas metas 
de melhoria desdobradas dos objetivos estratégicos e que abrangem todas as áreas do Conselho. A 
tabela a seguir demonstra o resumo dessas metas que contribuíram para o excelente desempenho de 
2016. 
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Tabela 1: Demonstração dos resultados alcançados no exercício 

Descrição da meta 
Índice 

previsto 
Índice 
obtido 

% de 
atingimento 

Ampliar o escopo de certificação para pessoa física, acervo e registro novo de 
pessoa jurídica até ago/16. 

1 1 100% 

Elaborar um Plano de Comunicação Interna da Assessoria da Qualidade até 
dez/16. 

1 1 100% 

Realizar ações de fiscalização no quadro técnico de 50% das Prefeituras de 
Santa Catarina até dez/16. 

50% 85% 170% 

Realizar duas fiscalizações concentradas até dez/16. 2 2 100% 
Implementar 2 novas áreas de fiscalização até dez/16. 2 2 100% 
Elaborar a Cartilha dos Postos de Combustíveis até ago/16. 1 1 100% 
Padronizar os Manuais de Fiscalização das Câmaras Especializadas até dez/16. 1 0 0% 
Implantar a baixa de vínculo empregatício no atendimento até dez/16. 1 1 100% 
Implantar a emissão de Certidão de Pessoa Jurídica com quadro técnico pelo 
atendimento até dez/16.  

1 1 100% 

Implantar a alteração de registro provisório para definitivo no atendimento até 
dez/16 . 

1 1 100% 

Confeccionar o Manual de Estagiários até ago/16. 1 1 100% 
Atualizar o Manual de Cargos e Funções até dez/16. 1 1 100% 
Atualizar o Programa de Capacitação até dez/16. 1 1 100% 
Realizar duas palestras até dez/16 abordando temas relacionados à saúde do 
trabalhador. 

2 2 100% 

Realizar no mínimo três treinamentos internos até dez/16. 3 3 100% 
Capacitar no mínimo 80% dos empregados que obtiveram nota inferior a 70% 
nas competências funcionais na avaliação de desempenho 2015/2016 até 
dez/2016. 

80% 100% 125% 

Realizar no mínimo 70% dos treinamentos propostos pelos departamentos e 
assessorias validados pelo DRH e superintendência. 

70% 71% 101% 

Reformular o PDTI até dez/16. 1 1 100% 
Implantar o BI até dez/16. 1 1 100% 
Efetivar o uso da ferramenta de comunicação colaborativa ConecteCrea com 
participação de pelo menos 90% dos colaboradores até dez/16. 

90% 95% 106% 

Inserir banner do Crea-SC, direcionado ao site, em pelo menos 20 órgãos 
públicos e privados, instituições de ensino e entidades de classe até dez/16. 

20 30 150% 

Incrementar o canal do You tube do Crea-SC com no mínimo 15 postagens de 
vídeos e média de 50 visualizações por publicação até dez/16. 

15 33 220% 

Ampliar para 17000 o número de membros corporativos do CreaJr até dez/16. 17000 17449 103% 
Ampliar para 300 o número de membros dirigentes do CreaJr até dez/16. 300 277 92% 
Ampliar para 21 o número de regionais do CreaJr até dez/16. 21 21 100% 
Ampliar para 100 o número de cursos com membros dirigentes do CreaJr até 
dez/16. 

100 103 103% 

Ampliar para 42 o número de instituições de ensino com membros dirigentes 
do CreaJr até dez/16. 

42 46 110% 

Realizar dois eventos por regional do CreaJr até dez/16. 42 79 188% 
Elaborar um estudo de monitoramento de quantidade de membros do CreaJr 
que efetuam registro profissional até ago/16. 

1 1 100% 

Revisar “dúvidas frequentes” do site do Crea até dez/16. 1 0 0% 
Implantar o programa de manutenção predial para sede e inspetorias até dez/16. 1 1 100% 
Realizar três ações de sensibilização em relação ao Programa de 
Sustentabilidade até dez/16. 

3 3 100% 

Elaborar 10 novos POPs (Procedimentos Padrão) até dez/2016. 10 10 100% 
Revisar 53 POPs (Procedimentos Padrão) até dez/2016. 53 53 100% 

Fonte: APG 
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Ressalta-se que apenas três metas não foram atingidas. A revisão das dúvidas frequentes 
no site foi realizada, porém a atualização na home page não foi efetuada até o final do ano.  Em 
relação à padronização dos manuais de fiscalização das Câmaras Especializadas, o POP para a 
formatação dessa padronização foi elaborado, porém não foi possível realizar a adaptação de todos 
os existentes no prazo estabelecido. 

Um dos grandes avanços obtidos em 2016 foi a ampliação do escopo da Certificação 
ISO 9001:2008. Tanto esta meta quanto a de elaboração de novos POPs e revisão de alguns já 
existentes estão ligadas ao objetivo de melhoria dos processos e procedimentos e precisa ser uma 
constante nas instituições que possuem certificação ISO 9001 que tem como um dos seus alicerces a 
melhoria contínua. 

Anualmente o Conselho também determina as suas metas de rotina que são itens de 
controle de procedimentos definidos que impactam diretamente nas atividades do Conselho. 

A tabela a seguir demonstra os resultados referentes às metas de tramitação e aprovação 
de registro de pessoa física, que fazem parte do escopo de certificação da ISO 9001:2008 Crea-SC. 

 

Tabela 2 – Indicadores relativos à Pessoa Física 

Descrição da meta 
Índice 

previsto
2016 

(média) 
2015 

(média) 
Qtd meses 
atingido 

Aprovar 95% dos registros novos de pessoa física que não necessitam de 
análise de Câmaras Especializadas em até 10 dias em 2016. 

95% 89% - 3 meses 

Efetuar no mínimo 95% dos registros novos de pessoa física passíveis 
de serem aprovados pelo Departamento de Atendimento na sede em até 
2 dias em 2016. 

95% 100% 99,34% 11 meses 

Efetuar no mínimo 90% dos registros novos de pessoa física passíveis 
de serem aprovados pelo Departamento de Registro e Processos em até 
9 dias em 2016. 

90% 87% - 7 meses 

Efetuar no mínimo 95% dos registros novos de pessoa física passíveis 
de serem aprovados pelo Departamento de Atendimento em até 3 dias 
em 2016 nas inspetorias/escritórios. 

95% 100% 99% 12 meses 

Efetuar no mínimo 95% dos registros novos de pessoa física passíveis 
de serem aprovados pelo Departamento Técnico em até 16 dias em 
2016. 

95% 75% - 1 mês 

Tramitar 95% dos protocolos de registros novos de pessoa física no 
Departamento de Atendimento da sede em até 2 dias em 2016. 

95% 99% 98,12% 12 meses 

Tramitar 95% dos protocolos de registros novos de pessoa física no 
Departamento Técnico em até 4 dias. 

95% 95% - 8 meses 

Tramitar 95% dos protocolos de registros novos de pessoa física no 
Departamento de Registro e Processos em até 7 dias em 2016. 

95% 92% - 6 meses 

Tramitar 95% dos protocolos de registros novos de pessoa física nas 
inspetorias em até 7 dias em 2016. 

95% 98% 98,00% 11 meses 

Fórmula: Número de registros novos aprovados/tramitados no prazo estabelecido pela meta ÷ Número total de 
registros novos aprovados/ tramitados no período. 
Periodicidade: Mensal 

Fonte: APG 

As metas de aprovação dos registros de pessoa física estão separadas em quatro blocos 
distintos já que os nossos procedimentos permitem a aprovação em instâncias diferentes, como 
exemplo o registro de egressos de cursos devidamente cadastrados no Conselho que são realizados 
ad referendum pelo Departamento de Atendimento. Já os egressos de cursos do estado que ainda 
não estão formalmente cadastrados no Conselho mas que atendem todos os requisitos legais, são 
aprovados pelo Departamento Técnico. Alguns registros, por questões operacionais, são realizados 
pelo Departamento de Registro e Processos. Desta forma, possuímos quatro metas diferenciadas 
referentes as três instâncias de aprovação possíveis e uma meta de todas aprovações de forma 
global. 
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Para que essa meta seja atingida é importante que os departamentos controlem os prazos 
de tramitação dos protocolos de registro internamente, sendo estipulada uma meta para cada um. 
Cabe salientar que o somatório dos prazos aceitáveis dentro de cada departamento é maior que o 
tempo previsto na média global de “Aprovar 95% dos registros novos de pessoa física que não 
necessitam de análise de Câmaras Especializadas em até 10 dias.” As metas foram estipuladas dessa 
forma porque dificilmente um protocolo que tenha ficado um período maior em um departamento 
terá também o tempo limite no departamento seguinte e assim as áreas fazem a gestão do protocolo 
com base no prazo de entrega no Crea-SC. 

Destacamos que de 2015 para 2016 houve uma redução significativa no prazo de várias 
metas. Em 2015 a de  aprovação dos registros novos de pessoa física que não necessitam de análise 
das Câmaras Especializadas era de 13 dias e passou para 10 dias em 2016, não sendo possível assim 
comparar alguns resultados desses dois anos. 

A Resolução 1.073 de 19 de abril de 2016 do Confea impactou diretamente nessas 
metas, uma vez que vários processos que antes não precisavam ser apreciados pelo Departamento 
Técnico passaram necessariamente a ter mais essa instância de análise.  

Para minimizar esse impacto, o Conselho trabalhou fortemente buscando o 
cadastramento de vários cursos que ainda não estavam registrados, agilizando a concessão de 
atribuições e, consequentemente, acelerando a efetivação do registro profissional. 

Apesar de atingir a meta de “Aprovar 95% dos registros novos de pessoa física que não 
necessitam de análise de Câmaras Especializadas em até 10 dias em 2016” em apenas 3 meses, o 
percentual médio ficou em 89%, o que consideramos um bom resultado perante as adversidades que 
surgiram no ano. 

As metas de rotina que são aferidas mensalmente apresentaram excelentes resultados, 
influenciando diretamente na satisfação dos nossos clientes, como ficou comprovado nas pesquisas 
que foram realizadas. O índice de satisfação geral foi de 93% e o nível de satisfação dos clientes 
atendidos pelo teleatendimento de 98% (vide item 5.2 - Aferição do grau de satisfação dos 
cidadãos-usuário). 

A meta de “Responder 98% das reclamações registradas na Ouvidoria em até 15 dias 
em 2016” será tratada no item 5.1 - Canais de Acesso ao Cidadão 

A seguir apresentamos as demais metas de rotina do ano de 2016. 

Tabela 3 – Indicadores de tramitação de protocolos 

Descrição da meta 
Índice 

previsto 
2016 

(média) 
Qtd meses 
atingido 

Tramitar 90% dos AINs em até 90 dias em 2016. 90% 78% 5 meses 
Tramitar 90% dos protocolos de processos de informação/recuperação de ART em 
até 3 dias em 2016. 

90% 84% 10 meses 

Tramitar 90% dos protocolos em até 30 dias em 2016. 90% 85% 9 meses 

Fórmula: Número de processos tramitados no prazo ÷ número total de processos tramitados.  
Fonte: APG 

Até 2015 essas metas eram medidas conforme o tempo médio de tramitação de cada 
protocolo. Com essa alteração na forma de medição, não foi possível efetuarmos o comparativo 
entre 2015 e 2016. 

Além disso, a meta de tramitação dos protocolos é aferida por departamento e o 
resultado apresentado na quantidade de meses atingida é a média obtida nas unidades. 

Salientamos que essa meta é de suma importância, pois impacta na agilidade de todos os 
procedimentos adotados pelo Conselho. 
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Tabela 4 – Indicadores de publicações 

Descrição da meta Índice 
previsto 

2016 
(média) 

2015 
(média) 

Qtd meses 
atingido 

Publicar no mínimo 25 matérias por mês no site, facebook e twitter do 
Crea-SC em 2016. 

25 41 43,11 12 meses 

Publicar no mínimo 4 matérias do CREA-SC por mês no site do Confea 
em 2016. 

4 4,83 7,78 11 meses 

Publicar no mínimo 4 notícias por mês sobre ações da fiscalização no 
site e facebook do Crea-SC em 2016. 

4 5,58 6,56 12 meses 

Fórmula: Número de publicações realizadas. 
Fonte: APG 

As metas de publicação estão ligadas ao objetivo estratégico de fortalecer o 
relacionamento com a sociedade e, com exceção de um mês, foram amplamente superadas. 

É importante também apresentarmos o resultado das atividades finalísticas do Conselho. 
Em 2016 foram analisadas 1.815 matérias nas nove sessões plenárias que ocorreram durante o ano e 
o gráfico abaixo traz um resumo desses processos analisados. Ressaltamos que como essa é a 
segunda instância de julgamento são poucos os processos de revisão de atribuição, registro de 
pessoa física e jurídica que são submetidos à sua apreciação. 

 

 

Figura 4 – Matérias analisadas pelo Plenário 
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O próximo gráfico demonstra o resumo das atividades das Câmaras Especializadas. A 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC é a que possui o maior número de processos 
analisados, isso se deve ao fato de que aproximadamente 42% das ARTs anotadas, 35% dos 
profissionais e 60% das empresas registradas no Conselho desenvolvem atividades nessa área. A 
segunda maior câmara em volume de processos analisados é de Engenharia Mecânica e 
Metalúrgica, seguida da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. 

Dos processos analisados, em torno de 46% referem-se registros de pessoa física, 31% 
pessoa jurídica e 16% Autos de Infração e Notificação. 

 

Figura 5 – Matérias analisadas pelas Câmaras 
 

 

Ainda em 2016 o Conselho institui dois Grupos de Trabalho de suma importância: o GT 
de Agricultura Familiar para melhorar as relações e ações junto aos órgãos envolvidos com a 
Assistência Técnica aos pequenos agricultores e o GT da Resolução 1073/16 que teve como 
objetivo subsidiar as Câmaras Especializadas para implementar essa resolução que trata do novo 
formato de concessão de atribuições profissionais. Ressalta-se que por ter envolvimento de outros 
órgãos públicos como Secretaria do Estado da Agricultura, Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina e Federação dos Trabalhadores, o GT de Agricultura Familiar 
ainda não encerrou os trabalhos.  

Os próximos quadros demonstram o resumo dos registros de pessoas físicas e jurídicas, 
os valores arrecadados com anuidades em 2016 e o número de adimplentes e inadimplentes com o 
Conselho. 
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Situação em 31/12/2016

Tabela 5 - Resumo dos registros de pessoa física e jurídica 

  
2015 2016 

Registros 
Ativos 

Novos 
Registros 

Registros 
Reativados

Cancelados/ 
Interrompido 

Registros 
Ativos 

Visto 

Registro Profissional 
Nível Superior 

40.669 3.544 580 2428 42.365 20.487 

27.865 2.248 377 1232 29.258 19.031 

Nível Médio 12.804 1.296 203 1196 13.107 1.456 

Registro de Empresa  17.029 1.840 0 918 17.951 0 

Registro 17.029 1.840 918 17.951 

Fonte: SIC 

 
Os profissionais registrados nos Conselhos podem efetuar o pagamento de sua anuidade 

no regional de origem ou em qualquer outro em que possua visto. Dos 20.487 vistos ativos em 
Santa Catarina, 4.342 efetuaram o pagamento de sua anuidade no Crea-SC, o que totalizou o valor 
de R$1.366.695,55.  A situação dos pagamentos dos registros oriundos do regional está detalhada 
na tabela abaixo: 

Situação em 31/12/2016

Tabela 6 - Resumo das anuidades de pessoa física e jurídica  

  
Quantidade de Adimplentes Quantidade de 

Inadimplentes 
Valores arrecadados 

em 2016 Pagos em SC Pagos em outras UF 

Registro Profissional 34.687 1.904 5.774 9.842.157,65 

Nível Superior 24.536 1.641 3.081 7.673.117,90 

Nível Médio 10.151 263 2.693 2.169.039,75 

Registro de Empresa 15.556  - 2.395 7.167.020,86 
Fonte: SIC

 

O Conselho mantém uma política constante de combate à inadimplência, adotando 
ações como o encaminhamento periódico de comunicações via e-mail e Correios. Entretanto, mais 
importante que a adimplência financeira é a regularização do exercício profissional e o Crea-SC 
preza por isso, conforme disposto no Art. 67 da Lei 5.194/66.   

A seguir, o resumo das atividades da área de fiscalização. 

Situação em 31/12/2016

Tabela 7 - Resumo da fiscalização profissional 

Quantidade de Empregados na Área de Fiscalização 66 

Gerente  1 

Fiscal 59 

Administrativo 6 

Quantidade de Atividades de Fiscalização 60.698 

Em Situação Regular 51.239 

Em Situação Irregular 9.459 

Quantidade de Visitas de Fiscalização por Grupo/Modalidade Fiscalizada 60.698 

Abrangência 

Quantidade de Municípios Fiscalizados  295 

Área Geográfica Total 95.733,978 

Fonte: SIC/DRH 
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O próximo quadro demonstra a quantidade de ARTs registradas e o correspondente 
valor líquido arrecadado conforme a modalidade. 

Situação em 31/12/2016 
Tabela 8 - Resumo da anotação de responsabilidade técnica por modalidade 

Modalidade 
Quantidade 

ART 
% de ART 

Valor 
Arrecadado 

% de 
Arrecadação 

Agrimensura 19.234 5,68% R$             946.986,72  4,39% 

Agronomia 49.722 14,68% R$          2.616.787,38  12,12% 

Engenharia Civil 143.083 42,26% R$          9.842.636,03  45,58% 

Engenharia Elétrica 49.306 14,56% R$          2.662.390,68  12,33% 

Engenharia Mecânica e Metalúrgica 58.875 17,39% R$          2.498.201,32  11,57% 

Engenharia Química 2.740 0,81% R$             145.373,92  0,67% 

Engenharia de Segurança do Trabalho 14.153 4,18% R$             731.479,72  3,39% 

Geologia e Minas 6.579 1,94% R$             351.585,73  1,63% 

Diversos 24.813 7,33% R$          1.799.454,73  8,33% 

Total 338.595 100% R$        21.594.896,22  100,00% 
Fonte: SIC 

 
Conforme pode ser visualizado no quadro anterior, quase 45% das ARTs são da 

modalidade civil. Isso se deve ao fato da natureza da atividade gerar um quantitativo de anotações 
maior devido à sua pluralidade. 

O item “Diversos” refere-se as ARTs registradas por profissionais com mais de um 
título de graduação, em virtude da impossibilidade de verificar a área de atuação. 

Cabe ressaltar que o somatório da coluna “Quantidade de ART” do Quadro 10 é 
diferente do apresentado na linha “Total” uma vez que para a modalidade segurança do trabalho são 
totalizadas as ARTs anotadas por profissionais com especialização nessa área e contendo pelo 
menos uma atividade específica. Caso ainda haja a indicação de atividade da modalidade de 
graduação do profissional, essa ART também será totalizada nessa modalidade, ou seja, uma ART 
poderá ser contabilizada duas vezes.  

Os dados apresentados comprovam que o Crea-SC está em constante busca pelo 
aprimoramento de seus processos e procedimentos, visando cada vez mais a eficácia e eficiência de 
sua gestão, estando, assim, em consonância com a sua missão, visão e política da qualidade. 

 

 

2.3.Desempenho orçamentário  

 

2.3.1 Informações sobre a realização da receita 

A arrecadação do Crea-SC é composta basicamente por Receitas Tributárias, de 
Contribuições, de Serviços, Financeiras, Transferências e Outras correntes. Dois grupos merecem 
destaque dentre o rol citado anteriormente: Receita Tributária e Receita de Contribuições. 
Enquadrada como Tributária, a Anotação de Responsabilidade Técnica foi criada pela Lei 6.496/77 
e sua arrecadação corresponde a 46,67% da receita do Conselho. Importante ressaltar que toda 
atividade técnica nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea está sujeita a uma ART e ao 
pagamento da respectiva taxa pertinente, sendo seus valores definidos pela Lei 12.514/11 e 
Resolução 1.067 de 2015 do Confea.  

Já as receitas de contribuições correspondem as de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas, conforme disposto no artigo 149 da Constituição Federal de 1988. Essa cobrança 
foi regulamentada pelo art. 35 da Lei 5.194/66, e seus valores fixados pela Lei 12.514/11 e 
Resolução 1.066/2015 do Confea. São classificadas em Anuidades de Pessoas Físicas e de Pessoas 
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Jurídicas, variando a cobrança entre profissionais de nível superior e médio, e as empresas 
conforme faixa de capital social. A receita com cobrança de anuidades corresponde a 42,80% da 
arrecadação do Conselho. 

A seguir quadro com a origem das receitas. 

Situação em 31.12.2016
Quadro 2 - Origem das receitas 

Nomenclatura  Valor Bruto 
 Cota Parte 

Confea  
Cota Parte 

Mútua 
 Valor 

Arrecadado  
Receita corrente  60.487.574,56 7.861.978,29 6.350.353,92 46.275.242,35 

Receita tributária 31.755.966,07 3.810.715,93 6.350.353,92 21.594.896,22 

Taxas pelo exercício do poder de policia 31.755.966,07 3.810.715,93 6.350.353,92 21.594.896,22 

Anotação de Responsabilidade Técnica 31.755.966,07 3.810.715,93 6.350.353,92 21.594.896,22 

Receitas de contribuições 23.276.687,98 3.471.495,10 19.805.192,88 

Anuidades pessoas físicas 14.377.981,53 2.136.689,13  12.241.292,40 

Pessoas físicas do exercício 13.163.347,18 1.954.493,98  11.208.853,20 

Pessoas físicas do exercício anterior 1.214.634,35 182.195,15  1.032.439,20 

Anuidades de pessoas jurídicas 8.898.706,45 1.334.805,97  7.563.900,48 

Pessoa jurídica do exercício 8.431.789,25 1.264.768,39  7.167.020,86 

Pessoa jurídica do exercício anterior 466.917,20 70.037,58  396.879,62 

Receita de serviços 1.430.191,28 214.528,69  1.215.662,59 

Emolumentos com inscrições  737.903,02 110.685,45  627.217,57 

Emolumentos com expedições de carteiras  215.424,35 32.313,65  183.110,70 

Emolumentos com expedições de certidões  437.472,27 65.620,84  371.851,43 

Emolumentos com vistos de registros 39.391,64 5.908,75 33.482,89 

Financeiras  1.788.301,73 162.799,34  1.625.502,39 

Juros de mora sobre anuidades  157.804,82 23.670,72  134.134,10 

Juros de mora sobre multas de infrações  4.671,71 700,76  3.970,95 

Atualização monetária  1.625.825,20 138.427,86  1.487.397,34 

Multas sobre anuidades  922.852,40 138.427,86  784.424,54 
Remuneração de depósito bancário e aplicações 
financeiras  

702.972,80   702.972,80 

Transferências correntes 481.000,00   481.000,00 

Transferências intergovernamentais 481.000,00 481.000,00 

Outras receitas correntes 1.755.427,50 202.439,23 1.552.988,27 

Dívida ativa 605.030,06 90.754,51 514.275,55 

Multas de infrações  744.564,84 111.684,73 632.880,11 

Indenizações e restituições  116.272,62 116.272,62 

Receitas não identificadas  289.559,99 289.559,99 

TOTAL 60.487.574,56 7.861.978,29 6.350.353,92 46.275.242,35 

Fonte: Livro Razão Crea-SC 

 
O quadro acima demonstra as receitas brutas do Conselho por fonte de receita. De 

acordo com as Leis 5.194/66 e 6.496/77 parte da receita arrecadada pelo regional deve ser repassada 
ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. De acordo com a Resolução 1.026/2009 do 
Confea as cotas parte são particionadas pela rede bancária já na liquidação dos títulos, entretanto 
algumas vezes a opção é retirada e a transferência feita manualmente com o prazo descrito no art. 
36 da Lei 5.194/66. Sendo assim, a tabela demonstra as cotas já repassadas ao Confea e a Mutua e 
as que ainda serão transferidas. 

Os montantes do Quadro 2 estão apresentados pelo valor bruto com destaque a 
respectiva cota parte do Confea e da Mútua. A do Confea está prevista no Art. 28 da Lei 5.194/66, 
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no seu inciso I, sendo que 15% do total arrecadado deve ser repassado até o dia 30 do mês 
subsequente, conforme disposto no Art. 36 da citada Lei. 

 
A cota parte da Mutua está disciplinada no Art. 11 da Lei 6.496/77 e corresponde a 20% 

da arrecadação das Anotações de Responsabilidade Técnica. Cabe esclarecer que o Confea também 
faz jus a 15% das ARTs, no entanto esse percentual é aplicado após a separação da parte da Mutua.  

 
O próximo quadro apresenta a previsão e arrecadação por natureza da receita. Os 

valores orçados e executados já estão líquidos, descontado das cotas parte do Confea e da Mutua.  
 

 Situação em 31.12.2016  
Quadro 3 - Previsão e arrecadação por natureza da receita 

Código Nomenclatura  Previsão   Arrecadação  

6.2.1.2.1 Receita corrente  46.288.346,00 46.275.242,35 

6.2.1.2.1.01 Receita tributária 22.028.602,00 21.594.896,22 

6.2.1.2.1.02 Receitas de contribuições 20.567.071,00 19.805.192,88 

6.2.1.2.1.05 Receita de serviços 1.208.637,00 1.215.662,59 

6.2.1.2.1.06 Financeiras  593.094,00 1.625.502,39 

6.2.1.2.1.07 Transferências correntes 1.010.000,00 481.000,00 

6.2.1.2.1.08 Outras receitas correntes 880.942,00 1.552.988,27 

6.2.1.2.2 Receita de capital 3.150.000,00  

6.2.1.2.2.01 Operações de credito 3.000.000,00  

6.2.1.2.2.02 Alienação de bens 150.000,00  

TOTAL 49.438.346,00 46.275.242,35 

Fonte: Livro Razão Crea-SC 

 

Na categoria das receitas correntes há uma pequena variação de 0,03% para baixo, ou 
seja, praticamente toda previsão de receitas correntes foi realizada. Destaca-se as receitas 
financeiras que apresentaram uma realização de 174,07% acima do previsto para o exercício.   

Já na categoria das receitas de capital não houve realização, o quê significa uma 
situação positiva. No orçamento dessa categoria de receita foi previsto uma operação de crédito 
para cobertura de receitas correntes no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para dar 
cobertura aos desembolsos com ações de repetição de indébito. Com a economia do orçamento de 
despesas, a estratégia de defesa adotada junto às instâncias superiores da justiça e ainda a realização 
das receitas correntes, não houve necessidade de captação de recursos, sendo as receitas efetivas do 
Conselho suficientes para fazer frente às despesas.  

Devido ao bom comportamento das receitas e das despesas no exercício de 2016, foi 
gerado um superávit financeiro de R$ 2.443.468,57, sendo esse valor fonte de recursos para 
abertura de crédito adicional em 2017. 

 
2.3.2 Informações sobre a execução das despesas  

As despesas do Crea-SC são formadas pelos grupos, Pessoal e Encargos, Outras 
Despesas Correntes (benefícios a pessoal, material e consumo, despesa com veículos, diárias e 
serviços de terceiros pessoa jurídica), Tributárias e Contributivas, Demais Despesas Correntes, 
Serviços Bancários, Transferências Correntes e Despesas de Capital.  
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O desempenho orçamentário e financeiro é acompanhado mensalmente pelas Comissões 
de Tomada de Contas e de Orçamento, sendo todas as variações e possíveis desencaixes 
ocasionados por contingências ajustados tempestivamente visando à saúde financeira da entidade. 

  Situação em 31.12.2016 

Quadro 4 – Informações sobre a execução da despesa 

Natureza 
Exercício de 2014 Exercício de 2015 Exercício de 2016 

Orçado Executado Orçado Executado Orçado Executado 

Despesa corrente 40.099.403,00  40.076.449,54 44.823.320,00 41.223.964,70  41.223.964,70  47.242.848,00 

Pessoal e encargos 
sociais 

19.340.324,96  19.339.686,13 21.223.454,00 21.160.219,86 21.160.219,86  25.302.702,00 

Outras despesas 
correntes 

13.849.193,06  13.829.528,18 14.547.547,00 13.787.299,82 15.380.369,00  14.629.006,86 

Despesa de capital 1.113.910,00  1.113.035,00  2.136.764,00  1.911.672,04   2.195.498,00  565.751,64  

Investimentos 1.113.910,00  1.113.035,00  2.136.764,00  1.911.672,04  2.195.498,00   565.751,64  

Fonte: Livro Razão Crea-SC 

 

Situação em 31/12/2016 
Quadro 5 - Despesa por natureza e elemento de despesa 

EXECUÇÃO DA DESPESA                 PREVISTO   EXECUTADO  % 

Despesa corrente 47.242.848,00 43.491.787,13 -7,94% 

Remuneração pessoal 19.674.848,00 19.668.528,99 -0,03% 

Encargos patronais 5.627.854,00 5.626.776,71 -0,02% 

Outras despesas correntes 15.380.369,00 14.629.006,86 -4,89% 

Benefícios a pessoal 4.986.000,00 4.897.341,64 -1,78% 

Benefícios assistenciais 736.000,00 713.638,01 -3,04% 

Uso de bens e serviços  1.082.772,00 893.191,86 -17,51% 

Material de consumo 713.800,00 605.168,34 -15,22% 

Despesas com veículos  337.576,00 294.599,34 -12,73% 

Serviços terceiros - pessoas físicas 74.000,00 32.247,00 -56,42% 

Diárias 2.161.543,00 2.142.016,31 -0,90% 

Passagens 276.635,00 275.728,58 -0,33% 

Despesa com locomoção 749.180,00 723.979,12 -3,36% 

Serviços terceiros - pessoas jurídicas 5.388.239,00 4.983.111,34 -7,52% 

Tributárias e contributivas  57.000,00 46.817,17 -17,86% 

Tributos  57.000,00 46.817,17 -17,86% 

Demais despesas correntes  2.526.970,00 1.866.912,11 -26,12% 

Serviços bancários  608.300,00 571.056,91 -6,12% 

Transferências correntes 3.367.507,00 1.082.688,38 -67,85% 

Subvenções sociais 3.367.507,00 1.082.688,38 -67,85% 

Despesa de capital 2.195.498,00 565.751,64 -74,23% 

Investimentos 2.195.498,00 565.751,64 -74,23% 

Obras, instalações e reformas  1.434.498,00 155.000,00 -89,19% 

Equipamentos e materiais permanentes  761.000,00 410.751,64 -46,02% 

TOTAL 49.438.346,00 44.057.538,77 -10,88% 

Fonte: Livro Razão Crea-SC 

 

Na comparação do orçamento previsto com as despesas realizadas pode-se identificar 
uma execução de 10,88% abaixo do previsto para o exercício. Um dos subgrupos que se destaca 
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nesse resultado é o ‘uso de bens e serviços’ que teve uma economia de 17,51%, aproximadamente 
duzentos mil reais. 

Cumpre-nos destacar também que essa redução se dá na condução de despesas com 
consumo operacional como materiais de expediente e combustível para fiscalização. Dessa forma é 
uma economia gerada que não significa a não execução de algum programa de trabalho e sim uma 
otimização de recursos.  

Outro ponto que merece um apontamento especial é a rubrica de sentenças judiciais que 
graças à atuação do sistema para garantir a constitucionalidade da Lei 12.514/2011, os desembolsos 
com ações de repetição de indébito foram reduzidos. A economia orçamentária gerada com essa 
situação foi de aproximadamente de seiscentos mil reais.  

Situação em 31/12/2016 
Quadro 6 - Despesas por modalidade de contratação 

Modalidade de 
Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2016 % 2015 % 2016 % 2015 % 

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

6.946.875,54  15,98 7.703.128,19  18,14 6.787.595,09  15,78  7.683.611,35  18,21

a)    Convite              

b)    Tomada de Preços   238.214,24  0,56      238.214,24  0,56 

c)     Concorrência 582.672,45  1,34 644.119,52  1,52 569.422,45  1,32 641.037,62  1,52 

d)    Pregão  6.364.203,09  14,64 6.820.794,43  16,06 6.218.172,64  14,46  6.804.359,49  16,12

e)     Concurso              

f)     Consulta              

2.     Contratações Diretas 
(g+h) 

3.888.733,10  8,94 3.567.329,61  8,40 3.847.952,40  8,95 3.503.249,85  8,30 

g)     Dispensa 3.634.333,58  8,36 3.481.389,06  8,20 3.597.372,58  8,36 3.417.309,30  8,10 

h)    Inexigibilidade 254.399,52  0,59 85.940,55  0,20 250.579,82  0,58 85.940,55  0,20 

3.     Regime de Execução 
Especial 

187.479,89  0,43 288.486,07  0,68 187.194,89  0,44 288.486,07  0,68 

i)      Suprimento de Fundos 187.479,89  0,43 288.486,07  0,68 187.194,89  0,44 288.486,07  0,68 

4.     Pagamento de Pessoal 
(k+l) 

29.222.595,97  67,22 24.776.586,28  58,35 29.222.595,97  67,95 24.772.093,24  58,70

j)      Pagamento em Folha 26.401.291,03  60,73 21.991.401,95  51,79  26.401.291,03  61,39  21.991.401,95 52,11

k)    Diárias 2.821.304,94  6,49 2.785.184,33  6,56 2.821.304,94  6,56 2.780.691,29   6,59 

5.     Outros 3.229.962,58  7,43 6.127.531,46  14,43 2.962.511,26  6,89 5.954.872,13  14,11

6.     Total (1+2+3+4+5) 43.475.647,08  100 42.463.061,61  100 43.007.849,61  100 42.202.312,64  100 

Fonte: Livro Razão Crea-SC  

 

Na composição das contratações efetuadas via dispensa de licitação cabem alguns 
esclarecimentos. As dispensas de licitação, dispostas em 34 incisos, estão previstas no artigo 24 da 
Lei 8.666/93 e são exceções à obrigação constitucional de licitar (Inciso XXI, art. 37 da Carta 
Magna). Aproximadamente um milhão e sessenta mil reais refere-se à contratação do plano de 
saúde dos colaboradores do Crea-SC (via Acordo Coletivo de Trabalho) que foi realizado via inciso 
V do art. 24 da Lei 8.666/93, caso esse de licitações desertas. Quatrocentos e cinquenta e quatro mil 
reais referem-se à locação de imóveis para instalação das inspetorias do Conselho no estado. As 
dispensas foram efetuadas atendendo ao disposto no inciso X do art. 24 da referida lei que trata de 
locação e aquisição de imóveis pela administração. Com base no inciso XVI, foram executadas 
despesas com a Imprensa Nacional nas publicações legais no valor de cinquenta e seis mil reais. 
Foram gastos ainda duzentos e sessenta e sete mil reais com energia elétrica (Inciso XXXII) e 
trezentos e sessenta e sete mil com correios (inciso VII).  

Na composição do grupo “Outros” estão classificados as despesas com convênios, taxas 
de liquidações bancárias, gastos com sentenças judiciais, despesas tributárias e contributivas, entre 
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outros itens de não classificáveis nos elementos acima. Do total das despesas desse grupo liquidadas 
em 2016 aproximadamente R$ 1,6 milhão refere-se a sentenças judicias, quinhentos e setenta mil a 
liquidações bancárias e novecentos e trinta mil em convênios.  

Na evolução das despesas por modalidade percebe-se que não houve contratação por 
tomada de preços no exercício de 2016, uma vez que nenhuma obra de engenharia foi licitada no 
período. 

Quanto às contratações diretas, a composição dos totais foi demonstrada acima, sendo 
apresentada pouca evolução entre os exercícios.  

O grande destaque se deu na modalidade “Pagamento em Folha”, passando de uma 
representação de 51,79% para 60,73%. Esse aumento se justifica pela implantação do novo PCS – 
Plano de Cargos e Salários do Crea-SC, onde buscou-se corrigir rumos e modernizar as práticas de 
Recursos Humanos do Conselho.  

O próximo quadro demonstra as despesas correntes dos anos de 2015 e 2016. 
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Quadro 7 - Despesas correntes 

Grupos das Despesas 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1. Despesas de Pessoal 25.295.305,70 21.160.219,86 25.295.305,70 21.160.219,86 25.295.305,70 21.160.219,86 

Salários  13.840.399,58 11.661.680,77 13.840.399,58 11.661.680,77 13.840.399,58 11.661.680,77 

INSS Patronal  3.953.184,92 3.684.700,51 3.953.184,92 3.684.700,51 3.953.184,92 3.684.700,51 

Cargo em Comissão  2.026.872,53 1.092.161,65 2.026.872,53 1.092.161,65 2.026.872,53 1.092.161,65 

FGTS 1.487.637,14 1.211.642,24 1.487.637,14 1.211.642,24 1.487.637,14 1.211.642,24 

Demais elementos do grupo 3.987.211,53 3.510.034,69 3.987.211,53 3.510.034,69 3.987.211,53 3.510.034,69 

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

3. Outras Despesas Correntes 18.196.481,43 20.063.744,84 17.645.611,96 19.391.169,71 550.869,47 672.575,13 17.177.815,39 19.137.449,74 

Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.422.376,97 3.062.519,18 3.422.376,97 3.062.519,18 3.422.376,97 3.062.519,18 

Sentenças Judiciais  1.640.487,78 3.130.249,44 1.640.487,78 3.129.763,27 486,17 1.640.487,78 3.041.755,93 

Plano de Saúde  1.080.000,00 1.087.416,94 1.061.642,15 1.075.531,23 18.357,85 11.885,71 1.061.642,15 1.063.645,52 

Conselheiros (Diárias) 1.072.063,82 852.976,93 1.072.063,82 852.976,93 1.072.063,82 852.818,89 

Serviços de Limpeza, Conservação Jardinagem 1.047.096,67 871.257,73 960.172,26 717.912,77 86.924,41 153.344,96 848.056,87 710.884,52 

Serviço de Divulgação Institucional  704.109,28 742.275,98 687.571,78 738.788,36 16.537,50 3.487,62 674.321,78 730.438,22 
Inativos e Pensionistas 641.050,87 578.819,79 640.494,34 578.819,79 556,53 640.494,34 578.819,79 
Despesas Com Cobrança Bancária 531.676,17 531.875,88 531.676,17 531.875,88 531.676,17 531.875,88 
Locação de Bens Imóveis  478.382,06 453.639,83 454.984,62 439.337,12 23.397,44 14.302,71 426.741,27 428.715,73 
Serviços de Segurança Predial e Preventiva  444.481,89 325.656,63 407.052,25 291.636,72 37.429,64 34.019,91 407.052,25 291.636,72 
Prodesu  443.787,87 388.865,90 443.787,87 388.865,90 443.787,87 388.865,90 
PEC 438.963,80 232.111,91 282.463,76 161.111,07 156.500,04 71.000,84 20.000,00 150.100,57 
Demais elementos do grupo 6.252.004,25 7.806.078,70 6.040.838,19 7.422.031,49 211.166,06 384.047,21 5.989.114,12 7.305.372,89 
4 - Investimentos 565.751,64 1.911.672,04 534.751,64 1.911.672,04 31.000,00 0,00 534.728,52 1.904.643,04 

Obras e Instalações em andamento 297.653,33 253.153,33 266.653,33 253.153,33 155.000,00 253.153,33 
Móveis e Utensílios  155.000,00 133.029,81 155.000,00 133.029,81 30.002,29 132.371,81 
Veículos  1.194.954,00 1.194.954,00 1.194.954,00 
Equipamentos de Processamento de Dados  284.067,00 284.067,00 31.000,00 266.631,11 284.067,00 
Demais elementos do grupo 113.098,31 46.467,90 113.098,31 46.467,90 83.095,12 40.096,90 
Total 44.057.538,77 43.135.636,74 43.475.669,30 42.463.061,61 581.869,47 672.575,13 43.007.849,61 42.202.312,64 

Fonte: Livro Razão Crea-SC 
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2.3.3 Execução descentralizada com transferência de recursos 

 

O Crea-SC tem como missão atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização 
e aperfeiçoamento do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e da qualidade 
de vida da sociedade. Com essa intenção e de acordo com o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 
5.194/66 que dispõe: “Os Conselhos Regionais poderão destinar parte de sua renda líquida, 
proveniente da arrecadação das multas, a medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e 
cultural do Engenheiro, do Arquiteto e do Engenheiro-Agrônomo”, tem-se firmado convênios de 
transferência voluntária. As parcerias efetivadas no exercício de 2016 foram todas voltadas ao 
aperfeiçoamento e atualização do exercício profissional, tais como cursos, encontros, simpósios, 
seminários, entre outros.  

Em janeiro de 2016 entrou em vigor a nova Lei nº 13.204/2015 aplicada as Autarquias 
Federais, regulamentada em maio pelo Decreto nº 8726/2016, que dispõe sobre os repasses 
financeiros voluntários e substitui a Lei 8.666/93, o Decreto 6170/2017 e a Portaria Interministerial 
507/2011. Para que o repasse dos recursos destinados às transferências voluntárias fosse realizado, 
foi necessário atender os requisitos da nova Lei, entre eles a obrigatoriedade na realização do 
Chamamento Público. Com isso, em abril de 2016 o Crea-SC lançou o Chamamento Público nº 
001/2016, visando a seleção de propostas para concessão de apoio financeiro, através de Termo de 
Fomento, para execução de projetos com o objetivo geral de aperfeiçoamento das profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e o fortalecimento de sua respectiva fiscalização, bem como a 
divulgação do Código de Ética Profissional. Devido aos novos trâmites, o Conselho só pôde firmar 
convênios após o segundo semestre do ano, dessa forma o número de parcerias foi reduzido em 
relação aos exercícios anteriores.  

Conforme quadro abaixo, em 2016 foram celebrados 34 convênios promovidos através 
de 23 Entidades de Classe. É importante destacar que as entidades possuem suas sedes distribuídas 
por todas as regiões de Santa Catarina, possibilitando o aperfeiçoamento técnico e cultural dos 
profissionais nas mais diversas localidades, descentralizando as ações e propiciando a participação 
dos profissionais em todo o estado. 

Situação em 31/12/2016 

Quadro 8 – Visão geral dos instrumentos de transferência de recursos celebrados nos três últimos exercícios

Modalidade  

Quantidade de instrumentos 
Celebrados  Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio  34 103 85 309.502,34 2.067.838,57 3.153.805,87 

Fonte: Relatório da APEC 

 

O quadro acima contempla a quantidade total de convênios de transferências voluntárias 
firmados nos últimos três exercícios e os valores repassados, entretanto esses valores não referem-se 
aos mesmos instrumentos celebrados. Devido à mudança da legislação Federal que regulamenta os 
repasses voluntários das Autarquias, alterando todo o procedimento e incluindo novos critérios, o 
número de instrumentos celebrados no ano de 2016 foi menor comparado com os anos anteriores.  

O próximo quadro demonstra a quantidade de instrumentos e seus respectivos valores 
que tiveram suas contas prestadas ou não até a data limite de 31/12/2016. Como podemos 
evidenciar todos instrumentos apresentaram suas prestações de contas.      
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Situação em 31/12/2016 

Quadro 9 – Resumo da prestação de contas no último exercício 

Exercício da Prestação das 
Contas  

Situação da Prestação 
de Contas 

Quantidade de 
Instrumentos  

Recursos repassados  

2015 
Contas Prestadas  82 1.488.027,33 

Contas Não Prestadas  0 0 

                                                                                    Fonte: Relatório da APEC 

 

Situação em 31/12/2016 
Quadro 10 – Visão geral da análise da prestação de contas  

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 
referenciado relatório de gestão  

Instrumentos  

Convênios 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada  
21 

Quantidade reprovada  
0 

Quantidade de TCE 
instauradas 

0 
Montante repassado (R$) 

216.771,87 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade  
61 

Montante repassado (R$) 
1.271.255,46 

Fonte: Relatório da APEC 

 

O quadro acima apresenta a quantidade de contas prestadas analisadas ou não, no 
exercício de 2016, bem como o resultado de sua análise. A prestação de contas é analisada 
tecnicamente pela Assessoria de apoio às Entidades de Classe e enviada para a análise do 
Departamento Financeiro e da Comissão de Tomada de Contas. Após o parecer, é encaminhada 
para apreciação do Plenário. É importante ressaltar que a referida comissão e o Plenário se reúnem 
uma vez por mês e possuem outras demandas de trabalho, e que devido às mudanças na legislação 
que ocasionaram novos procedimentos, resultaram no atraso da análise dos processos, conforme 
pode ser observado no quadro abaixo.   

  Situação em 31/12/2016 
Quadro 11 - Atraso na análise das contas  

Instrumentos da 
transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas  

Até 30 dias  De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias 
Mais de 
120 dias  

Convênios 61     

Fonte: Relatório da APEC 

 

É importante destacar que todos os termos de fomento de repasse firmados através do 
Chamamento Público estão disponíveis na página do Crea-SC, no link http://www.crea-
sc.org.br/portal/index.php?cmd=lai_index, atendendo ao que determina a LAI – Lei de Acesso à 
Informação.  
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

3.1. Descrição da Estrutura de Governança 

O regimento interno do Crea-SC define legalmente as suas estruturas de governança, 
dispondo sobre competências, finalidades e organização do Conselho, sua estrutura organizacional e 
auxiliar, papel, competências e responsabilidades do presidente, da diretoria, das inspetorias 
regionais, da sessão plenária, das câmaras especializadas, das comissões permanentes e especiais e 
dos grupos de trabalho. 

O Plenário é o órgão decisório da estrutura básica para análise de assuntos relacionados 
às competências do Conselho Regional, compondo a segunda instância de julgamento no âmbito de 
sua jurisdição. É a instância máxima do Conselho, sendo constituído pelo Presidente e por 87 
conselheiros titulares e respectivos suplentes. 

O Presidente é eleito por voto direto e secreto dos profissionais registrados e em dia 
com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea, sendo a duração do mandato de três anos, 
podendo haver reeleição por uma vez. Já os Conselheiros são indicados por cada instituição de 
ensino superior registrada no Crea, com sede na jurisdição, e por representantes das entidades de 
classe de profissionais de nível superior também registradas no Conselho e com sede na jurisdição, 
segundo critérios de proporcionalidade estabelecidos em resolução específica, assegurando o 
mínimo de um representante por entidade. Todos necessariamente devem ser brasileiros, 
diplomados nas áreas da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. 

O mandato dos Conselheiros Regionais é de três anos e se renova anualmente pelo terço 
de seus membros, conforme estabelecido no artigo 43 da Lei nº 5.194/1966.  

A primeira instância de julgamento do Conselho é formada pela Câmara Especializada, 
órgão decisório instituído pelos artigos 45 e 46 da Lei nº 5.194/66, que tem por finalidade apreciar e 
decidir os assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional, e sugerir medidas para o 
aperfeiçoamento das atividades do conselho regional. As Câmaras, que são instituídas pelo Plenário 
do Conselho, são compostas por no mínimo três conselheiros regionais da mesma modalidade 
profissional e cada uma é responsável por julgar e decidir sobre os assuntos pertinentes às 
respectivas especializações. O Crea-SC é composto por oito Câmaras Especializadas:  

 

Câmara Especializada de Agronomia – CEAGRO; 
Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC;  
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST;  
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE;  
Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CEEF; 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica - CEEMM;  
Câmara Especializada de Engenharia Química – CEEQ; 
Câmara Especializada de Geologia, Minas e Agrimensura – CEGEMAGRI. 

 

Como órgão deliberativo da estrutura de suporte que tem por finalidade auxiliar o 
plenário do Crea no desenvolvimento de atividades contínuas relacionadas a um tema específico de 
caráter legal, técnico ou administrativo, temos as Comissões Permanentes. São elas: 

I - Comissão de Ética Profissional – tem por finalidade a apreciação das infrações ao 
Código de Ética das profissões abrangidas pelo Sistema. 

II - Comissão de Orçamento – tem por finalidade apreciar a proposta orçamentária anual 
e outros assuntos de caráter econômico e financeiro do Crea. 

III - Comissão de Tomada de Contas – tem por finalidade apreciar e se manifestar sobre 
os assuntos de ordem econômica e financeira do Crea. 
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IV - Comissão de Renovação do Terço – tem por finalidade elaborar a proposta de 
renovação do terço da composição do Plenário do Crea. 

V - Comissão de Licitação – tem por finalidade promover os procedimentos necessários 
à aquisição de obras, bens e serviços, bem como a alienação de bens móveis e imóveis, dentro do 
que dispõem os instrumentos legais aplicáveis. 

VI - Comissão de Educação e Atribuições Profissionais – tem por finalidade propor 
medidas e ações ao Conselho referentes às grades curriculares, procedimentos e critérios para o 
registro de cursos e de instituições de ensino, para a criação de cursos, à qualidade de ensino, entre 
outros assuntos. Promove o intercâmbio entre o Crea e as instituições de ensino médio e superior 
registradas no Conselho, visando à troca de informações, divulgação da legislação profissional aos 
alunos e professores, bem como as atividades técnicas e culturais conjuntas.  

VII - Comissão de Meio Ambiente – tem por finalidade propor medidas ao Conselho 
referentes à legislação vigente com relação ao meio ambiente; promover o intercâmbio entre o Crea 
e órgãos responsáveis pela regulamentação dos dispositivos relativos ao meio ambiente, visando à 
troca de informações, divulgação da legislação existente aos profissionais, instituições de ensino e 
aos estudantes dos cursos de nível superior e médio, bem como as atividades técnicas conjuntas.  

VIII – Comissão de Acessibilidade - tem por finalidade propor medidas ao Conselho 
referentes à legislação e normas vigentes relativas à acessibilidade; promover o intercâmbio entre o 
Crea e Prefeituras, Ministério Público, Entidades de Classe, Instituições de Ensino e outros, visando 
a troca de informações, divulgação da legislação e normas vigentes que se referem à acessibilidade, 
de forma a garantir o acesso pleno de todas as pessoas, inclusive as com deficiência e mobilidade 
reduzida, em obras e serviços de Engenharia; promover através de eventos a reflexão e 
conscientização sobre o compromisso e responsabilidade dos profissionais com relação à 
acessibilidade. 

VIII – Comissão de Convênios - tem por finalidade analisar e emitir pareceres sobre 
todos os pleitos de recursos financeiros das entidades de classe e instituições de ensino. 

No desenvolvimento de atividades temporárias relacionadas a um tema específico de 
caráter legal, técnico ou administrativo, temos como auxiliar dos órgãos da estrutura básica as 
Comissões Especiais. O regimento interno prevê a criação das seguintes comissões pelo plenário: 
Comissão do Mérito – tem por finalidade analisar as indicações das entidades de classe e 
instituições de ensino para homenagear os profissionais e empresas destaques do Sistema 
Confea/Crea; Comissão Eleitoral Regional- tem  por finalidade organizar e acompanhar os 
processos eleitorais do sistema e Comissão de Sindicância e de Inquérito – tem por finalidade 
assessorar o Plenário em assuntos de natureza administrativa, contábil e financeira na investigação 
de atos ou omissões do presidente, da diretoria, de conselheiros, de diretores regionais e de 
inspetores, praticados no exercício de suas funções e que atentem contra a moralidade 
administrativa.  

Cabe aqui destacar o papel das comissões permanentes de Orçamento e Tomada de 
Contas. Conforme o art. 140 do Regimento Interno do Crea-SC, compete à Comissão de 
Orçamento:  

“I. apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual a ser encaminhada ao 
Plenário do Crea-SC e, em seguida, ao Confea para homologação; 
II. acompanhar mensalmente a execução orçamentária, tanto da receita como da 
despesa, indicando eventuais correções e encaminhando-a ao Plenário para 
apreciação;  
III. apreciar e deliberar sobre a necessidade de alteração ou suplementação de verbas 
durante a execução orçamentária, tendo presente o comportamento da receita; e  
IV. apreciar e emitir relatório sobre outros assuntos de cunho financeiro e econômico.”  
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O art. 142 do mesmo dispositivo dispõe: 
“Art. 142 - Compete à Comissão de Tomada de Contas:  
I. apreciar a prestação de contas a ser encaminhada ao Plenário do Crea e, em 
seguida, ao Confea para homologação;  
II. apreciar a situação econômica e financeira do Crea, consubstanciada nos 
balancetes mensais;  
III. solicitar ao presidente todos os elementos de que necessitar para a completa e 
perfeita execução de suas atribuições;  

IV. apreciar e emitir relatório sobre outros assuntos de cunho financeiro e econômico.” 

Já a Diretoria, que é o órgão executivo da estrutura básica que tem por finalidade 
auxiliar a Presidência no desempenho de suas funções e decidir sobre questões administrativas, é 
constituída pelo presidente e por conselheiros regionais que exercem as seguintes funções: 

I. presidente;  
II. 1º vice-presidente;  
III. 2º vice-presidente;  
IV. 1º secretário;  
V. 2º secretário;  
VI. 3º secretário;  
VII. 1º tesoureiro; e  
VIII. 2º tesoureiro.  

O 1º Vice Presidente e o 1º Tesoureiro são indicados anualmente pelo Presidente. Os 
demais membros da diretoria são eleitos todo ano pelo Plenário, podendo haver uma única reeleição 
sucessiva para o mesmo cargo, sendo que todos eles devem fazer parte da composição do Plenário,  

O Conselho ainda possui as Inspetorias que são órgãos executivos que representam a 
entidade no município ou na região onde for instituída e tem por finalidade fiscalizar o exercício das 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. São compostas por um Colégio de Inspetores 
regional, que é formado por no mínimo um profissional de cada modalidade representada no Crea, 
quando possível, e no máximo 20, sendo um deles designado diretor-regional pelo Presidente. 
Atualmente o Crea-SC é composto por 23 Inspetorias. 

 

3.2. Informações sobre dirigentes e colegiados 

O Plenário do Crea-SC tem sua composição renovada em um terço anualmente e para o 
exercício de 2016 foi aprovado pelo Confea o total de 87 Conselheiros, sendo 69 de representantes 
de Entidades de Classe e 18 de Instituições de Ensino, conforme anexo I 

A seguir a relação dos diretores do Crea-SC no exercício de 2016: 

Quadro 12 – Relação dos diretores 

NOME 
CARGO/FUNÇÃ

O 
MANDATO 

Eng. Civ. Seg. Trab. Carlos Alberto Kita Xavier Presidente 1º/1/2015 a 31/12/2017 

Eng. Agr. Jorge Dotti Cesa  1º Vice-Presidente 28/01/2016 a 26/01/2017 

Eng. Eletric. Celso Ternes Leal 2ª Vice-Presidente 28/01/2016 a 26/01/2017 

Eng. Ind. Metal. Luiz Carlos Ferraro 1º Secretário 28/01/2016 a 31/12/2016 

Eng. Agr. Evandro José Martins 2º Secretário 28/01/2016 a 10/08/2016 

Eng. Civil Eduardo Aragão Silva 3º Secretário 28/01/2016 a 26/01/2017 

Eng. Sanit. Amb. E civil Roberta Maas dos Anjos 1º Tesoureiro 28/01/2016 a 26/01/2017 

Eng. Civil e seg. Trabalho  Luiz Abner de Holanda Bezerra 2º Tesoureiro 28/01/2016 a 26/01/2017 

Fonte: Livro de posses do Crea-SC 
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3.3. Custo da participação dos membros da Diretoria e conselheiros 

Em virtude dos cargos de Conselheiros e dirigentes dos Conselhos Profissionais serem 
honoríficos, o Crea-SC viabiliza a participação de seus membros em reuniões e demais atividades 
através do custeio de passagens, ressarcimento de despesa de transporte, quando o deslocamento é 
efetuado em veículo próprio e pagamento de diárias que se destinam a indenizar despesas com 
hospedagem e alimentação. Nos casos em que os Conselheiros optam por deslocamento em veículo 
próprio, o reembolso é efetuado de acordo com a quilometragem da cidade de origem ao local do 
evento, que normalmente é realizado em Florianópolis. Desta forma, o valor pago a cada 
Conselheiro é efetuado em função da localidade que o mesmo reside. Além disso, alguns acumulam 
funções na Diretoria, Coordenadoria de Câmara, Coordenadoria de Comissões Permanentes e 
Grupos de Trabalho, requerendo maior dispêndio em função de atividades e representações que o 
cargo exige, o que ocasiona variação no número de eventos e consequentemente valores de 
pagamentos diferenciados. Os valores praticados, tanto das diárias como deslocamentos e 
quilometragem a ser considerada entre as cidades, estão regulamentados nas Portarias nº 145/2015, 
21/2016 e 48/2016. 

No Anexo II estão demonstrados os custos dos membros da diretoria e Conselheiros no 
exercício de 2016. 

 

3.4. Atuação da unidade de auditoria interna 

Conforme disposto no inciso XXXI do art.3º do Regimento Interno do Confea, o 
Plenário do Federal é o órgão competente para “determinar a realização de auditoria financeira, 
contábil, administrativa, patrimonial e institucional no Confea, nos Creas e na Mútua” O mesmo 
dispositivo, em seus incisos XIV e XV do art. 36 determina que compete especificamente à 
Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema: 

“XIV – acompanhar as gestões administrativas, contábeis, financeiras, 
econômicas e patrimoniais do Confea, dos Creas e da Mútua, por meio de 
auditorias; 

XV – acompanhar o cumprimento de decisões plenárias do Confea por meio 
de auditorias”. 

Desta forma, o Conselho Federal exerce o papel de controle interno dos Creas, 
verificando, anualmente, a regularidade dos processos.  

Após auditoria in loco, a equipe de auditores determinada pelo Confea emite relatório 
contendo as não conformidades encontradas. Esse relatório é encaminhado ao Crea que, quando 
pertinente, efetua esclarecimentos. Após análise do relatório e dos esclarecimentos, a Comissão de 
Controle e Sustentabilidade do Sistema emite seu parecer e decisão sendo esta homologada pelo 
Plenário do Federal. 

Além disso, no ano de 2014 o Crea-SC foi certificado com a ISO 9001:2008. Desse 
modo, os seus principais processos necessariamente precisam ser padronizados e controlados, sendo 
que todos os requisitos legais são observados no momento da construção dessas padronizações.  

Os processos são analisados tanto por uma auditoria interna como por uma auditoria 
independente. 

A Assessoria da Qualidade, órgão ligado diretamente à Presidência do Conselho é 
responsável por coordenar as auditorias internas, sendo estas regulamentadas pelo PQ-APG-822 e 
realizadas semestralmente por colaboradores devidamente treinados e capacitados para 
desempenhar esta função. Nessas é possível verificar o cumprimento dos padrões estabelecidos e 
dos controles implantados, sendo que sempre que for detectado algum desvio há o registro de “não 
conformidade”. As não conformidades são tratadas pelas áreas responsáveis através da abertura do 
Relatório de Ação Corretiva que está descrito no PQ-APG-852. Os relatórios das auditorias bem 
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como as ações corretivas e os resultados obtidos são analisados pela alta administração 
semestralmente nas reuniões de análise crítica. 

Em 2016 foram registradas 269 não conformidades, o que equivale a um acréscimo de 
aproximadamente 27% em relação a 2015 e mantendo o patamar de 2014. Esse fato pode ser 
creditado ao aumento de Procedimentos Padrões devidamente estabelecido, visto que houve 
ampliação no escopo da certificação e, também, pelo trabalho de sensibilização quanto à 
importância do registro de não conformidades.  

 

3.5. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

                 O sistema de correição do Crea-SC tem por base o Regulamento de Pessoal e o 
Regulamento de Sindicância e Processo Disciplinar que foram aprovados na 306º  Reunião da 
Diretoria  no dia 16 de julho de 2015. 

Nestes regulamentos consta o regime disciplinar adotado pelo Conselho, sendo descrito 
os deveres, proibições, responsabilidades, penalidades e a forma de instauração e tramitação dos 
processos administrativos disciplinares. 

O Crea-SC, através do novo Plano de Cargos e Salários 2016, instituiu uma Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, cujos membros foram nomeados  
através de Portaria Administrativa do Presidente. 

Em 2016, foi aberto um processo de sindicância que ainda está em tramitação.  

Os processos de sindicância e administrativos seguem sempre os trâmites que regem a 
administração pública, dando amplo e irrestrito direito ao contraditório e ampla defesa, a todos os 
envolvidos.  

Cabe ressaltar que a Comissão de Ética prevista no Regimento Interno do Conselho atua 
somente em relação aos profissionais integrantes do Sistema Confea/Crea, não tendo qualquer ação 
nos Processos Disciplinares que envolvem os colaboradores. 

 

3.6. Gestão de riscos e controles internos  

Conforme citado anteriormente, o Crea-SC executa suas ações de controle através de 
vários indicadores e procedimentos devidamente documentados, obtendo, assim, um excelente 
controle sobre suas rotinas. 

Além disso, com o intuito de otimizar a extração de dados gerenciais, em 2016 o 
Conselho adquiriu um BI (Business Intelligence), ferramenta que consolida e organiza os dados, 
possibilitando, assim, a previsão de riscos e, consequentemente, evitando desafios futuros. Quando 
totalmente implantada, permitirá a obtenção de dados em tempo real, possibilitando uma resposta 
muito mais rápida que auxiliará na tomada de decisões.   

 

3.7.Informações sobre a empresa de auditoria independente 

O Crea-SC via pregão presencial contratou a empresa Audiplan Auditores 
independentes, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ 00.298.818/0001-
32, estabelecida  na Rua Nilo Peçanha, 1869, Bom Retiro, Curitiba/PR. 

O objeto do contrato consiste nos serviços de auditoria a ser realizado na sede do 
Conselho, sendo cada trimestre devidamente auditado para posterior encaminhamento das contas ao 
plenário do regional para julgamento. 

O escopo dos trabalhos de auditoria são: 
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a) Na área contábil: 

 Análise dos valores de receita e despesa a vista da documentação própria, 
comparando com o constante nas demonstrações financeiras e contábeis; 

 Análise da execução orçamentária comparativamente entre o orçado e executado; 
Empenhamento da despesa de acordo com a Lei 4.320/64; 

 Verificação dos valores consignados em Restos a Pagar, tanto inscrição como baixa; 

 Análise dos itens consignados tanto no Ativo como no Passivo do Balanço 
Patrimonial; 

 Análise e aferições da confiabilidade das informações geradoras dos registros 
contábeis das receitas, despesas, consignações e outras que fazem parte do boletim 
bancário; 

 Controles internos do departamento; 

 Análise do Balanço Financeiro. 

 

b) Na área financeira: 

 Análise do controle de entrada e saída de numerário; 

 Análise da conciliação bancária; 

 Análise das operações referentes a aplicações financeiras; 

 Análise da sistemática de pagamentos utilizada; 

 Análise do controle da receita observando as deduções das despesas bancárias 
definidas pela Decisão do Confea nº D – 1845, de 25/09/1998; 

 Análise dos critérios de concessão e prestação de contas (prazos, normas etc) dos 
suprimentos de fundos e legalidade dos documentos de despesas apresentados. 

 

c) Na área de pessoal: 

 Verificação do cumprimento da legislação trabalhista quanto à admissão, demissão, 
concessão de férias, pagamento de décimo terceiro salário, pagamento de horas 
extras, consignação em folha de pagamento, salário família e obrigações patronais 
(INSS, ISS, IRRF, PASEP), inclusive benefícios (vale-transporte, auxílio 
alimentação, assistência médica e odontológica, auxílio creche); 

 Cumprimento das normas Regulamentadoras do MTE: 

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

- PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

- PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

- CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

 Cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho; 

 GFIP, RAIS, CAGED; 

 Plano de Cargos e Salários. 
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d) Na área administrativa: 

 Verificação do atendimento a legislação no que se refere às compras, contratação de 
serviços, análise dos processos licitatórios, modalidade utilizada, dispensas e 
aquisições efetuadas diretamente ou por meio de suprimento de fundos; 

 Verificação dos mecanismos de aquisição de passagens aéreas e o pagamento de 
diárias; 

 Verificação da utilização, manutenção e abastecimento de veículos; 

 Verificação do estoque de materiais de almoxarifado, movimentação ocorrida e o 
inventário final do exercício; 

 Verificação dos bens móveis e imóveis, inventário físico, termos de responsabilidade 
e a respectiva compatibilização com os registros contábeis. 

O valor global deste contrato para o período de sua vigência é de R$14.453,41. 
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

4.1. Gestão de pessoas 

Com o objetivo de informar sobre a estrutura de pessoal da unidade, quantificando-a e 
qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da missão institucional, 
este item foi subdividido em “Estrutura de pessoal”, “Demonstrativos com a despesa de pessoal” 
“Gestão de riscos relacionados com pessoal” e “Contratação de mão de obra temporária”. 

 

4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade  

De acordo com o Plano de Cargos e Salários, o quadro de pessoal do Crea-SC é 
composto por 3 categorias: quadro permanente, quadro de funções gratificadas e quadro de 
comissionados.   

O quadro permanente é constituído pelo conjunto de empregados classificados numa 
das funções dos níveis universitário, técnico e administrativo e de apoio, sendo provido através de 
Concurso Público conforme investidura do cargo.  

O quadro de funções gratificadas/ comissionadas é composto pelo conjunto de 
empregados classificados numa das funções de nível gerencial, sendo provido por empregados do 
quadro permanente, exercendo por Portaria do Presidente do Conselho funções de chefia, tais como 
Gerência de Departamento ou Assessoria, bem como supervisão ou coordenação de setor ou 
Inspetoria. 

Já o quadro de comissionados abrange aqueles destinados ao livre provimento e 
exoneração pelo Presidente do Conselho, de caráter provisório, destinando-se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento, conforme disposto no art. 37, II da Constituição Federal.  

No mínimo 50% dos empregos em comissão serão ocupados por empregados do quadro 
efetivo do Conselho. 

As contratações dos empregados de carreira do Crea-SC ocorrem através de concurso 
público. O último concurso realizado foi em 04 de agosto de 2009 e o resultado foi homologado em 
dezembro do mesmo ano. A vigência inicial foi até dezembro de 2011, mas o mesmo foi prorrogado 
até dezembro de 2013, ou seja, em 2016 não havia concurso em aberto.   

Neste ano ocorreram duas contratações e de empregados ocupantes de cargos em 
comissão, que são de livre nomeação e exoneração da Presidência através de Portaria 
Administrativa. 

O quadro a seguir identifica a força de trabalho do Conselho. 

Situação 31/12/2016 
Quadro 13 – Força de trabalho do Conselho 

Tipologias dos Cargos Efetiva 
Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício 

1.   Empregados Efetivos (1.1 + 1.2) 229 2 0 

1.1.   Empregados ocupantes de cargo em carreira vinculado ao órgão 228 0 0 

1.2 Empregados requisitados de outros órgãos 01 0 0 

2.   Empregados ocupantes de cargos em comissão 11 2 0 

3 Total de empregados 240 2 0 
Fonte: Sistema Folha de Pagamento (Rubi) 
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Além disso, em dezembro de 2016 o Crea-SC contava com 26 estagiários lotados nas 
diversas áreas da sede e inspetorias. 

O próximo quadro detalha a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do 
Conselho. 

Situação 31/12/2016 
Quadro 14 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissões e funções gratificadas 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Efetiva 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 

1.   Cargos em Comissão 23 2 0 
1.1. Superintendência, Gerências e Assessoramento Superior  

1.1.1.    Empregados de Carreira Vinculada ao Órgão 12 0 0 
1.1.2.    Sem Vínculo antes de assumir o cargo em comissão 11 2 0 

2.   Funções Gratificadas 72 8 0 
2.1. Empregados de Carreira Vinculada ao Órgão 72 8 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  95 10 0 
Fonte: Sistema Folha de Pagamento (Rubi) 

 

Cabe destacar que, das 72 funções gratificadas, 23 correspondem aos empregados que 
são responsáveis por cada uma das Inspetorias existentes no Conselho. As demais referem-se aos 
gerentes adjuntos, supervisores de área e afins. 

A seguir a síntese da distribuição dos colaboradores conforme área de lotação: 

Situação 31/12/2016

Quadro 15 - Distribuição da Lotação 

  Lotação Efetiva 

Tipologia dos Cargos Área Meio Área Fim 

1. Empregados ocupantes de cargos de carreira 63 165 

1.2 Empregados requisitados de outros órgãos 0 1 

2. Empregados ocupantes de cargos em comissão 10 1 

Total 73 167 

Fonte: Sistema Folha de Pagamento (Rubi) 

 

O quadro nos permite visualizar maior concentração de empregados na área fim 
do Conselho. O contingente descentralizado pelo estado é formado por atendentes e fiscais. Já a 
área meio encontra-se lotada integralmente em Florianópolis. 

Abaixo, a demonstração das ocorrências que reduzem a força de trabalho do 
Conselho, ou seja, situações que caracterizam a ausência momentânea do empregado, conforme 
previsões legais. 
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Situação em 31/12/2016
Quadro 16 - Situações que reduzem a força de trabalho  

Tipologias dos afastamentos Quantidade 

1.   Cedidos  1 

2.   Licença Remunerada  0 

3.   Licença Não Remunerada  1 

4.   Outras Situações  14 

       4.1.     Licença-Maternidade 2 

       4.2.     Licença-Maternidade Complementar 0 

       4.3.     Auxílio-Doença 3 

4.4     Aposentado por invalidez 9 

Total 16 
Fonte: Sistema Rubi 

 

Em 2014, esse quadro totalizou 26 situações de afastamento, em contrapartida, em 2015 
evidenciamos um contingente de 15 empregados afastados e em 2016 esse número manteve-se 
estável, com 16 empregados. Esse declínio no cenário foi reflexo das políticas implementadas de 
saúde e segurança, que visavam promover e proteger a saúde no ambiente de trabalho e facilitar o 
desempenho e o acesso aos serviços de saúde ocupacional, política essa que foi mantida no ano de 
2016.  

Entendemos que essa é uma situação normal, que de certa forma não afeta o 
desenvolvimento das atividades do Crea-SC, considerando-se a proporção de afastados em relação 
ao total de empregados. 

Em relação à faixa etária dos empregados, temos a seguinte situação: 

 
Figura 7 – Empregados por faixa etária 
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O gráfico acima apresenta um maior número de empregados de carreira na faixa etária 
de 31 a 40 anos de idade e o de menor empregados na faixa de 21 a 25 anos, porem uma fatia 
significativa de empregados encontra-se na faixa acima de 51 anos, o que poderá gerar um impacto 
no quadro geral, caso haja um desligamento de grande número de empregados dessa faixa etária, 
necessitando-se um planejamento para não causar um estrangulamento das atividades e sobrecarga 
nos demais empregados.  

Para evitarmos esse risco, o Conselho está investindo cada vez mais na informatização 
dos seus serviços, o que acaba por otimizar a utilização de mão de obra. 

O próximo gráfico demonstra que nosso maior contingente funcional possui nível 
superior completo. Esse apontamento é extremamente favorável, uma vez que funcionários 
qualificados proporcionam maior eficácia na realização das tarefas, que são mais facilmente 
traduzidas em resultados positivos. 

 
Figura 8 – Empregados por nível de escolaridade 

 

4.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

O próximo quadro reflete o custo de pessoal nos dois últimos exercícios. Evidenciamos 
um aumento nos totais gerais, em virtude da elevação dos índices inflacionários e consequentes 
reajustes em salários e benefícios contemplados em Acordo Coletivo de Trabalho, além da 
implantação do novo PCS em 2016 com reajuste da tabela salarial.  Consequentemente os 
benefícios ali elencados também sofrem reajustes. Nota-se um decréscimo nas despesas com 
diárias, fato que está associado à implantação de políticas e ações planejadas e alteração nos valores 
praticados. 
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Situação em 31/12/2016 

Quadro 17 - Custo de pessoal nos dois últimos exercícios 

Exercícios 
Remuneração 
Básica e fixa 

Gratificação de 
Função de 

Confiança e de 
Cargos 

Comissionados 

Adicional de 
Escolaridade 

Despesas Variáveis 

Decisões 
Judiciais 

Total por Tipo 
de Vínculo do  
Empregado  Verbas 

Indenizatórias 

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Diárias, ajuda 
de custo e 

auxílio 
deslocamento 

Empregados de carreira 

Exercícios 
2016 15.056.577,80 1.870.982,38 403.006,12 3.844.254,34 1.375.707,97 240.724,79 411.712,81 312.069,16 23.515.035,37 

2015 12.837.672,08 1.375.708,18 0,00 3.318.645,29 1.213.221,54 227.379,51 929.829,79 22.467,77 19.924.924,16 

Empregados ocupantes de Cargos em Comissão 

Exercícios 
2016 1.613.912,78  0,00  0,00 179.147,85 46.273,38  0,00 109.675,69 0,00 1.949.009,70 

2015 1.296.658,84 0,00   0,00 123.139,00 33.047,80 32.122,10 76.857,01 0,00 1.561.824,75 

Estagiários 

Exercícios 
2016 252.812,48  0,00  0,00 38.461,67 0,00 0,00 0,00 0,00 291.274,15 

2015 153.994,46  0,00  0,00 24.386,10 0,00 0,00 0,00 0,00 178.380,56 

Empregados que aderiram ao PDV/PDI 

Exercícios 
2016 634.100,64 0,00   0,00  0,00 71.260,92  0,00  0,00 0,00  705.361,56 

2015 578.819,79 0,00  0,00  0,00 70.792,92 0,00 0,00 0,00 649.612,71 

Total por Tipo de Despesa 

Exercícios 
2016 17.557.403,70 1.870.982,38 403.006,12 4.061.863,86 1.493.242,27 240.724,79 521.388,50 312.069,16 26.460.680,78 

2015 14.867.145,17 1.375.708,18 0,00 3.466.170,39 1.317.062,26 259.501,61 1.006.686,80 22.467,77 22.717.748,30 

Fonte: Sistema Rubi
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4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

O risco é inerente a qualquer atividade, desta forma trabalhamos de forma a minimizá-
lo identificando as lacunas existentes.  

Tendo em vista o cenário apresentado após inúmeras demandas judiciais questionando o 
regime de contratação apresentado nos editais de concurso público publicados pelos Conselhos de 
Fiscalização Profissional, em especial as recentes ADPF 367 (Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental) e ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) propostas pelo procurador-
geral da República, Rodrigo Janot perante o Supremo Tribunal Federal, onde contesta artigos de 
leis que preveem a contratação de pessoal por conselhos de fiscalização de profissões sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho, o Crea-SC decidiu por aguardar melhor cenário para 
realização do concurso público.  

Com essa limitação de contratação de pessoal e com a necessidade de melhorias nos 
procedimentos, estão sendo implantadas ações que proporcionem uma otimização de todos os 
processos, que consequentemente refletirão na diminuição da necessidade de pessoal em 
determinadas áreas. Dentre essas ações está o investimento em um novo sistema baseado em um 
conjunto de tecnologias, permitindo novas funcionalidades e dinamismo aos processos. 

Outras ações na área de gestão de pessoas oferecidas pelo Conselho contribuem 
positivamente para a retenção de nossos colaboradores, como é o caso da Capacitação Funcional, 
que visa estabelecer diretrizes e definir critérios para participação de todos os empregados em 
cursos e treinamentos, a fim de incentivar e promover o desenvolvimento dos participantes, 
aproveitando o potencial de cada talento. O Crea tem consciência que o programa retrata  uma 
excelente forma de viabilizar a reciclagem de conhecimentos, bem como o aprimoramento de 
habilidades diretamente ligadas às atividades desempenhadas pelo profissional. E deste modo, 
habilitando-o a ser mais produtivo, contribuindo mais significativamente para o alcance de metas e 
objetivos. 

 Anualmente os gerentes identificam em sua equipe as necessidades de treinamento e 
encaminham essa listagem ao DRH para aprovação e liberação dos cursos. Além disso, temos o 
processo de avaliação de desempenho que permeia e aponta as competências deficitárias dos 
empregados, possibilitando promover um esquema de treinamento baseado nessas carências. 
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Estamos trabalhando também num projeto de mapeamento das competências 
funcionais, onde nos permite identificar os perfis adequados às funções, subsidiando as questões de 
sucessão de postos e reposições. 

As ações implantadas e os planejamentos vindouros tem o propósito de identificar, 
antecipar, mensurar e monitorar os riscos inerentes a pessoas. 

 

4.1.4 Contratação de mão de obra temporária 

A terceirização de serviços contempla a transferência, para a iniciativa privada, de 
serviços acessórios e não ligados diretamente à atividade fim do Conselho. Desde 2009, com a 
implantação do PCS vigente até o ano de 2015, os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Servente 
foram declarados extintos e os ocupantes, apesar de atualmente se encontrarem em aposentadoria 
por invalidez, permaneceram enquadrados nesses cargos. 

Todas as atividades relacionadas a serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
estão totalmente terceirizadas, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 18– Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
Informações sobre os Contratos 

Ano 
do 

Cont
rato 

Ár
ea 

Nat
urez

a 

Nº do 
Contrato  

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual 
de Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
Exigido dos 

Trabalhadores 
Contratados 

Sit.

F M S 
Início Fim P C P C P C

2012 V O 139.638/12 
Casvig Catarinense de Segurança 
e Vigilância Ltda 
(83.719.963/0001-77) 01/03/13 01/03/17 4 4     P 

2015 L O 
30.569/15-

A 

Adservi Administradora de 
Serviços Ltda (02.531.343/0001-
08) 01/11/15 01/11/16 1 1     E 

2015 L O 
30.569/15-

B 
Vip Sul Construções e Serviços 
Ltda (13.682.207/0001-35) 01/11/15 31/10/17 9 9     E 

2015 L O 
30.569/15-

C 
Andrade Serviços Gerais Ltda  
(04.231.640/0001-63) 01/11/15 31/10/17 

2
3 

2
3     E 

2015 L O 
30.569/15-

D 
Agile Serviços Gerais ME 
(03.767.254/0001-28) 01/11/15 31/10/17 3 3     E 

LEGENDA: 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

 

Não foi previsto nível de instrução para os contratos de limpeza e vigilância. O contrato 
de vigilância prevê dois vigilantes não armados para o período diurno e dois armados para o 
período noturno. Prevê também dois vigilantes adicionais não armados para os dias que acontecem 
as reuniões de câmaras, comissões e plenária. É exigido o certificado de curso de formação de 
vigilantes ou reciclagem, conforme o caso, expedido por instituição devidamente habilitada e 
reconhecida e de acordo com os ditames da Lei n° 7.102/83. 

Os contratos de limpeza foram rescindidos devido ao lançamento de licitação para nova 
contratação dos serviços. A vigência do novo contrato (79.829/2016 – Pregão Eletrônico 015/2016) 
iniciou-se em 01/01/2017. 
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O quadro abaixo compreende os contratos de prestação de serviços com locação de mão 
de obra em vigência no exercício de 2015, excetuando-se os contratos relativos à Limpeza e 
Higiene e Vigilância Ostensiva que foram tratados no quadro anterior.  

 

Situação em 31/12/2016

Quadro 19 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contra

to 
Área 

Natu
reza 

Nº do 
Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período 
Contratual de 
Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
Exigido dos 

Trabalhadores 
Contratados 

Sit.

F M S 

Início Fim P C P C P C

2011 5 O 163.305/11 
Khronos Serviços 
Especializados Ltda 
(02.220.017/0001-80) 

29/02/12 2802/17 1 1     P 

2011 7 O 163.305/11 
Khronos Serviços 
Especializados Ltda 
(02.220.017/0001-80) 

29/02/12 28/02/17 2 2     P 

2011 9 O 163.305/11 
Khronos Serviços 
Especializados Ltda 
(02.220.017/0001-80) 

29/02/12 28/02/17 1 1     P 

2015 4 O 30.569/15-A 
Adservi Administradora de 
Serviços Ltda 
(02.531.343/0001-08) 

01/11/15 01/11/16 2 2     E 

2016 4 E 85.755/16 
Khronos Serviços 
Especializados Ltda 
(02.220.017/0001-80) 

07/11/16 06/05/17 2 2     A 

LEGENDA: 

Área: 
1. Segurança; 
2. Transportes; 
3. Informática; 
4. Copeiragem; 
5. Recepção; 
6. Reprografia; 
7. Telecomunicações; 
8. Manutenção de bens móveis; 
9. Manutenção de bens imóveis; 
10. Brigadistas; 
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
12. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) 
Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo 
Prorrogado; (E) Encerrado. 
 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; 
(C) Efetivamente contratada. 

Fonte: Planilha de controle de contratos e contratos 
 

 

 

Os contratos n°s 30.569/15 e 85.755/16 preveem uma copeira a mais nos dias que 
acontecem as reuniões de câmaras, comissões e plenária. 

Esclarecemos que não foi exigido nível de instrução em nenhum dos contratos.  
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4.2. Gestão da tecnologia da Informação 

O Departamento de Tecnologia da Informação do Crea-SC tem como finalidade 
promover a renovação contínua da infraestrutura de TI, planejar, criar e manter sistemas de 
informação e dar suporte as demais áreas do conselho em atividades que envolvem a Tecnologia da 
Informação. 

No ano de 2016 o DTI contava com a seguinte força de trabalho: 1 Gerente, 4 Analistas 
de Sistemas, 1 Agente Administrativo, 2 Agentes Técnicos e 1 Estagiário de suporte e manutenção. 

Conforme o Programa de Capacitação do Conselho, anualmente é previsto a 
necessidade de treinamento pelo gestor e identificado pelo DRH áreas carentes de aperfeiçoamento 
de acordo com os resultados da Avaliação de Desempenho do ano anterior. Desta forma, os 
colaboradores participaram de cursos de Gestão de TI - Treinamento ITIL Foundation, 
Desenvolvimento em ASP.NET MVC 5, Arquitetura de Software .NET e Ambiente Virtual e 
Segurança Real. 

O departamento trabalha basicamente em duas vertentes: Manter e renovar a 
infraestrutura; desenvolver e manter Sistemas.  No que cabe ao escopo da equipe de 
desenvolvimento não existe uma metodologia formal de manutenção, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos programas que já existem atualmente, sendo esses realizados de acordo com a 
demanda. Os programas que foram desenvolvidos dentro da empresa e que necessitam de 
manutenção por parte da equipe são: 

 SIC – Sistema Integrado do Crea-SC - COBOL 
 CREANET - PHP 
 Central de Atendimento (CA) – PHP 
 Nova Intranet (PHP/Framwork) 
o Sistema de Fiscalização 
o Avaliação de Desempenho 
 Sistema de Votação Plenário – PHP 
 Sistema de Eleições do CreaJr– PHP 

 
Dos citados acima, os principais sistemas de 

informação da UPC e que geram maior impacto no 
conselho, bem como grandes manutenções são: 

 
 

 

1. Sistema: SIC – Sistema Integrado do Crea-SC – COBOL 
Objetivos: Sistema Coorporativo do Crea-SC onde são realizados todos registros de 
profissionais, empresas, controles financeiros, autos de infração e demais solicitações.  

Funcionalidades: Protocolo, Registro Pessoa Física, Registro Pessoa Jurídica, Controle 
ART, Fiscalização, Controle Financeiro, Registro Instituições de Ensino/Cursos. 

Responsável Técnico: Paulo Roberto Costa; Sergio Matos Martins; Carolina F. da S. Farias 

Responsável Área de Negócio: Rafael Leal 

Criticidade Unidade: Alta 
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2. Sistema: Sistema de Fiscalização 
Objetivos: Realizar o registro das atividades da fiscalização através de relatórios e fotos 
bem como consultas sobre a regularidade das obras e profissionais.  

Funcionalidades: Registro de Atividade da Fiscalização Realizada com anexação de 
imagens e consultas em geral. 

Responsável Técnico: Sergio Matos Martins 

Responsável Área de Negócio: Felipe Penter 

Criticidade Unidade: Médio 

 

3. Sistema: CREANET  
Objetivos: O CREANET Profissional é um sistema baseado na Web que proporciona ao 
profissional, através de senha pessoal, um ambiente para consultar e gerenciar suas 
principais informações no Crea-SC, bem como o cadastramento de suas Anotações de 
Responsabilidade Técnicas - ART. 

Funcionalidades: Informações cadastrais; responsabilidades técnicas e vínculos 
empregatícios; processos de infração em andamento e arquivados; preenchimento completo 
de ART (diversos controles e funcionalidades); consulta de ARTs em andamento, 
concluídas e registradas; consulta de atribuições; emissão de boleto bancário referente a 
qualquer débito; controle de anuidades; certidão de registro; Certidão de Acervo Técnico 
para ARTs registradas; Certidão de Obras em Andamento; entidades de classe; alteração de 
endereços cadastrais; consulta e download de arquivos para Conselheiros, Diretores 
Regionais e Comissões.  

Responsável Técnico: Daniel Tavares, Sérgio M. Martins. 

Responsável Área de Negócio: Rafael Leal 

Criticidade Unidade: Alta 

Todos estes sistemas apresentados levam uma grande demanda de trabalho diário. 
Atualmente os serviços de TI chegam através de e-mail criado especificamente para as demandas 
que envolvem o departamento. Estas são distribuídas pelo Outlook utilizando categorias por pessoa 
e dividindo em subpastas as tarefas. Quando as demandas envolvem projeto, são elaborados Planos 
de Ação alinhados com o Planejamento para que haja o devido acompanhamento com reuniões 
periódicas para ajuste das atividades e alocação de tarefas.  

No ano de 2016, foram realizados alguns projetos, alinhados com a Assessoria de 
Planejamento e Gestão: 

 Implantar sistema de BI até dezembro de 2016. 
o Resultados Esperados: Disponibilizar sistema para que os departamentos 

possam visualizar de forma ágil informações estratégicas do Crea-SC 
facilitando a tomada de decisão. 

o Valor – R$ 281.425,00 
o Prazo – Dez/2016 

 Atualização PDTI até dezembro de 2016; 
Resultados Esperados: promover a eficiência dos serviços prestados pela equipe de 

tecnologia da informação garantindo que estes sejam executados de forma racional e objetiva, 
apresentando propostas que permitam a instauração de um processo de melhoria continuada em 
diversos itens (hardware, software, organização administrativa e recursos humanos do DTI), além 
de apontar soluções para problemas que possam estar limitando o alcance dos objetivos estratégicos 
e metas anuais do Crea-SC. 

o Valor – R$ 0 
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o Prazo – Dez/2016 
 Sistema de Avaliação de Desempenho 

o Resultados Esperados: Permitir que anualmente sejam realizadas avaliações 
de desempenho onde o sistema possa ser administrado pelo Departamento de 
Recursos Humanos. Gerar relatórios por usuário e gerais com resultados 
obtidos.  

o Valor – R$ 0 
o Prazo – Out/2016 

Para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestem 
serviços de TI para a unidade, buscamos periodicamente realizar capacitação dos nossos 
colaboradores nas ferramentas que são muito utilizadas. Buscamos evitar a contratação de sistemas 
de terceiros, somente sendo feito quando a equipe não tem conhecimento técnico para realizar o 
projeto ou o tempo investido seja muito longo tornando o projeto economicamente inexequível.  

Por fim, o Departamento de Tecnologia da Informação atualizou o PDTI 2015-2017 do 
Crea-SC com objetivo de contribuir para o fortalecimento da capacidade de ação e a melhoria do 
desempenho do conselho no cumprimento da sua missão, por meio do emprego racional dos 
recursos de TI. Desta forma, ações primordiais nesse PDTI estão alinhadas ao planejamento através 
de desenvolvimento de ferramentas que aumentarão a produtividade da fiscalização, valorizando o 
profissional e dando mais segurança à sociedade. 
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Figura 9 – Manifestações na ouvidoria 
 

Ao compararmos os dados das manifestações registradas em 2015 com os de 2016, 
verifica-se um aumento significativo no número de reclamações. Tal crescimento não demonstrou a 
queda na qualidade dos serviços prestados pelo Conselho, uma vez que 31,6% dessas reclamações 
(55 manifestações) foram decorrentes de fatos isolados - a demora na expedição das carteiras de 
identidade profissional. 

Ocorre que com a publicação da Resolução 1.068/15 do Confea, que alterou o modelo 
da Carteira de Identidade Profissional, somente em fevereiro de 2016 o Crea-SC passou a 
confeccionar o documento no novo modelo. Até então os profissionais que efetuaram o registro ou 
os que pediram a 2ª via da carteira no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016 estavam 
sem receber a carteira. Após a normalização dos serviços, em outubro do mesmo ano o Conselho 
enfrentou contratempos com o fornecedor de insumos necessários para impressão das carteiras, fato 
que acarretou a paralisação dos serviços até o final de dezembro. O problema foi pontual e as 
medidas corretivas para sua solução foram acompanhadas pela Ouvidoria. 

Devido a essa falta de insumos e, com a incerteza do prazo para a entrega do material, a 
Ouvidoria respondeu aos questionamentos apenas quando teve a real previsão da solução do 
problema o que acarretou em 12 das 16 respostas efetuadas fora do prazo, fazendo com que a meta 
de “responder 98% das reclamações registradas na Ouvidoria em até 15 dias” fosse atingida apenas 
em 5 meses. O percentual médio alcançado ficou em 90%.  
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5.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

Com o objetivo de mensurar a satisfação dos cidadãos-usuário o Crea-SC realiza duas 
pesquisas de satisfação através das quais é possível conhecer a opinião da sociedade em relação à 
qualidade dos serviços prestados. A partir deste retorno, consegue-se identificar as falhas e 
oportunidades de melhoria dos serviços oferecidos que, posteriormente, serão utilizadas para tomar 
as decisões visando o alcance dos objetivos estratégicos da organização. 

A pesquisa de satisfação do teleatendimento não tem um público-alvo específico, haja vista 
que a mesma é realizada com qualquer cidadão que contata a Central de Atendimento em busca de 
informação ou esclarecimento de alguma dúvida referente aos serviços prestados pelo Crea-SC. 

Ao final de cada atendimento telefônico, o usuário é convidado a responder três perguntas 
objetivas relacionadas à cordialidade do colaborador, clareza na resposta e nota do atendimento e 
tem cinco opções de avaliação: Excelente, Ótimo, Bom, Regular e Ruim. A partir destas respostas, 
mensura-se o índice de satisfação geral do teleatendimento através da média aritmética das opções 
Bom, Ótimo e Excelente. 

Em 2016 foram respondidas 1645 pesquisas, 26,4% inferior a do ano anterior.  Entretanto, 
apesar do menor volume de respondentes, o resultado final da pesquisa de satisfação do 
teleatendimento continuou sendo altamente expressivo. Semelhante ao que ocorreu em 2015, neste 
ano 98% do total de respondentes ficaram satisfeitos com o tratamento dos colaboradores. Além 
disso, é importante salientar que não houve discrepância entre os itens avaliativos da pesquisa, 
como pode ser observado na Figura 5 onde a cordialidade do colaborador, a clareza na resposta e a 
nota do atendimento mantiveram o mesmo grau de satisfação do índice geral, corroborando a 
qualidade do trabalho executado. 

A outra pesquisa de satisfação possui uma metodologia totalmente distinta, pois é 
direcionada apenas ao escopo da Certificação ISO 9001:2008 que consiste no Registro Novo de 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica e na Certidão de Acervo Técnico. Destaca-se que essa pesquisa de 
satisfação tem como público-alvo somente os profissionais que solicitaram esses respectivos 
serviços ao Crea-SC. 

O envio da pesquisa de satisfação é realizado mensalmente via e-mail para todos os 
profissionais e empresas que efetuaram algum destes três serviços no respectivo mês, os quais 
respondem através de um documento eletrônico desenvolvido a partir da ferramenta Google 
Formulários composto de cinco perguntas obrigatórias, além de um espaço para expor opiniões, 
sugestões e críticas quando desejado pelo respondente. Esses questionamentos estão relacionados 
aos itens avaliativos, os quais somados compõem efetivamente o índice da Satisfação Geral do 
Cliente Externo. São eles: 

- Tempo para a análise da sua solicitação; 

- Tempo de espera para ser atendido; 

- Cordialidade do colaborador; 

- Clareza das informações passadas pelo colaborador; 

- Estrutura física do local de atendimento. 
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Figura 10 – Pesquisa de satisfação teleatendimento 

 

De acordo com os objetivos da Política da Qualidade a meta consiste em manter, no 
mínimo, em 88% o nível de satisfação geral dos clientes. Para mensurá-la, são somadas as respostas 
dos cinco itens avaliativos da pesquisa, sendo que o índice de Satisfação Geral compreende-se pela 
quantidade total das respostas Satisfeito e Muito Satisfeito. 

Em virtude de alterações realizadas no modelo de pesquisa atual, para efeito de análise, 
foram consideradas apenas as pesquisas de satisfação aplicadas a partir do segundo semestre de 
2015, haja vista a impossibilidade de comparar o resultado atual com as pesquisas de exercícios 
anteriores, as quais possuíam perguntas e escalas diferentes. 

Na Figura 11, percebe-se que a Satisfação Geral do Cliente em 2016 foi de 93%, ou seja, 
854 respondentes afirmaram que estão satisfeitos com o serviço prestado pelo Crea-SC, cujo 
indicador se manteve significativamente superior a meta estabelecida (5 pontos percentuais). Outro 
aspecto importante é que 50% destes profissionais satisfeitos confessaram que o atendimento 
recebido superou suas expectativas e apenas 2% do total de respondentes disseram que o serviço 
ficou significativamente prejudicado. 

Apesar do índice de satisfação em 2016 ter ficado dois pontos percentuais (p.p.) abaixo em 
relação ao ano anterior, este resultado altamente expressivo evidencia o comprometimento dos 
colaboradores e retrata a eficiência do processo de registro profissional, registro de empresa e 
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análise e emissão da Certidão de Acervo Técnico o qual continuamente tem sido aprimorado a 
partir de melhorias nos procedimentos. 

Além disso, ao analisar individualmente os cinco itens avaliativos da pesquisa não foram 
identificados nenhuma discrepância entre eles. Ambos tiveram índices muito próximos ao da 
Satisfação Geral, variando em 3 p.p. para mais e para menos (90% a 96%). Tal resultado corrobora 
as ações realizadas pelo Conselho, as quais são direcionadas de forma equilibrada para todos os 
aspectos que impactam positivamente o serviço prestado, tais como processos, pessoas e 
infraestrutura física e tecnológica. 

 

 
Figura 11 – Pesquisa de satisfação 

 

5.3.  Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

Em 2016, com o intuito de melhor atender a Lei de Acesso à Informação (LAI) bem 
como o Acórdão 96/2016-TCU-Plenário, o nosso Portal de Acesso à Informação (http://www.crea-
sc.org.br/portal/index.php?cmd=lai_index) foi totalmente reformulado. Nele é possível a consulta a 
todas as informações públicas do Conselho - licitações, contratos, legislação, dados financeiros, 
remuneração dos empregados, entre outros itens. Caso alguma informação não seja localizada, o 
cidadão pode requerer através do ícone “Formulários de acesso à informação” (http://www.crea-
sc.org.br/portal/index.php?cmd=formularios_lai). 

No ano de 2016 não recebemos nenhuma solicitação de informações adicionais. 
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1. Desempenho financeiro no exercício  

O próximo quadro demonstra os indicadores de desempenho orçamentário e financeiro 
nos três últimos exercícios. 

 

Situação em 31/12/2016 

Quadro 20 - Demonstração dos indicadores de desempenho orçamentário e financeiro 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

Indicadores 2014 2015 2016 
Média da 

Variação (%) 

Despesa Pública 

Gastos com Pessoal na 
Despesa 

45,70% 51,70% 59,56% 30,32% 

Investimentos nas 
áreas meio 

18,95% 18,95% 14,36% -24,21% 

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

Ano de Inscrição   2014 2015 2016 
Média da 

Variação (%) 

Balanço 
Orçamentário 

Execução da Receita 42.319.770,32 40.927.168,57 46.275.242,35 9,35% 

Execução da Despesa 41.189.484,54 43.135.636,74 44.057.538,77 6,96% 

Resultado 
Orçamentário 

1.130.285,78 2.208.468,17 2.217.703,58 100,00% 

Balanço Financeiro Execução Financeira 1,04 0,97 1,04 0,12% 

Balanço Patrimonial 

Situação Financeira 1,53 1,07 1,85 21,05% 

Resultado Patrimonial 11,23 13,24 12,20 8,63% 

Situação Permanente * 72,97 61,71 -15,43% 

Variações 
Patrimoniais 

Resultado das 
Variações 
Patrimoniais 

1,11 0,98 1,11 0,41% 

Fonte: Livro Razão Crea-SC 
* O Crea-SC não possuía passivo permanente  

 

Verifica-se no quadro acima uma constante evolução dos gastos com pessoal do Crea-
SC ao longo dos exercícios. Tal fato explica-se pela implantação, em 2016, do novo Plano de 
Cargos e Salários do Conselho. As políticas salariais foram atualizadas e funções foram 
aproximadas com vistas à boa gestão de pessoas.  

Quanto às receitas pode-se notar uma variação de 9,35% de 2014 a 2016, contudo ao 
analisarmos o crescimento da receita de 2015 para 2016, descontando a inflação do período (INPC), 
encontra-se um crescimento real de aproximadamente 6,10%. No que diz respeito às despesas têm-
se um crescimento nominal de 6,96% que em valores presentes, descontando a inflação do período, 
demonstra uma redução de 9,81%. 

A situação financeira do Conselho apresenta uma sensível melhora com os índices de 
1,85 de recursos de curto prazo para cada obrigação de curto prazo. Em decorrência dessa situação 
apurou-se um superávit financeiro de aproximadamente R$ 2,5 milhões no exercício, sendo 
inclusive uma importante ferramenta de gestão para o próximo exercício. 
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6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos. 

 
O Crea-SC implantou em definitivo as Normas Brasileiras de Contabilidade no 

exercício de 2013, obedecendo aos prazos constantes na Resolução 1.036/2011 do Confea que 
regulamentou a implantação das normas no âmbito do sistema. Essa resolução por sua vez atende ao 
disposto nas NBC T 16.9 principalmente no que se refere às taxas de depreciação, trazendo 
padronização ao sistema Confea/Crea. 

Os Bens Móveis tiveram sua vida útil estimada com base no relatório da Comissão de 
Reavaliação de Bens nomeada pela Portaria nº 047/2012. As depreciações são efetuadas pelo 
método linear, conforme anexo da portaria 1.036/2011 do Confea, obedecendo às taxas constantes 
apresentadas abaixo: 

 

Tabela 9 - Taxa de depreciação anual dos bens 

Natureza 
Vida Útil 

(anos) 
Valor Residual 

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 10 10% 

Aparelhos e Utensílios Domésticos 10 10% 

Coleções e Materiais Bibliográficos 10 0% 

Discotecas e Filmotecas 5 10% 

Embarcações - - 

Equipamentos de Processamentos de Dados 5 10% 

Equipamentos de proteção, segurança e socorro 10 10% 

Equipamentos hidráulicos e elétricos 10 10% 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 10 10% 

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 10 10% 

Máquinas e Equipamentos Gráficos 15 10% 

Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina 10 10% 

Máquinas, instalações e utensílios de escritório 10 10% 

Mobiliário em geral 10 10% 

Veículos diversos 15 10% 

 
Quanto aos bens imóveis, um engenheiro reavaliou todas as edificações e terrenos de 

propriedade do Conselho, emitindo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica da atividade 
profissional.  

A metodologia utilizada para realizar a avaliação e mensuração de Ativos e Passivos no 
âmbito do Crea-SC é aquela definida pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público - NBC T 16.10, aprovada pela Resolução CFC nº 1.137, de 21 de novembro de 2008, 
notadamente quanto aos seguintes critérios e procedimentos: 

 
Disponibilidades – mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão 

quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 
Aplicações financeiras de liquidez imediata – mensuradas ou avaliadas pelo valor 

original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas 
em contas de resultado. 

Créditos e dívidas - Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou 
avaliados pelo valor original, feita a conversão quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio 
vigente na data do Balanço Patrimonial. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados 
em contas de resultado. 
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Estoques - Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou 
de produção ou de construção. Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são 
considerados como despesas do período em que ocorrerem. Se o valor de aquisição, de produção ou 
de construção for superior ao valor de mercado, é adotado o de mercado. O método para 
mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Quando houver 
deterioração física parcial, obsolescência, bem como outros fatores análogos, é utilizado o valor de 
mercado.  

Imobilizado - O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é 
mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Quando os 
elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação, 
amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções 
expressamente consignadas. Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito deve 
ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor 
patrimonial definido nos termos da doação. O critério de avaliação dos ativos do imobilizado 
obtidos a título gratuito e a eventual impossibilidade de sua mensuração devem ser evidenciados em 
notas explicativas. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo 
imobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração 
de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere 
benefícios futuros deve ser reconhecido como despesa do período em que seja incorrido. No caso de 
transferências de ativos, o valor a atribuir deve ser o contábil líquido constante nos registros da 
entidade de origem. Em caso de divergência deste critério com o fixado no instrumento de 
autorização da transferência, o critério deve ser evidenciado em notas explicativas.  

 

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

O Crea-SC trabalha com orçamento segmentado em centros de custo. Todas as despesas 
têm seu valor atribuído à respectiva unidade geradora ou gerenciadora do custo em questão. 

A atribuição de custos é feita com base no custeio direto, ou seja, todo custo é 
completamente identificado e é atribuída sua respectiva parcela à unidade competente. Dessa forma, 
ao não utilizar ferramentas de rateio, as informações são as mais íntegras possíveis. 

A Diretoria do órgão tem relatórios detalhados sobre a gestão orçamentária de cada 
unidade administrativa, inclusive tendo o custo detalhado de cada unidade de atendimento do 
Conselho distribuídas pelo estado em 23 Inspetorias, 7 Escritórios e 3 Postos de Atendimento. 

Cada unidade de atendimento possui um orçamento pré-aprovado e faz sua gestão no 
decorrer do exercício fiscal, tendo a administração geral sempre imbuindo cada gestor de unidade 
da sua responsabilidade na otimização de custos, visando a responsabilidade fiscal do Crea-SC. 

 

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

As demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas encontram-
se no Anexo III. 
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

7.1. Recomendações do TCU  

Conforme apresentado no relatório de gestão anterior, no ano de 2014 o Conselho foi 
notificado do Acórdão 1707/2011 referente ao Processo TC 021.881/2007-1, de acordo com o 
quadro a seguir: 

Situação em 31/12/2015
Quadro 21 - Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Deliberações Expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 1 
 TC 

021.881/2007-1 
1707/2011   9.5.1 Comunicação 

 Ofício 0180/2014-
TCU/SECEX-SC 

Órgão/Entidade Objeto da Deliberação 
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Descrição da Deliberação 
Item 1: Adote providências no sentido de promover o ressarcimento pelos membros e empregados beneficiários, 
das parcelas de diárias percebidas simultaneamente com o usufruto de refeições oferecidas pela entidade, naqueles 
casos em que tal providência ainda não foi adotada em relação aos eventos questionados nos presentes autos 
realizados em 2006 e 2007. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação 
Item 1: Departamento Contábil Financeiro e Procuradoria Jurídica 
Síntese da Providência Adotada 
Item 1: Foram levantados todos os pagamentos em duplicidade e calculado o valor pertinente a cada alimentação. 
Após a individualização dos valores com a devida correção monetária, foi encaminhada correspondência com 
Aviso de Recebimento para os interessados comunicando do acórdão e solicitando o reembolso do valor apontado.  
O Tribunal foi devidamente informado das providências adotadas. 
Síntese dos Resultados Obtidos 
Item 1: Mais de 50% dos citados providenciaram a regularização da situação. A procuradoria Jurídica está tomando 
as demais providências cabíveis em relação aos ressarcimentos ainda não efetuados. 
Análise Crítica  
Item 1: Controles internos aprimorados. 

Fonte: Procuradoria Jurídica 
 

Cabe ressaltar que tanto em junho de 2015 quanto em abril de 2016 o Ministério 
Público Federal de Santa Catarina solicitou informações atualizadas a respeito das providências 
adotadas visando o ressarcimento dos prejuízos causados, tendo em vista o Inquérito Civil 
1.33.000.002119/2007 03. 

O Conselho informou que ainda permanecia em aberto o valor de R$5.990,74, referente 
a pessoas que devidamente notificadas não efetuaram o pagamento, ou que não foram notificadas 
porque o Correios não as localizou. Após reiteradas cobranças administrativas, o Conselho citou 
extrajudicialmente o ex gestor para que o mesmo efetuasse o reembolso dos valores não 
efetivamente devolvidos. O mesmo informou que ingressou com Apelação Cívil nº 5028652-
33.2014.4.04.7200/SC questionando a decisão do TCU. Desta forma, o Conselho aguarda o trânsito 
em julgado da referida apelação para as devidas providências. 
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ANEXO I - Composição do Plenário 

Situação em 31/12/2016 

Conselheiro(a) Título 
Início 

mandato 
Término 
mandato 

Represen-
tação 

Titular/ 
Suplente 

Ivan Tadeu Baldissera Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Aeagro Titular 

Adriano Giuriatti Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Aeagro Suplente 

Valdir Silveira de Ávila  Eng. Agr. 01/01/15 31/12/17 Agrocon Titular 

Vitor Luiz Michelon Eng. Agr. 01/01/15 31/12/17 Agrocon Suplente 

Jorge Dotti Cesa Eng. Agr. 01/01/16 31/12/18 Seagro Titular 

Adriana Andréa Padilha Eng. Agr. 01/01/16 31/12/18 Seagro Suplente 

Evandro José Martins Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Adeac Titular 

Siegfried Mueller Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Adeac Suplente 

Edélcio Paulo Bonato Eng. Agr. Seg. Trab. 01/01/15 31/12/17 Aeajo Titular 

Marcelo Mantovani Eng. Agr.  01/01/15 31/12/17 Aeajo Suplente 

Alessandra Kieling Eng. Agr. 01/01/15 31/12/17 Agroec Titular 

Simone Bianchini Eng. Agr. 01/01/15 31/12/17 Agroec Suplente 

João Batista Flores Filho Eng. Agr. 01/01/15 31/12/17 Assea Titular 

Rafael Kienen Camargo Eng. Agr. 01/01/15 31/12/17 Assea Suplente 

Gilson José Marcinichen Gallotti   Eng. Agr. 01/01/14 31/12/16 Seagro Titular 

Adinan Galina Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Seagro Suplente 

Fernando Cesar Granemann Driessen Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Seagro Titular 

Celso Eduardo Wassmansdorf Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Seagro Suplente 

Eduardo Medeiros Piazera Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Seagro Titular 

Matheus Mazon Fraga Eng. Agr.  01/01/14 31/12/16 Seagro Suplente 

Olívio José Soccol Eng. Agr.  01/01/15 31/12/17 Udesc Titular 

Mário Nestor Ulmann Eng. Agr. e Civ. 01/01/15 31/12/17 Udesc Suplente 

Fernando César Bauer Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Ufsc Titular 
Alexandre Guilherme Lenzi de 
Oliveira 

Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Ufsc Suplente 

Silvio Tiago Cabral Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Unisul Titular 

Celso Lopes de Albuquerque Júnior Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Unisul Suplente 

Lucilene de Abreu Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Unochapecó Titular 

Gelso Marchioro Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Unochapecó Suplente 

Marcieli Maccari Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Unoesc Titular 

Gilberto Luiz Curti Eng. Agr.  01/01/16 31/12/18 Unoesc Suplente 

Edson José Guenther Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Aeaamafra Titular 

Josué de Tarso Duarte Pacheco Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Aeaamafra Suplente 

Carlos Koyti Nakazima  Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Ace Titular 

José Wilson Alexandre Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Ace Suplente 

Roberta Maas dos Anjos  
Eng. Sanit. Amb. e 
Civil 

01/01/15 31/12/17 Acesa Titular 

Mauro Luiz Lucas Eng. Sanit. Amb. 01/01/15 31/12/17 Acesa Suplente 

Sérgio Murilo Romariz Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Abenc Titular 

Romoaldo César Sandrini Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Abenc Suplente 

Sérgio Provesi Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Acea Titular 

Roberto Soncini Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Acea Suplente 

Guilherme Semprebom Meller Eng. Amb. Seg.Trab. 01/01/16 31/12/18 Aceamb Titular 

Leomar Cardoso Cunha Eng. Amb. Seg.Trab. 01/01/16 31/12/18 Aceamb Suplente 

Eduardo Aragão Silva  Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Aeavi Titular 

Valdemiro Avi Filho Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Aeavi Suplente 
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Silvio João Correa Júnior Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Aeajs Titular 

Claudio Maier Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Aeajs Suplente 

Elgson Cesar Lorenzetti Trombini Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Aeamvi Titular 

Silvio Cesar Justi Eng. Civ. Seg. Trab. 01/01/14 31/12/16 Aeamvi Suplente 

Rafael Cristiano Wolter Eng. Amb.  01/01/16 31/12/18 Aeanvi Titular 

Danielle Perez Alvarez Eng. Amb.  01/01/16 31/12/18 Aeanvi Suplente 

Ederson Rogério Antonini Eng. Civ. Seg. Trab. 01/01/16 31/12/18 Aeao Titular 

Alvaro Marcos Michelotto Eng. Sani. Amb. 01/01/16 31/12/18 Aeao Suplente 

Daniel Faganello Eng. Civ. e Seg. Trab. 01/01/15 31/12/17 Aecom Titular 

Sady Zago Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Aencimoc Titular 

Juan Bonelli Da Silva Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Aencimoc Suplente 

Alfredo Lang Scultetus Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Aevc Titular 

Luiz Cezar Sakr  Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Aevc Suplente 

Adriano Luiz Kurovski Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Ajeci Titular 

Thalles Vieira Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Ajeci Suplente 

Renério Elias Leite Neto Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Ajeci Titular 

Daniel Kandler Signori Eng. Civ. e Seg. Trab. 01/01/15 31/12/17 Ajeci Suplente 

Eliomar Marcos Cachoeira Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Area-It Titular 

Paulo Sérgio Arias Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Area-It Suplente 

Amauri Forlin Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Areavid Titular 

Marcos Adalberto Biasi Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Areavid Suplente 

Ewaldo Egan Zechner Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Ascea Titular 

Victorio Antonio Bolfe           Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Assenar Titular 

Leandro Scheffer Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Assenar Suplente 

Cristian Fuchs Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Ceab Titular 

Rafael Pacheco Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Ceab Suplente 

Marcelo Fialkoski Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Ceaj Titular 

Luis Fernando Michels Reusing Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Ceaj Suplente 

Kurt Morriesen Junior Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Ceaj Titular 

Édimo Celso Rudolf Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Furb Titular 

Nilton Speranzini Eng. Civ. 01/01/15 31/12/17 Furb Suplente 

Bernardo Jacinto Damiani Tasso Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Ibape Titular 

Leo Saraiva Caldas Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Ibape Suplente 

José Carlos Ferreira Rauen Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Senge/SC Titular 

Cleo Reis Quaresma Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Senge/SC Suplente 

Luiz César Zimmermann Damásio Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Senge/SC Titular 

Aloísio Pereira da Silva Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Senge/SC Suplente 

Miguel Angelo da Silva Mello Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Udesc Titular 

Sandra Denise Kruger Alves Eng. Civ. 01/01/14 31/12/16 Udesc Suplente 

Janete Feijó Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Univali Titular 

Sonia Iara Portalupi Ramos Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Univali Suplente 

Fabiano Alexandre Nienov Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Unoesc Titular 

Gislaine Luvizão Eng. Civ. 01/01/16 31/12/18 Unoesc Suplente 

Roberto Krieger  Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Aeamvi Titular 

Lênio Jeremias  Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Aeamvi Suplente 

Miguel Barbosa de Souza   Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Senge/SC Titular 

Paulo Roberto Anderson Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Senge/SC Suplente 

Celso Ternes Leal  Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Ace Titular 

Maria Elsa Nunes Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Ace Suplente 
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Nahor Cardozo Junior                            Eng. Eletric. 01/01/15 31/12/17 Abee-SC Titular 

Ivo Gilmar Petri  Eng. Eletric. Seg. Trab.  01/01/15 31/12/17 Abee-SC Suplente 

Marconi Salvati Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Aea Titular 

Guiomar Andrade Miranda Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Aea Suplente 

Rovan Schroeder Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Aeaplan Titular 

Flavio Wacholski Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Aeaplan Suplente 

Thomaz Londero Moojen Eng. Eletron. Seg. Trab. 01/01/15 31/12/17 Area/TB Titular 

Paulo Nestor Vendramini Eng. Eletric. 01/01/15 31/12/17 Area/TB Suplente 

Evânio Ramos Nicoleit Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Ascea Titular 

Ernesto Rupp Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Ascea Suplente 

Djonny Weinzierl Eng. Eletric. 01/01/15 31/12/17 Católica Titular 

João Márcio Buttendorff Eng. Eletric. 01/01/15 31/12/17 Católica Suplente 

Raimundo Nonato Gonçalves Robert  Eng. Eletric. 01/01/15 31/12/17 Ceaj Titular 

Schirley da Silva Quandt Eng. Eletric. 01/01/15 31/12/17 Ceaj Suplente 

Maurício Carvalho Laus Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Senge Titular 

Carlos Eduardo Marcussi Gomes Eng. Eletric. 01/01/14 31/12/16 Senge Suplente 

Roberto Mathias Susin  Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Unc Titular 

Marcos Paulo Hirth Eng. Eletric. 01/01/16 31/12/18 Unc Suplente 

Dagoberto Stein de Quadros Eng. Ftal. 01/01/14 31/12/16 Furb Titular 

Lauri Amandio Schorn Eng. Ftal. 01/01/14 31/12/16 Furb Suplente 

Robin Henrique Pasold  Eng. Ftal. 01/01/15 31/12/17 Acef Titular 

Gláucia Gebien Eng. Ftal. 01/01/15 31/12/17 Acef Suplente 

André Leandro Richter Eng. Ftal. Seg. Trab. 01/01/16 31/12/18 Aefsul Titular 

Alcir José Testoni Eng. Ftal. Seg. Trab. 01/01/16 31/12/18 Aefsul Suplente 

Luiz Claudio Fossati Eng. Ftal. 01/01/16 31/12/18 Unc Titular 

Silvio Carolo Junior Eng. Ftal. 01/01/16 31/12/18 Unc Suplente 

Marcos Antonio Polli Eng. Mec. 01/01/16 31/12/18 Area-IT Titular 

Moacyr Rogério Deschamps Junior Eng. Mec. Seg. Trab. 01/01/16 31/12/18 Area-IT Suplente 

Sandra Aparecida Ascari  Eng. Mec. Seg. Trab. 01/01/14 31/12/16 Aeaavrp Titular 

Luiz Carlos Ferraro  Eng. Ind. Metal. 01/01/14 31/12/16 Ceaj Titular 

Wilson José Mafra Eng. Mec.  01/01/14 31/12/16 Ceaj Suplente 

Mário Jorge Bacha Eng. Mec. 01/01/15 31/12/17 Aesc Titular 

Edemar Ouriques Eng. Mec. 01/01/15 31/12/17 Aesc Suplente 

José Carlos Cauduro Minuzzo Eng. Mec. 01/01/16 31/12/18 Area-TB Titular 

Luiz Felippe Eng. Mec. 01/01/16 31/12/18 Area-TB Suplente 

Ascânio Pruner Eng. Ind. Mec.  01/01/15 31/12/17 Ceaj Titular 

Gilson João dos Santos Eng. Mec.  01/01/15 31/12/17 Ceaj Titular 

João Paulo Schmalz Eng. Mec.  01/01/14 31/12/16 Ceaj Titular 

Alfredo Herbst Neto Eng. Mec.  01/01/14 31/12/16 Ceaj Suplente 

Sergio Luiz Zanella Eng. Oper. Fabric. Mec. 01/01/15 31/12/17 Seai Titular 

Alemberg Lescano Dantas Eng. Mec.  01/01/15 31/12/17 Seai Suplente 

Sérgio Roberto Maes Eng. Mec.  01/01/14 31/12/16 Senge/SC Titular 

Cylon Rosa Rodrigues de Freitas Eng. Mec.  01/01/14 31/12/16 Senge/SC Suplente 

César Luiz Corbellini Eng. Mec.  01/01/16 31/12/18 Senge/SC Titular 

Juliandro Casanova Eng. Mec.  01/01/16 31/12/18 Senge/SC Suplente 

José Roberto de Barros Filho Eng. Mec.  01/01/15 31/12/17 Unisul Titular 

Alexandre Bach Trevisan  Eng. Quim.  01/01/14 31/12/16 Senge/SC Titular 

Rodrigo Menezes Moure Eng. Quim.  01/01/14 31/12/16 Senge/SC Suplente 

Fabiano Peixoto Eng. Quim.  01/01/16 31/12/18 Sociesc Titular 
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Adriana Elaine da Costa Eng. Quim.  01/01/16 31/12/18 Sociesc Suplente 

Rodolfo Bruno Miranda De Oliveira Eng. Quim.  01/01/16 31/12/18 Ceaj Titular 

Alcides Leal Nunes Júnior Eng. Quim.  01/01/16 31/12/18 Ceaj Suplente 

Jackson Luiz Jarzynski  Eng. Ftal. Seg. Trab. 01/01/15 31/12/17 Acest Titular 

Karla Maria Serpa Zavaleta Eng. Civ. Seg. Trab. 01/01/15 31/12/17 Acest Suplente 

Roosevelt Pereira Fontanela Eng. Mec. Seg. Trab. 01/01/14 31/12/16 Acest Titular 

Juraci Batista Martins Eng. Civ. Seg. Trab. 01/01/14 31/12/16 Acest Suplente 

Luiz Abner de Holanda Bezerra  Eng. Civ. Seg. Trab. 01/01/14 31/12/16 Senge/SC Titular 

João Nazareno Vieira Lima Eng. Eletric. Seg. Trab.  01/01/14 31/12/16 Senge/SC Suplente 

Artur Carlos Da Silva Moreira Eng. Mec. Seg. Trab.  01/01/16 31/12/18 Acest Titular 

Victor Luiz Crespi Eng. Eletric Seg. Trab. 01/01/16 31/12/18 Acest Suplente 

Clóvis Norberto Savi Geol. Eng. Seg. Trab. 01/01/16 31/12/18 Acest Titular 

Bruno Gambalonga Junior Eng. Mat. Seg.Trab. 01/01/16 31/12/18 Acest Suplente 

Arcelino Mendonça da Cunha Eng. Min. Seg. Trab.  01/01/14 31/12/16 Acem Titular 

Rodrigo Luiz do Carmo Souza Eng. Min. 01/01/14 31/12/16 Acem Suplente 

Sebastião Adenir Branco  Eng. Agrim.  01/01/16 31/12/18 Unochapecó Titular 

Ricardo Manente Milanez Eng. Agrim.  01/01/14 31/12/16 Aceag Titular 

Sedenir Martinhago Eng. Agrim.  01/01/14 31/12/16 Aceag Suplente 

Rodrigo Del Olmo Sato  Geol. 01/01/15 31/12/17 Agesc Titular 

Elielson Krubniki Geol.  01/01/15 31/12/17 Agesc Suplente 

Carlos Antonio Oliveira Vieira Eng. Agrim.  01/01/16 31/12/18 Ufsc Titular 

Carlos Loch Eng. Agrim.  01/01/16 31/12/18 Ufsc Suplente 

Vilson Menegon Bristot Eng. Agrim.  01/01/15 31/12/17 Unesc Titular 
Fonte: Livro de Posses do Crea-SC e Cadastro constante na rede do Gabinete da Presidência
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ANEXO II - Demonstrativo do custo da participação dos membros da diretoria e conselheiros 
em atividades da entidade 

Situação em 31/12/2016 

Nome do membro 

Nº de Atividades de que o 
Membro Participou no 

Exercício 

Diária/Ajuda de Custo, Deslocamento 
Terrestre, Auxílio Traslado e Passagem 

Aérea (R$) 
2015 2016 2015 2016 

Adriana Andrea Padilha 3 2 3.085,85 841,45
Adriana Elaine da Costa 0 1 0,00 544,00
Adriano Giuriatti 0 5 0,00 7.731,89
Adriano Luiz Kurowki 4 10 3.762,75 12.091,30
Alcides Leal Nunes Júnior 0 1 0,00 544,00
Alcir José Testoni 0 8 0,00 3.943,51
Alessandra Kieling 7 8 11.835,77 17.702,24
Alexandre Bach Trevisan 15 13 8.422,32 8.331,00
Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira 0 2 0,00 1.389,79
Alfredo Hernst Neto 2 3 1.840,01 2.159,97
Alfredo Lang Scultetus 10 11 13.633,52 16.183,54
Aloisio Pereira da Silva 3 3 442,41 504,24
Álvaro Marcos Michelotto 3 5 4.659,59 700,96
Amauri Forlin 12 4 21.060,38 6.029,98
André Leandro Richter 0 6 0,00 3.954,90
Arcelino Mendonça da Cunha 8 11 6.591,20 12.424,63
Artur Carlos da Silva Moreira 1 2 151,70 1.492,38
Ascânio Pruner 2 4 1.847,65 3.748,81
Bernardo Jacinto Damiani Tasso 9 9 2.221,69 3.241,86
Bruno Gambalonga Junior 0 2 0,00 1.284,99
Carlos Alberto Kita Xavier 58 54 149.535,17 122.899,54
Carlos Antonio Oliveira Vieira 0 7 0,00 2.739,52
Carlos Eduardo Marcussi Gomes 2 1 310,98 174,78
Carlos Koyti Nakazima 26 23 28.119,20 21.653,30
Celso Eduardo Wassmansdorf 1 0 410,72 0,00
Celso Lopes de Albuquerque Júnior 0 1 0,00 609,00
Celso Ternes Leal 25 37 15.543,52 22.525,40
César Luiz Corbellini 8 12 2.045,47 4.519,00
Claudio Maier 6 0 5.532,35 0,00
Cleo Reis Quaresma 0 1 0,00 267,58
Clóvis Norberto Savi 0 12 0,00 10.726,15
Cristian Fuchs 0 5 0,00 1.898,26
Dagoberto Stein de Quadros 6 10 6.252,01 7.705,28
Daniel Faganello 0 0 0,00 1.728,32
Daniel Kandler Signori 1 1 1.347,09 401,88
Danielle Perez Alvarez 0 4 0,00 3.380,82
Djonny Weinzierl 8 13 7.274,03 13.552,61
Edélcio Paulo Bonato 10 12 12.181,34 19.689,25
Edemar Ouriques 4 0 3.498,91 0,00
Ederson Rogério Antonini 0 8 0,00 16.052,47
Édimo Celso Rudolf 10 14 10.580,27 16.318,49
Edson Jose Guenther 9 17 10.187,36 25.598,05
Eduardo Aragão Silva 21 24 31.993,68 39.321,23
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Eduardo Medeiros Piazera 6 8 9.920,65 9.758,22
Elgson Cesar Lorenzetti Trombini 8 19 7.288,47 20.685,21
Elielson Krubniki 0 1 0,00 807,91
Eliomar Marcos Cachoeira 8 5 4.254,73 1.192,45
Elton Polina 11 2 15.290,89 2.824,75
Ernesto Rupp 0 5 0,00 6.563,93
Evandro Jose Martins 23 32 37.923,62 50.795,94
Evânio Ramos Nicoleit 0 10 0,00 11.391,58
Ewaldo Egan Zechner 4 9 3.814,62 8.711,79
Fabiano Alexandre Nienov 0 5 0,00 6.912,32
Fabiano Peixoto 0 12 0,00 19.330,95
Fernando César Bauer 0 10 0,00 3.155,77
Flavio Wacholski 4 7 3.156,96 7.273,60
Gilberto Curti 0 0 0,00 781,98
Gilson João dos Santos 10 13 9.797,39 13.813,24
Gilson Jose M. Gallotti 34 13 49.121,97 21.764,37
Gislaine Luvizão 0 3 0,00 3.823,49
Gláucia Gebien 1 0 1.226,62 0,00
Guilherme Semprebom Meller 5 11 4.821,55 12.099,09
Ivan Tadeu Baldissera 12 15 19.973,54 39.086,34
Ivo Gilmar Petri 4 3 3.710,20 2.499,60
Jackson Luiz Jarzynski 18 15 29.469,72 19.147,18
Janete Feijó 1 10 888,53 11.944,39
João Batista Flores Filho 8 8 8.504,56 10.242,85
João Márcio Buttendorff 2 0 2.136,00 0,00
João Nazareno Vieira Lima 1 0 1.127,50 0,00
João Paulo Schmalz 14 14 21.962,21 23.849,84
José Carlos Cauduro Minuzzo 0 2 0,00 881,08
José Carlos Rauen 8 5 18.66,49 784,76
José Roberto de Barros Filho 5 9 950,67 2.138,81
José Wilson Alexandre 1 0 168,23 0,00
Juan Bonelli da Silva 1 1 1.326,20 1.452,95
Juliandro Casanova 0 1 0,00 1.815,10
Karla Maria Serpa Zavaleta 3 3 513,78 535,36
Kurt Morriesen Júnior 7 9 5.473,64 7.723,71
Lauri Amandio Schorn 2 0 1.898,85 0,00
Leandro Scheffer 7 1 8.568,19 1.640,76
Lenio Jeremias 3 2 2.018,91 851,27
Leo Saraiva Caldas 0 1 0,00 2.495,00
Leomar Cardoso Cunha 0 5 0,00 3.947,86
Luis Fernando Michels Reusing 0 1 0,00 544,00
Luiz Carlos Ferraro 12 28 9.813,27 23.274,99
Luiz Cesar Zimmermann Damásio 5 9 790,48 4.540,03
Luiz Claudio Fossat 0 8 0,00 12.135,39
Luiz Felippe 0 7 0,00 4.029,19
Marcelo Fialkoski 0 14 0,00 14.124,10
Marcelo Mantovani 1 0 1.663,82 0,00
Marciele Maccari 0 9 0,00 15.160,07
Marconi Salvati 7 10 6.947,57 9.372,01
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Marcos Adalberto Biasi 2 5 2.956,78 7.756,32
Marcos Antonio Polli 12 12 14.537,68 16.433,87
Marcos Paulo Hirth 0 4 0,00 5.228,27
Maria Elsa Nunes 3 1 391,04 109,60
Mário Jorge Bacha 9 11 8.979,79 11.700,90
Matheus Mazon Fraga 4 4 4.101,69 4.302,17
Maurício Carvalho Laus 8 7 4.107,80 5.677,67
Mauro Luiz Lucas 4 1 476,89 176,80
Miguel Ângelo da Silva Mello 14 11 13.783,80 11.370,58
Miguel Barbosa de Souza 11 10 15.993,21 12.172,87
Moacyr Rogério Deschamps Junior 0 1 0,00 491,52
Nahor  Cardoso Junior 8 6 1.585,75 862,29
Olívio José Soccol 9 9 10.330,17 12.007,89
Paulo Nestor Vendramini 0 1 0,00 399,24
Paulo Sergio Arias 1 1 476,15 610,30
Rafael Cristiano Wolter 0 10 0,00 7.458,05
Rafael Kienen Camargo 2 2 2.538,92 1.189,26
Rafael Pacheco 0 5 0,00 6.423,56
Raimundo Nonato Gonçalves Robert 28 26 31.403,14 26.049,72
Renério Elias Leite Neto 10 9 10.554,04 8.691,19
Ricardo Manente Milanez 17 10 17.659,31 12.915,73
Roberta Maas dos Anjos 16 36 12.406,99 27.167,46
Roberto Kriger 6 13 5.736,49 16.849,51
Roberto Mathias Susin 7 9 5.673,15 10.207,53
Roberto Soncini 2 1 1.360,14 1.196,91
Robin Henrique Pasold 13 12 16.121,15 20.797,09
Rodolfo Bruno de Oliveira 0 11 0,00 15.718,53
Rodrigo Del Olmo Sato 11 6 9.418,83 1.238,38
Rodrigo Luiz do Carmo Souza 3 3 3.14,81 5.086,15
Romoaldo Cesar Sandrini 1 0 7,64 0,00
Roosevelt Pereira Fontanella 9 14 2.106,14 6.084,15
Rovan Schroeder 8 7 5.085,15 7.059,39
Sady Zago 9 9 9.765,41 12.824,30
Sandra Aparecida Ascari 12 16 12.529,90 32.266,51
Schirley da Silva Quandt 1 0 1.285,66 0,00
Sebastião Adenir Branco 19 15 30.757,33 30.727,84
Sérgio Luiz Zanella 8 12 11.566,41 25.112,53
Sergio Murilo Romariz 5 7 12.04,66 4.802,24
Sérgio Provesi 8 9 7.924,29 13.575,97
Sérgio Roberto Maes 7 8 1.129,45 1.230,47
Silvio Carolo Junior 0 1 0,00 953,98
Silvio Cesar Justi 1 0 210,48 0,00
Silvio João Correa Junior 1 8 953,58 7.875,51
Silvio Tiago Cabral 0 8 0,00 10.912,05
Sonia Iara Portalupi Ramos 0 2 0,00 912,63
Thalles Vieira 0 1 0,00 673,18
Valdir Silveira de Ávila 9 8 12.593,62 15.818,28
Victor Luiz Crespi 0 9 0,00 1.753,04
Victorio Antonio Bolfe 4 7 6.738,57 15.262,79
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Vilson Menegon Bristot 3 5 2.357,51 5.240,49
Vitor Luiz Michelon 1 3 1.760,37 3.735,43
Wilson Jose Mafra 0 1 0,00 433,55
TOTAL 816 1.108 936.254,70 1300.053,29 

Fonte: Livro Razão do Crea-SC 
 

 



ANEEXO III – Demonstraações contáábeis, finannceiras, orçaamentáriass e notas exxplicativas.
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