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Desde a nossa condução à presidência deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), em 
2015, temos buscado, percorrer um caminho que nos mantenha alinhados com a missão institucional do órgão, de assegurar 
o exercício legal das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, visando proteger a sociedade, o meio ambiente e as 

atividades econômicas afins, no Estado de Pernambuco, por meio do registro e da fiscalização do exercício profissional.

Nesse sentido, buscamos, no exercício de 2018, desenvolver objetivos estratégicos que assegurem o equilíbrio financeiro do Crea-
PE, desenvolver ações para elevar a eficácia da Fiscalização, combate ao exercício ilegal e não ético das profissões do Sistema, 
promover um clima organizacional positivo, fomentar o desenvolvimento e multiplicar conhecimentos, habilidades e atitudes do 
corpo funcional e, facilitar a saúde e o bem-estar dos colaboradores.

Embora tenhamos avultado um trabalho com múltiplos objetivos, priorizamos a manutenção do equilíbrio financeiro, sem o qual 
não poderíamos efetivar ações de melhoria na prestação dos nossos serviços, assim como combater incessantemente o exercício 
ilegal da profissão com a ampliação da atuação da fiscalização, nossa atividade precípua, nos diversos setores e atividades que 
nos cabe regular por meio dos dispositivos legais que acobertam a nossa atuação, além da promoção da saúde e do bem-estar 
dos nossos colaboradores. Dessa forma, empenhando-nos com afinco, responsabilidade e compromisso tivemos como efeito 
a utilização 91,54% do índice das nossas receitas, o que nos gerou um resultado operacional de R$ 1.913.524,43. Com foco na 
melhoria de nossa performance realizamos 7.852 ações fiscalizatórias (autuações efetivas 1.160 e número de fiscalização 6.692) 
no exercício, emitimos um total de 98.667 ART’s e expedimos aproximadamente 18.039 Certidões, demonstrado claramente o 
envolvimento e dedicação de nossos 165 colaboradores que trabalharam com objetividade para atingir as metas pré-estabelecidas 
na mensuração dos indicadores de gestão. O objetivo maior que nos impulsiona foi, sem dúvida a valorização das Engenharias, 
Agronomias e Geociências.

Nos próximos dois anos essa gestão tem como perspectivas melhorar o desempenho operacional e financeiro, e investir na 
infraestrutura e em tecnologia de ponta, de forma a atender a sociedade de maneira rápida e efetiva. E nesse interim nos mantivemos 
igualmente ávidos a superar ainda mais a atuação da nossa fiscalização, e não podemos esquecer o desafio de qualificar ainda 
mais a nossa fiscalização, estrategicamente tornando-a cada vez mais inteligente, eficiente e eficaz em seu processo operacional.

Diante dos resultados satisfatórios que coroaram o empenho de um conjunto de ações realizadas por todos que fazem o nosso 
Conselho, é possível que busquemos novos desafios e persigamos o alcance de perspectivas mais abrangentes como mostrar 
à sociedade a importância do Crea-PE por meio de ações de valorização dos profissionais que compõem o nosso Sistema, 
buscar a melhoria constante tendo como foco a prestação de serviços de excelência; destacar a nossa função social, fortalecer os 
Projetos que já vêm sendo desenvolvidos pela gestão com o objetivo de aproximar os profissionais ao Conselho a exemplo dos já 
consagrados Terça no Crea, Crea na Estrada, Crea Móvel, Conversa com o Presidente, Crea Júnior, Crea Sustentável entre outros. E 
por fim, a consolidação da construção do prédio próprio da Inspetoria de Araripina. 

Desta forma, temos confiança de que estamos no caminho certo para darmos a nossa contribuição na construção de um Conselho 
que, no auge dos seus 84 anos de fundação mantém a jovialidade e o fôlego necessários para persistir na busca de novos desafios 
e maior crescimento.

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho
Presidente do Crea-PE

Palavra do Presidente
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Principais números da Gestão
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Quem somos 

MISSÃO VISÃO VALORES

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), é uma Autarquia Federal que atua no 
registro, fiscalização, orientação, aperfeiçoamento e controle do exercício profissional.
Vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que é a instância superior de regulamentação 

das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, o Crea-PE foi instituído pela Resolução nº 002, de 23 de abril 
de 1934 do Confea, na forma estabelecida pelo Decreto nº. 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantida pela Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966.

Com sede na cidade do Recife e jurisdição no Estado de Pernambuco, é composto por uma estrutura básica (Plenário, 
Câmaras Especializadas, Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho, Presidência, Diretoria e Inspetorias) e uma estrutura 
auxiliar (do Gabinete à Superintendência, com suas respectivas subordinações administrativas).

Além de sua função legal, a instituição busca também defender a sociedade contra os riscos a que estaria exposta pelo 
exercício ilegal das profissões que compõem o Sistema, bem como pelo mau desempenho dos profissionais habilitados, 
executando ainda atividades de valorização profissional.

Assegurar o exercício legal 
das profissões vinculadas ao 
Sistema Confea/Crea, visando 
proteger a sociedade, o meio 
ambiente e as atividades 
econômicas afins, no Estado 
de Pernambuco, por meio do 
registro e da fiscalização do 
exercício profissional.

Ser referência nacional do 
Sistema Confea/Crea e Mútua 
como entidade atuante em 
prol dos profissionais, das 
empresas e da sociedade.

Ética

Respeito

Desenvolvimento e valorização 
das pessoas

Interesse público

Liderança pelo exemplo

Trabalho em equipe

Simplicidade

Transparência

Compromisso Socioambiental

Eficácia

Eficiência

Economicidade
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Onde estamos

Com sua Sede localizada na capital pernambucana, o Crea-PE conta ainda com 01 Escritório 
de Atendimento e 14 Inspetorias com 184 municípios sob suas jurisdições.
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Fonte: Gerência de Recursos Humanos,
conforme Port. nº. 167, de 24/Ago/2017. 

Organograma

O atual Organograma institucional do Crea-PE foi aprovado por meio da  Portaria nº. 167 em 24 de agosto 
de 2017, na Reunião Ordinária de Diretoria de nº. 11, esta realizada em 16 de agosto de 2017.

CLIQUE PARA ACESSAR AS DESCRIÇÕES FUNCIONAIS DAS ÁREAS

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/ÁREAS-RH-ESTRUTURA-ORGANIZACIONAL.pdf
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A análise do ambiente externo permite a uma 
organização identificar ameaças e oportunidades 
capazes de afetar seus fatores-chaves de 

planejamento para convertê-las em questões estratégicas. 
Nesse sentido, uma vez entendidas as forças macro 
ambientais que tendem a contrafazer o seu desempenho 
como um todo, ficam mais fáceis as tarefas de minimizar os 
impactos negativos levantados e de direcionar os esforços 
para o alcance de resultados positivos. Em 2018, mantendo-
se nessa linha, o Crea-PE mais uma vez conviveu com as 
turbulências de negócios, tratando-as criticamente e 
trabalhando para neutralizar as suas consequências.

Em meio às incertezas daquele cenário, sabe-se que a 
grande instabilidade da economia brasileira impulsionou 
diretamente o mercado da construção civil, afetando-o 
principalmente pelo menor número de obras públicas, 
pelo conflito da Operação Lava Jato e pela queda na venda 
de imóveis, os quais enfraqueceram consideravelmente 
o setor, segundo os especialistas. Contudo, a retração de 
tal performance produtiva não conseguiu comprometer 
o nosso desempenho, haja visto que a arrecadação 
do Conselho se dirigiu na contramão dos fatos e se 
apresentou crescente, mesmo na desafiadora condição de 
ter que manter-se nesse contexto com recursos próprios, 
demonstrando os nossos indicadores que o número de 
ARTs registradas superou aquele do exercício anterior e 
que o feito, além do mais, conseguiu se estender a quase 
todas as modalidades fiscalizadas. 

Outro evento relevante que em 2018 igualmente impactou 
os índices econômicos do Crea-PE foi a criação do Conselho 
Federal dos Técnicos – CFT pela nova Lei nº 13.639/2018 
e, com ela, a desvinculação do Sistema Confea/Crea dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio. As providências 
de formular um estudo financeiro preparatório sobre a 
migração de tais profissionais, tendo como base a avaliação 
preliminar das contribuições da categoria no triênio 2015 a 
2017 muniu o Crea-PE de dados que puderam contribuir 
para assegurar o seu equilíbrio financeiro e fizeram com 
que fosse adotada uma ação remediadora de resgate de 
receita, por meio da implantação de um trabalho especial 
de cobranças. Em números, as perdas giraram em torno 
de, aproximadamente, 6,8% ao ano em relação à receita 
total; de 19,7% ao ano, se comparada com as anuidades; e, 
em valores absolutos, num prejuízo de R$ 1.450.000,00 por 
ano. Entretanto, a ameaça foi suplantada positivamente 
com iniciativas do tipo e, ainda em 2018, houve-nos um 
incremento de receita de 6% em relação à 2017, mesmo 
diante da situação crítica nacional.

No atual processo de planejamento estratégico, a gestão do Crea-PE tem-se voltado a fazer constantes avaliações do 
ambiente externo, no intuito de identificar áreas que apresentam-se lhe como dificuldades e pontos que impactam 
na produtividade de suas atividades, propondo ações mais assertivas para a obtenção dos seus objetivos e, com isso, 
melhorias eficientes. Nas tratativas para 2018, foram pontuados o que segue:
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

E GOVERNANÇA
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alta gestão deste conselho na reunião de monitoramento.

Vale lembrar que são promovidas reuniões com a 
participação da Presidência, Superintendente, do gerente, 
facilitadores e demais funcionários de cada área, para 
análise de todas as metas (estratégicas e operacionais), 
apresentação e discussão de todos os planos de ação da 
área, assegurando que as ações estão sendo realizadas 
e verificando se estão sendo eficazes, possibilitando 
identificar necessidades de ajustes e revisões dos planos 
para o cumprimento das metas.

OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS

Para gerar valor de forma sustentável, nosso modelo 
de gestão apoia-se em uma estrutura de governança 
corporativa cujo corpo da Alta Gestão trabalha com foco 
no crescimento deste Conselho, seguindo valores perenes 
e práticas de ética e integridade no relacionamento com 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

Nossos objetivos e indicadores são definidos observando a 
missão e a visão institucional e seus compromissos firmados 
com a sociedade. Podemos confirmar isso verificando que 
tanto o Mapa Estratégico quanto o Plano de ação, trazem 
no seu corpo o propósito e os compromissos firmados pelo 
Crea-PE, permitindo identificar que tanto os Objetivos 
Estratégicos e seus indicadores definidas estão alinhadas 
às competências institucionais. Outro ponto importante a 
destacar é a busca pela melhoria contínua realizada pelo 
Conselho, traduzida no seu Mapa Estratégico por Objetivos 
que buscam a inovação e melhoria no seu processo 
finalístico, que é a fiscalização do exercício profissional, 
bem como nos seus processos da área meio, que dão 
suporte à fiscalização e respondem pela regulamentação, 
organização e controle das profissões fiscalizadas.

CICLO ESTRATÉGICO

Os planos de ação são elaborados anualmente sempre após 
a definição das metas, objetivos e indicadores para cada 
área e são monitorados constantemente pelos responsáveis. 
Os responsáveis fazem o acompanhamento das ações e 
monitoram os indicadores definidos e realizam feedback a 

Fomentar o desenvolvimento 
e multiplicação de 

conhecimentos; habilidades e 
atitudes do corpo funcional;

Promover a saúde e bem-
estar do colaborador.

Assegurar o equilíbrio 
financeiro

Elevar a eficácia da 
fiscalização; 

Promover um clima
organizacional positivo.

Combater o exercício 
ilegal e não ético da 

profissão.

Aprendizagem
e Crescimento

Financeira

Processos
Internos

Sociedade

PLENÁRIO

CÂMARAS
ESPECIALIZADAS

COMISSÕES/ COMITÊ 
TECNOLÓGICO
PERMANENTE

DIRETORIA

A
LT

A
 G

ES
TÃ

O

PRESIDÊNCIA
E INSPETORIAS

Controladoria
Auditoria
Assju
Ouvidoria
Secretaria da Presidência
Asspe

GESTÃO TÁTICA

GESTÃO 
OPERACIONAL

MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CLIQUE SOBRE AS ÁREAS INDICADAS
PARA ACESSAR AS INFO

os colaboradores, fornecedores, órgãos públicos e com a 
própria sociedade. 

A estrutura de governança do Crea-PE é constituída 
basicamente pelo Plenário, Câmaras Especializadas, 
Comissões Permanentes e Especiais, Comitês Tecnológicos 
Permanentes e Presidência, incluindo o Colégio Regional 
de Inspetores.

http://www.creape.org.br/plenario/
http://www.creape.org.br/camaras-especializadas-2/
http://www.creape.org.br/comite-tecnologico-permanente/
http://www.creape.org.br/diretoria-3/
http://www.creape.org.br/inspetorias-e-postos-avancados-de-atendimento/
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/04/DIRIGENTES-E-COLEGIADOS.pdf
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Para o exercício de 2018, tivemos os 
seguintes números:

DIRETORIA



18



19

AUDITORIA INTERNA

Na estrutura de Governança, a Auditoria Interna atua como órgão de assessoramento gerencial e orientativo da Instituição e se encontra instalada na Sede do Crea-PE, tendo contado 
em 2018 com apenas um colaborador. 

A auditoria interna é uma das principais ferramentas da administração para avaliar a eficiência, eficácia e economicidade através do controle interno organizacional, assessorando a alta 
gestão quanto à veracidade dos registros e transações efetuados pela empresa, bem como logrando melhorias nos processos de controle, gestão de riscos, prevenção de fraudes e erros 
nos processos operacionais, contábeis e financeiros. Trabalho esse de suma importância para dar suporte à qualidade das informações gerenciais e contábeis da organização.

Vale salientar que somos monitorados e fiscalizados pela Auditoria Interna do Confea. O Conselho Federal cumpre seu papel institucional de controle interno dos Crea através de sua 
equipe de auditores, verificando a regularidade de todos os processos no exercício de referência, incluindo os aspectos institucional, contábil, financeiro, patrimonial e de gestão. Está 
em fase de conclusão os relatórios dos anos de 2015 e 2016.

Ressaltamos que o Crea-PE está construindo o Termo de Referência e programando o seu respectivo processo licitatório para contração da prestação de serviço de uma Auditoria 
Independente.

ATIVIDADE DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

O Regimento Interno do Crea-PE dispõe que o procedimento para apuração de processos disciplinares será feito por uma comissão de sindicância e inquérito indicada pelo Plenário e 
composta por três ou mais conselheiros regionais, assegurado número ímpar de membros.

Nos termos do Regimento do Crea-PE foi criada a Comissão de Sindicância e Inquérito, na Sessão Plenária Ordinária nº 1.837, no exercício de 2017, para apurar pretensas irregularidade 
no processo de digitalização das Anotações de Responsabilidade Técnicas – ART, registradas nesse Regional. 

O Plenário do Crea-PE, dado o relato da citada Comissão, na Sessão Plenária Ordinária nº 1.850, através da Decisão Plenária PL-PE nº128/2018, decidiu recomendar que seja realizado o 
resgate de todas as Anotações de Responsabilidade Técnicas que se encontram armazenadas na empresa File Soluções em Gestão de Informática Ltda – ME, armazenando-as em local 
apropriado até ulterior decisão.
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PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A 
SOCIEDADE E PARTES INTERESSADAS

Para garantir a acessibilidade aos serviços e produtos 
disponiblilizados por esta Ouvidoria, oferecemos aos 
cidadãos-usuários os canais descritos a seguir:

MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 
RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

O site do Crea-PE (www.creape.org.br) é uma ferramenta 
disponibilizada pelo Conselho para facilitar o acesso dos 
profissionais, empresas e da sociedade às informações 
publicadas pelo Conselho, assim como para possibilitar o 
alcance à prestação de serviços via online.
 
Desta forma, no site do Conselho, dispomos, com 
praticidade, diversas informações acessíveis e necessárias 
aos usuários-cidadãos, como a emissão de documentos e a 
concessão de serviços, com transparência em menus, links 
e ícones de fácil identificação e atinente ao Crea-PE. Além 
disso, dispomos de notícias, atualizadas diariamente, de 
ações promovidas pelo Conselho. 
Importante lembrar que, periodicamente, o Setor de 
Comunicação lotado na Gerência de Políticas Institucionais, 

A Ouvidoria do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - Crea-PE, foi instituída através da Decisão de 
Diretoria nº D/PE 040/2010, de 27 de dezembro de 2010, 
estando  ligada diretamente a Chefia de Gabinete, sendo 
composta por dois membros, um Ouvidor e um Auxiliar.  
Enquanto canal aberto e permanente de comunicação 
imparcial e legítimo, configura-se na principal ferramenta 
de mediação das relações entre a sociedade e a Instituição.

Tem como missão propiciar ao cidadão-usuário um 
instrumento de defesa dos seus direitos, prestando 
informações sólidas e garantindo um atendimento 
adequado, confidencial e célere, que para tal, em 
atendimento a Lei 13.460/2017, buscou melhorias em nosso 
atendimento, implantando um software para o Sistema de 
Gestão da Ouvidoria, visando o gerenciamento de todas as 
demandas, bem como a transparência das mesmas e seu 
devido arquivamento. 
Em atendimento a lei supra citada, esta sendo elaborado 
documento com os procedimentos e rotinas desta 
Ouvidoria, afim de garantir  padronização de suas ações. 
A maioria do público alvo é composto pelos profissionais 
e pessoas jurídicas vinculadas ao Sistema Confea/Crea 
e Mútua, também Instituições de Ensino, Conselhos 
Regionais, Conselho Federal e toda a sociedade usuária do 
Crea-PE.

Durante o exercício de 2018, a Ouvidoria recebeu um total 
de 763 demandas contemplando pedidos de informações, 
reclamações, elogios, denúncias, sugestões e solicitações.
É importante ressaltar que, mesmo nos casos de recebimento 
de manifestações improcedentes às finalidades do Crea-PE, 
a Ouvidoria, sempre que possível, busca atuar na orientação 
das mesmas, elucidando aos demandantes quais os 
respectivos canais mais adequados de comunicação para 
os seus pleitos. Assim, temos a convicção de que o bom 
atendimento, individualizado e personalizado, bem como 
o aperfeiçoamento do relacionamento com o usuário-
cidadão e/ou a sociedade são fundamentais para o aumento 
da eficiência organizacional e da imagem institucional.

PRESENCIAL
VISANDO UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO

RECLAME AQUI
WWW.RECLAMEAQUI.COM.BR

E-MAIL
OUVIDORIA@CREAPE.ORG.BR

SOFTWARE REDE PARTICIPAR
SISTEMA RESPONSÁVEL POR GERENCIAR AS MENSAGENS 
ELETRÔNICAS ENVIADAS PELOS PROFISSIONAIS/PÚBLICO.
WWW.PARTICIPAR.COM.BR

TELEFONE FIXO
ATENDIMENTO PERSONALIZADO PELO TELEFONE:
81-30325832

FACEBOOK
ESTE CANAL PODERÁ SER ACESSADO ATRAVÉS DO SITE: 
WWW.FACEBOOK.COM/CREAPERNAMBUCO/

OUVIDORIA analisa e reavalia se o conteúdo do referido site permanece 
oferecendo as condições necessárias para o fácil acesso a 
todos os interessados.

http://www.creape.org.br
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RESULTADO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA

O foco da Ouvidoria é o bom atendimento, individualizado, 
personalizado e imparcial, bem como o aperfeiçoamento 
do relacionamento com o usuário-cidadão, pois entende 
que são fundamentais para o aumento da eficiência 
organizacional. Além disso, os usuários internos e/ou 
externos satisfeitos e valorizados, provavelmente, serão 
um disseminador da boa atuação da Instituição. Para 
tanto, durante o exercício de 2018, recebeu 763 demandas, 
contemplando pedidos de informações, reclamações, 
elogios, denúncias, sugestões e solicitações, conforme 
Gráficos 1 a 06 abaixo, com vistas a aferir a satisfação dos 
cidadãos - usuários.

DEMANDAS  X MÊS 

HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS POR MEIO DOS CANAIS DISPONÍVEIS

POSICIONAMENTO DAS DEMANDAS x RESOLUTIVIDADE

HISTÓRICO DA NATUREZA DAS DEMANDAS   

TOTAL: 763           

11 ATENDIMENTOS PRESENCIAIS

275 ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS

4 ATENDIMENTOS POR MEIO DO FACEBOOK

8 ATENDIMENTOS POR MEIO  DO RECLAME AQUI

11 ATENDIMENTOS POR MEIO DA REDE PARTICIPAR

GRÁFICO 1: TOTAL DE DEMANDAS/ MENSALMENTE

GRÁFICO 2: SITUAÇÃO DAS 
DEMANDAS

2 PENDENTES

761 CONCLUÍDOS

DEMANDAS

HISTÓRICO DOS TIPOS DE DEMANDANTES 

634 - PROFISSIONAL

78 - PÚBLICO

51 - EMPRESA

EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA OUVIDORIA/2018.

IX Seminário Nacional de Ouvidores do Sistema Confea/
Crea e Mútua, realizado nos dias 02 e 03 de outubro de 
2018, em Brasília-DF

RESULTADOS DA LAI

No período de 01/01 á 31/12/2018, o Serviço de Informação 
ao Cidadão recepcionou total de 12 pedidos de informação. 

PRINCIPAIS RELATÓRIOS DIVULGADOS

Relatório Estatístico da LAI
Publicado mensalmente no Portal da Transparência.

Relatório de Monitoramento da Aplicação da LAI 
Encaminhado mensalmente ao Confea.
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INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

As ações do Crea-PE em publicidade e propaganda no Exercício 2018 
estão demonstradas nos quadros abaixo, elucidando: o acompanhamento 
de despesas e o monitoramento das informações geradas, como esforço 
institucional.



GESTÃO DE 
RISCOS E 

CONTROLES 
INTERNOS
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A Gestão de Riscos e Controles Internos estabelece as diretrizes para identificação, avaliação, priorização e tratamento dos riscos do Conselho. O processo de gestão de riscos monitora 
os seguintes tipos de riscos:
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GESTÃO DE RISCO

A Alta Administração do Crea-PE tem como objetivo principal prestar serviços de qualidade e entregar os seus resultados para toda a sociedade. No entanto o alcance de nossas metas 
e objetivos é cercado de incertezas que podem significar ameaças ao sucesso pretendido, como também representar novas oportunidades em nosso caminho de desenvolvimento.

O nosso trabalho de gerenciamento de riscos está em construção, e nele vimos tentando implantar processos para controlar, avaliar, administrar e identificar potenciais situações de 
ameaças que nos envolvam, visando acima de tudo, garantir o sucesso continuo das nossas iniciativas e o alcance com consistência dos nossos objetivos.

Para tanto, comtemplando uma abordagem sistemática simples e que aprimore as nossas operações, preliminarmente estamos adotando o “Modelo de Três Linhas de Defesa”. Nele 
o controle da gerência (Gestão Operacional) é primeira linha, no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle e supervisão de conformidade estabelecidas pela gerência 
são a segunda; e a avaliação independente (Auditoria Interna) é a terceira. E cada uma dessas três “linhas” vem desempenhando um papel distinto dentro da estrutura mais ampla de 
governança da nossa organização.

MODELO DE TRÊS LINHAS DE DEFESA
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Identificarmos os eventos de riscos, as suas probabilidades e os seus impactos, e temos tentando 
levantar as causas, as quais estão sempre relacionadas com as fontes de risco e vulnerabilidades 
organizacionais. E nesse contexto é importante ressaltar que temos também como suporte gerencial 
o relatório de auditoria do Confea.

O Crea-PE não depende do Orçamento Geral da União; a nossa receita basicamente se constituí em 
recolhimentos por meio de pagamento de anuidades de profissionais de níveis superior e médio, 
anuidades de empresas, de ART’s – Anotações de Responsabilidade Técnica, além de outros serviços.

No ano de 2018, vivenciamos dois riscos que, de certa forma, ainda podem comprometer o aspecto 
econômico-financeiro do Crea-PE: a criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas 
- CFT, e a possibilidade de extinção do pagamento da ART, pois existem diversos processos na justiça 
em vários estados brasileiros. Lembramos que nesse contexto, já tivemos a saída dos arquitetos em 
dezembro de 2011.

Outro risco iminente paira sobe o setor de contratos, o qual tem seu foco de controle nos contratos 
firmados, principalmente aqueles em que os valores são definidos por demanda. Os pagamentos são 
realizados pelo setor financeiro após a análise do fiscal e do gestor de contrato, conforme atesto e 
verificação da parte legal.

Prosseguido com a nossa relação destacarmos ainda o controle que fazemos sobre as ações 
trabalhistas e as demandas judiciais que nos envolvem, pois sabemos que tais fatos podem gerar 
grandes desembolsos dificultando a gestão financeira do Conselho. A esse respeito no ano de 2018 
tivemos 01 (uma) ação trabalhista e 23 (vinte e três) despesas com demandas judiciais, totalizando 
um valor global de R$ 12.114,45. Ressaltamos, pois o trabalho da área de Recursos Humanos na 
atualização constante em normas trabalhistas e a sua respectiva humanização, análise das rotinas 
operacionais e gerenciais dos serviços que desempenhamos. E em relação as demandas judiciais são 
acompanhadas de perto pela gerência jurídica.

Em relação aos riscos operacionais vinculados aos procedimentos internos, cuja responsabilidade 
está relacionada ao desempenho pessoal de cada colaborador, riscos estes que podem afetar nossa 
prestação de serviço à sociedade, temos como termômetro a Ouvidoria, o sistema de informações e 
o acompanhamento gerencial do responsável do setor.

No que concerne à da gestão financeira procuramos monitorar as tendências mercadológicas, ou 
seja, avaliar os aspectos internos e externos a organização, atuando e intervindo preventivamente no 
processo da realização das receitas e despesas, observando principalmente os princípios fundamentais 
da gestão pública, a exemplo legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e 
eficiência. 

O setor de fiscalização do Crea-PE tem como meta, combater o exercício ilegal da profissão e os 
desvios éticos dos profissionais, compromisso este que é a principal missão do Conselho e se converte 
no plano estratégico traçado através do monitoramento do desempenho dos fiscais e das respectivas 
inspetorias. 

Vale salientar que Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de 
consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações e consequentemente o 
desempenho da organização. É um setor que auxilia a organização a realizar seus objetivos a partir da 
aplicação de uma abordagem sistêmica e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos 
de gerenciamentos de riscos, e aprimoramento e fortalecimento dos controles internos.



RESULTADOS DA 
GESTÃO
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RESULTADOS DA GESTÃO
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RESULTADOS DA GESTÃO
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RESULTADOS DA GESTÃO



RESULTADOS
DA GESTÃO

O Crea-PE já possui uma metodologia de monitoramento das áreas 
através de reuniões para construção de plano de ação estratégico e 
operacional, mas não houve uma consolidação do sistema de Gestão 
de Riscos propriamente ditos. Indicadores para o acompanhamento 
do desempenho operacional e administrativo, contudo, foram 
definidos em 2018 com o acompanhamento da Superintendência e 
da Presidência.

A análise dos resultados e controle de metas, projetos e planos de ação 
já está sendo, portanto, um processo formalmente instituído neste 
Conselho por meio de procedimento normatizado e os indicadores e 
metas que já levantamos e aqui expusemos têm-nos permitido visualizar 
termômetros que nos auxiliam a identificar processos deficientes e que 
precisarão de acompanhamentos mais rigorosos, contribuindo para 
melhorar o desempenho operacional deste Conselho como um todo.

Somente por meio da avaliação desses novos resultados poderemos 
confirmar que a estratégia da alta gestão trouxe ganhos reais ao 
Conselho. A coleta de dados da instituição e o consequente trabalho de 
conversão dessas informações em números tem-nos sido fundamental 
para que se possamos gerir os nossos colaboradores de maneira a que 
esses traduzam as metas que definimos em realidade.

“O planejamento não diz respeito
a decisões futuras, mas às

implicações futuras de decisões presentes.”

Peter Drucker (1999)



ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS E ÁREAS

ESPECIAIS DA 
GESTÃO
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  DEFINIÇÃO DE NEGÓCIO 

Ser referência nacional do Sistema Confea/Crea e Mútua 

empresas e da sociedade, defendendo os interesses dos 

outrossim, ações que tragam como consequência 
benefícios para a sociedade como um todo, promovendo 
ações de maneira proativa, visando a segurança, a qualidade 
de vida das pessoas e o desenvolvimento socioeconômico, 
tecnológico e sustentável do Estado.

Alocação de recursos humanos e equipamentos para 
desenvolver atividades em prol da redução da inadimplência 

formalização de convênios/parcerias com o Conselho 
Federal e a Caixa de Assistência.

Implantação de ações com o objetivo reduzir de custos, 
através de projetos que visem a sustentabilidade.

não possui composição acionária do capital social e nem 
participação em outras sociedades. Ele foi criado a partir 
da lei 5.194/66, art. 24. De acordo com o artigo 1º e 2º do 
regimento interno, O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de Pernambuco – Crea-PE é entidade 

público, constituindo serviço público federal, vinculada ao 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- Confea, com sede e foro na cidade de Recife e jurisdição 
no Estado de Pernambuco, instituída pela Resolução n. º 02, 
de 23 de abril de 1.934, na forma estabelecida pelo Decreto 
Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantida pela 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para exercer papel 
institucional de primeira e segunda instâncias no âmbito 
de sua jurisdição. No desempenho de sua missão, o Crea 

da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, 

superior, no território de sua jurisdição.

Gestão orçamentária e 
financeira

  RENÚNCIA DE RECEITA

A Constituição Federal, no artigo 165, § 6º, estabelece 
que o “projeto de lei orçamentária será acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre receitas 
e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 

e creditícia”, expressando a aplicação do princípio da 
transparência das contas governamentais.

Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei 
Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º, a renúncia 
de receitas “compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter 

cálculo que implique redução discriminada de tributos 
ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a 
tratamento diferenciado”.

No CREA-PE, as renúncias de receitas são representadas 
pelos descontos concedidos nos pagamentos de anuidades 
nos meses de janeiro (10%) e fevereiro (5%) de cada exercício, 

anteriores.

Além dos descontos citados, os Atos Administrativos nº 
01/2017 e 2/2018 concedem desconto de 50% (2018) e 

sêniores. Os 90% de desconto também são concedidos 

  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Elaboramos o planejamento orçamentário conforme 
os normativos do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia-Confea. E assim, o orçamento para o Exercício 
de 2018 foi planejado, conforme evidenciado no Balanço 
Orçamentário, que analisamos a expectativa de receitas e a 
previsão de execução das despesas. 

Tal processo e peças da Prestação de Contas foram 

Orçamento e Tomada de Contas do Crea- PE e pela Decisão 
Plenária do Conselho.

Em observância ao orçamento aprovado, o Crea-PE 
arrecadou 94,41% das receitas previstas e executou 86,42% 
das despesas autorizadas. Dessa forma, conforme pode 
ser observado no Balanço Orçamentário (anexo I), este 
Conselho apresentou superávit orçamentário no valor de R$ 
766.041,54 (setecentos e sessenta e seis mil, quarenta e um 

reais e cinquenta e quatro centavos). Em termos gerais, as 
dotações orçamentárias foram aderentes às necessidades 
do Conselho Regional ao longo do ano, ao passo que lhe 
propiciou a realização satisfatória dos dispêndios planejados. 
Não ocorrendo, dessa forma, comprometimento relevante 
no desempenho das atividades do Crea-PE. Além do 
que, durante o Exercício de 2018 não houve assunção de 
obrigações sem o respectivo crédito autorizado.

90%
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  RECEITAS POR TIPO REALIZAÇÃO DA RECEITA

COMPROMETIMENTO DA RECEITA

DESPESAS POR TIPO

Como pode ser observado, o CREA-PE conseguiu manter o nível de 
comprometimento da receita com a folha de pagamento no ano de 2018 nos 
mesmo percentual do ano de 2017. Já os gastos com Diárias e Passagens, sofreram 
redução de 24%, o que representou uma economia de aproximadamente R$ 343 
mil.

Os gastos com despesas financeiras sofreram um aumento de 64%. O principal 
motivo foi o aumento de emissão de boletos no ano de 2018. Fruto da implantação 
da política de cobrança de anuidades atrasadas. O custo foi compensado com 
aumento na arrecadação, como pode ser observado no quadro. De forma sucinta 
e gerencial, apresentamos a seguir a consolidação da execução das despesas que 
compuseram o contexto da UPC, por modalidade de contratação e por despesas 
correntes X capital, nos quadros 3 e 4 a seguir.

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/despesas-por-modalidade.pdf
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No ano de 2018 foram empenhados R$ 21.850.052 (bruto). 
Distribuídos da seguinte forma:

Do total de empenhos emitidos, R$ 1.071.744 foram 
emitidos na modalidade “Dispensa de Licitação”. Segue a 
composição:

O quadro a seguir demonstra a composição dos Restos a Pagar nos anos de 2017 e 2018. Conforme o MCASP, 8ª edição, São 
Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas 
até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já 
liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

Restos a P agar d e Exercícios Anteriores 

Restos a p agar processados

Ano de
inscrição 

Montante em 1º de 
janeiro do ano de 2018

Pagament o Cancelamento
Saldo a pagar 

31/12/18

2017  R$ 439.213,75 R $ 431.727,74 R $ 7.486,01 R  R$ 583.049,25
Restos a p agar não processados

Ano de
inscrição 

Montante em 1º de 
janeiro do ano de 2018

Pagament o Cancelamento
Saldo a pagar 

31/12/18

2017  R$ 844.500,44       R$ 786.048,93  R$ 58.451,51 R$ 1.147.483,89

Fonte: Divisão Contábil e Financeira / Gerência Financeira e Contábil 
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  RESULTADO FINANCEIRO PATRIMONIAL

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra 
orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício 
seguinte.

O resultado financeiro patrimonial do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício 
apurado no Balanço Patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No 
entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da 
gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público.

Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma 
redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os 
fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra orçamentárias.
No ano de 2018, o resultado financeiro foi de R$ 3.208.514,76. Um aumento de 225% em relação ao ano de 2017 (R$ 
986.051,72). Isso se deve a uma maior entrada de recursos em comparação com as assunções de obrigações financeiras.

  RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total da Variações Patrimoniais Acumulativas e o valor total 
das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período.
Caso o total das VPA sejam superiores ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas, diz-se que o resultado patrimonial 
foi superavitário ou que houve um superávit patrimonial. Caso contrário, diz-se que o resultado patrimonial foi deficitário 
ou que houve um déficit patrimonial.
Em 2018, o resultado patrimonial foi de R$ 1.320.547,31. Uma redução de 25% em relação a variação de 2017 (R$ 1.762.496,62).
Essa redução se deu por conta de ajustes que realizados em diversas contas do Balanço Patrimonial. As principais foram 
Investimentos e Almoxarifado.

  GESTÃO DE CUSTOS 

O CREA-PE ainda não conseguiu implantar a gestão de custos devido a dificuldade de integrar o sistema de folha de 
pagamento com o sistema de contabilidade. 
Considerando que cerca de 66% das despesas são com pessoal, não há razão para implantar um sistema que englobe 
apenas os demais 44%.

Há previsão de implantação dessa integração no ano de 2019. Assim, poderemos implantar o sistema de gestão de custos.
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3) Programa de Desenvolvimento com cursos realizados 
externamente através de instituições com capacidade 
técnica nas diversas áreas como Contabilidade, Contratos, 
além do Seminário da Fiscalização custeado com verba do 
PRODESU.

4) Programa de Estagiários: composto de palestras mensais 
com temas de interesse para formação profissional 
dos estudantes desenvolvida em parceria com o CIEE, 
agente integrador. O programa ainda comtempla, o 
acompanhamento do desempenho dos estagiários, através 
das avaliações realizadas pelos supervisores com feedback, 
contribuindo assim para o desenvolvimento profissional.

5) Aprimoramento do Processo Seletivo: revisão do processo 
de recrutamento e seleção de pessoal, implementando 
novas fontes de recrutamento e a aquisição de testes 
psicológicos e específicos, buscando com esses recursos 
oferecer as áreas clientes candidatos mais adequados aos 
perfis dos cargos.

6) Implementação do Treinamento Específico: com o 
objetivo de favorecer ao novo colaborador uma integração 
mais rápida e maior compreensão da cultura, do fluxo das 
atividades e dos produtos da área de atuação para a qual 
foi selecionado.

ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

Apresentando a distribuição da força de trabalho desta 
UPC nos quadros abaixo, e conforme a nossa realidade do 

 EVENTO TOTAL ANUALP ARTICIPANTES
Palestras9 372

Exames periódicos4 152
Vacinação 74 95

Hipertenção+IMC 16 7

 Evento Total anualP articipantes
Cursos externos8 65

Programa de estágio7 154
Integração de novos colaboradores 39 39

Exercício de 2018, elucidamos a essência das informações 
solicitadas, quantificando-as e qualificando-as.

Autorizada Efetiva
Servidores em Cargos Efetivos 01 10 00
Servidores vinculados ao órgão 01 07 00
Servidores em exercício descentralizado 03 00
Servidores sem Vínculo com o Órgão 55 02 21 9
Total de Servidores 55 1102 21 9

Tipologias dos Cargos

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Lotação
Descrição dos Cargos

Ingressos no 
exercício

Egress os no 
exercício

 
Descrição das Tipologias dos Cargos

Área MeioÁ rea Fim
Servidores de Carreira 36 74
Servidores vinculados ao órgão 33 74
Servidores em exercício descentralizado3 0
Servidores sem Vínculo com o Órgão3 81 7
Total de Servidores7 49 1

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Distribuição da Lotação Efetiva dos Cargos
Lotação Efetiva

     GESTÃO DE PESSOAS

Foi implantado em 2017 o Planejamento do Sistema de 
Gestão e ações da Gerência de Recursos Humanos no 
tocante ao desenvolvimento de qualificação da equipe de 
fiscalização. 

Em 2018 a Gerência de Recursos Humanos realizou as 
seguintes ações:

1) Implantação do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, previsto na NR 9 com o lançamento do 
slogan CREA + segurança, com ações de reconhecimento, 
avaliação e consequente controle dos riscos existentes ou 
que venham a existir no posto de trabalho da sede e das 
demais unidades do CREA. O desenvolvimento das ações 
técnicas do programa foi realizado pela Singular, empresa 
que ganhou a licitação realizada em 2017.

2) Implantação do Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na NR 7 que tem 
como objetivo a promoção e preservação da saúde dos 
colaboradores através das seguintes atividades:

• Exames admissionais/admissionais/periódicos/retorno ao 
trabalho.
• Programa de Vacinação: em parceria com a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura do Recife.
• Programa de Palestras de Prevenção à Saúde, com temas 
diversos realizadas 01 (uma) a cada mês em parceria com a 
UNIMED. 
• Campanha de Hipertensão e avaliação do IMC
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INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A ESTRUTURA DE 
PESSOAL

Neste subitem, apresentamos o quadro da estrutura de 
pessoal por designação legal do Crea-PE. Representa o nosso 
capital humano, com atenção aos respectivos gestores, ao 
qual estiveram no comando das áreas administrativas para 
o cumprimento da missão institucional do Crea-PE, no 
exercício de referência.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Neste subitem, discriminamos a composição dos custos de 
pessoal do Regional.

GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL

O CREA -PE preocupa-se com os aspectos que podem 
prejudicar ou diminuir o desenvolvimento das atividades e 
potenciais dos seus funcionários.
Em 2017, continuou o estudo para avaliação da revisão 
do PCCS existente, bem como, sua adequação diante do 
cenário econômico atual.

A Gerência de Recursos Humanos, visando melhoria 
do clima organizacional e o aprimoramento da gestão 
organizacional, iniciou o LNT (levantamento de necessidade 
de treinamento) por Gerência, Divisão e Setor, para que, 
de forma sistemática e estruturada, proporcionasse o 
desenvolvimento das competências de seus funcionários 
através das demandas identificadas.
As ações da Gerência de Recursos Humanos para 2018 
estão descritas no item 4.1.

INTEGRIDADE AOS REQUISITOS DA LEI 8.730/1993

Declaro aos órgãos de Controle Internos e Externos 
que todos os servidores do Crea-PE constantes num rol 
de responsáveis (Quadro do item 6.1.2. - Estrutura de 
Designação Legal de Pessoal da Unidade Organizacional, 
apenso neste Relatório de Gestão 2017) disponibilizaram as 
suas respectivas informações quanto à Declaração de Bens 
e Rendas, junto à Gerência de Recursos Humanos (GRH), 
para fins de atendimento aos requisitos do Anexo II da IN 
TCU nº 67/2011 e a Lei Federal nº 8.730/1993. 

Simone Guimarães Macedo de Souza 
Gerente da Gerência de Recursos Humanos do Crea-PE

CPF nº 196.239.414-04

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Cargos em Comiss ão 55 02 21 9
Sem Vínculo5 50 22 19
Funções Gratificadas 02 12 7
Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 02 12 7
Total de Servidores em Cargo e em Função5 52 12 42 6

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Quadro 24 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Cargos em Comiss ão e das Funções Gratificadas
Lotação 

autorizada
Lotação 
efetiva

Ingressos no 
exercício

Egress os no 
exercício

Natureza do Vinculo do EmpregadoA té 30 anos De 31 a 40 anosD e 41 a 50 anos De 51 a 60 anosA cima de 60 anosT otal
Cedidos0 00 03 3
Comiss ionados2 51 69 32 55
Efetivos 22 73 03 01 81 07
Total Geral2 74 33 93 32 31 65

Força de Trabalho por Faixa Etária

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Quantidade de Empregados por Faixa Etária

 

Natureza do Vinculo do EmpregadoF undamental MédioS uperior Incompleto Superior Pós - GraduaçãoT otal
Cedidos1 00 20 3
Comiss ionados0 41 92 39 55
Efetivos 33 51 45 50 107
Sem vínculo0 00 00 0
Total Geral4 39 33 80 91 65

Quadro 26 – Força de Trabalho por Nível de Escolaridade

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Quantidade de Pess oas por Nível de Escolaridade

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/pessoas.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/despesa-com-pessoal.pdf
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  CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES

As contratações mais relevantes do Conselho são de Serviços 
assistência à saúde e estão detalhadas neste relatório. 

Destacam-se também as contratações relativas ao 
funcionamento administrativo do CREA/PE, especialmente 
serviços de vigilância, limpeza e copeiragem, recepcionista, 
manobrista, telefonista e manutenção predial. 

JUSTIFICAM-SE AS CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES 
PELA NECESSIDADE DE:

Oferecer condições de assistência à saúde para o quadro 
funcional e seus dependentes é fator diferencial na 
qualidade de vida dos colaboradores. Além disso, sob o 
aspecto jurídico, a contratação é necessária, na medida 
em que está consignada como obrigação do Conselho no 
Acordo Coletivo de Trabalho vigente.

Prover sistemas integrados através de módulos para as 
Gerencias Administrativa e Financeira.
Prover a infraestrutura física para funcionamento das 
atividades institucionais do Conselho.  

   INFRAESTRUTURA E GESTÃO PATRIMONIAL

CONFORMIDADE LEGAL:
As atividades do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de PE baseiam-se nos termos dos artigos 
37,70 e 75 da Constituição Federal, Lei 8.666/93, Instrução 

  GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

243 - Processos de contratação em 2018
226 - contratações diretas
16 - Pregões 
1 - Tomada de preços

PRINCIPAIS TIPOS DE CONTRATAÇÕES DIRETAS:

• Serviço de assistência à saúde 
• Serviço de informática 
• Energia elétrica e abastecimento de água
• Baixo valor (194 contratações abaixo de R$8.000,00) 
• Locações de Imóveis

CONTRATAÇÕES DIRETAS – JUSTIFICATIVAS

Entre as contratações diretas, destacam-se os serviços de 
assistência à saúde, proveniente do processo licitatório n° 
002/2018, fracassado, com fulcro no inciso V do artigo 24 
da Lei 8.666/93.

A contratação do serviço de informática, através da aquisição 
de “software” especialmente para atender as Gerencias 
Administrativa e Financeira. A dispensa de licitação nessa 
contratação justifica-se pela manutenção da continuidade 
do serviço de sistemas integrados através de módulos, e 
baseia-se no artigo 25 da Lei n° 8.666/1993.

Ainda, destacam-se as contratações com fornecedores de 
energia elétrica e abastecimento de água, justificadas pelo 
fornecimento exclusivo. Fica evidenciado que no exercício 
2018 a despesa com os serviços anteriormente elencados 
estava contida na modalidade de contratação “outros”, 
passará a integrar a modalidade de contratação “dispensa 
de licitação”.  

Além dos serviços citados, a locação de imóveis para 
desempenho das atividades administrativas do Conselho, 
através da dispensa de licitação, tem previsão legal no art. 
24, X, da Lei nº 8.666/93.

GASTOS POR FINALIDADE 

Serviço de assistência à saúde - R$ 1.962.209,93
Serviço de Informática - R$ 55.155,96
Funcionamento Administrativo
Obras R$ 285.576,55

Normativa nº 205/88, Lei Complementar nº 101/200, Lei 
8.429/92 e demais instrumentos legais que regem a gestão 
patrimonial na Administração Pública.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Visando o controle quantitativo e contábil dos bens 
patrimoniais do CREA-PE, está previsto para o ano de 2019 
a instauração de Processo Licitatório para contratação de 
empresa especializada em gestão patrimonial, que fará 
o levantamento, valoração, depreciação e tombamento 
dos ativos deste Conselho, cujo processo encontra-se na 
Comissão Permanente de Licitação para análise. 

Está previsto para o ano de 2019 a realização de Leilão dos 
veículos inativos pertencentes ao Conselho. 

Relação de Bens Móveis do CREA-PE 

Investimentos em Infraestrutura e Equipamentos
Os principais investimentos de capital do CREA-PE em 2018 
totalizaram R$ 762.758,49. O valor foi investido em obras 
de construção; aquisição de veículos; aquisição, instalação 
e reparos de equipamentos de climatização e aquisição de 
móveis e utensílios.

Em 2018 foi investido o valor de R$ 294.153,08 para a 
reforma dos banheiros da sede do Conselho, tendo como 
objetivo a necessidade de adequação ao que determina 
a NBR 9050/2015 quanto a acessibilidade, bem como 
proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos 
seus usuários. O valor foi proveniente de recursos oriundos 
do convênio Prodesu nº 087/2016 – Processo Licitatório 
003/2017, Tomada de Preços 001/2017. 

Em 2018 foi empenhado o valor de R$817.713,16 para 
construção da sede da inspetoria de Araripina-PE, tendo 
sido liquidado R$88.506,77 no exercício de 2018. O valor foi 
proveniente de recursos oriundos do convênio Prodesu nº 
109/2017 – Processo Licitatório 004/2018, Tomada de Preços 
001/2018. 

Em 2018 foi investido o valor de R$ 269.000, para aquisição 
de dois veículos para as inspetorias de Petrolina e Araripina, 
tendo como objetivo o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da fiscalização, bem como a segurança necessária para os 
deslocamentos dos agentes de fiscalização em estradas 
atualmente intransitáveis para nossos atuais veículos. O 
valor foi proveniente de recursos oriundos do convênio 
Prodesu nº 021/2017 – Processo Licitatório 017/2017, Pregão 
Eletrônico 016/2017.
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No tocante a aquisição, instalação e reparos de 
equipamentos de climatização, bem como a aquisição de 
móveis e utensílios, o CREA-PE investiu em 2018 o total de 
R$111.098,64.

   GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A CONFORMIDADE LEGAL DA GESTÃO DE TI : 

Para assegurar a conformidade da gestão de TI, o Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco 
– CREA-PE se norteia segundo a Instrução Normativa nº 
04 de 11/09/2014 da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Governo Federal (SLTI) atrelado a 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um 
“instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos 
recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa 
atender às necessidades tecnológicas e de informação de 
um órgão ou entidade para um determinado período”, além 
de obedecer às normas estabelecidas em seus normativos 
internos e resoluções do Confea.

O MODELO DE GOVERNANÇA DE TI:

A governança de TI do CREA-PE é formando por Áreas e 
Processos no intuito de direcionar a Gestão dos Recursos 
da TI de forma a assegurar controle, transparência e 
conexão com o negócio do CREA, além de apoiar no 
fortalecimento e aprimoramento dos processos de 
planejamento e governança. A figura a seguir apresenta, de 
forma esquemática, o modelo de governança do CREA-PE.

R$ 79.372,95
R$ 62.755,84

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

2018 2017

R$ 90.111,27

R$ 87.835,42

R$ 86.000,00
R$ 87.000,00
R$ 88.000,00
R$ 89.000,00
R$ 90.000,00
R$ 91.000,00

2018 2017

Custeio

R$ 169.484,22

R$ 150.591,26

R$ 140.000,00
R$ 145.000,00
R$ 150.000,00
R$ 155.000,00
R$ 160.000,00
R$ 165.000,00
R$ 170.000,00
R$ 175.000,00

2018 2017

Total

DESPESAS EMPENHADAS:

Capital 
(Investimento)

CUSTEIO POR NATUREZA DA DESPESA - 2018

Serviços de Informática

Materiais de Informática
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AS PRINCIPAIS INICIATIVAS (SISTEMAS E PROJETOS) E RESULTADOS NA ÁREA DE TI POR CADEIA DE VALOR

AS CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O CREA-PE adotou a solução SAMBA 4 no Servidor de Ar-
quivo onde viabilizou o cadastro de regras de domínio e 
possibilitando a criação de perfis definindo uma política 
de acesso, sendo: com acesso restrito, intermediário e li-
vre acesso dependo do cargo e atividades realizadas nesse 
Conselho. 

OS PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

DESAFIOS

- Apesar de já termos desde a metade do ano de 2017 um 
robusto Projeto de Infraestrutura Tecnológica de Rede, ain-
da não foi possível implementá-lo devido alto custo e a 
não priorização dessas ações nos projetos que subsidiam 
recursos do Confea para os CREAs.  Precisamos associar ao 
referido Projeto um plano de substituição dos equipamen-
tos obsoletos e novas aquisições para garantir uma reserva 
técnica para garantir possíveis ocorrências de quebras/de-
feitos. 

- Implantar uma metodologia de Gestão de Demanda (Pro-
jetos/Incidentes) para garantir, principalmente, a prioriza-
ção dos principais projetos definidos no plano estratégico. 

AÇÕES FUTURAS: 

- Estamos desenvolvendo um Projeto contemplando às 
necessidades da Infraestrutura Tecnológica de Rede onde 
o financiamento de quase 80% do orçamento será pago 
através de recurso do Programa de Desenvolvimento Sus-
tentável – PRODESU 2019, do Confea.  

- Planejar a busca de uma metodologia de Gestão de De-
manda (Projetos/Incidentes) que se adeque aos processos 
inerentes ao pleno funcionamento do CREA-PE. 

CADEIA DE 
VALOR 

Principais Iniciativas 
(Sistemas e Projetos) na área 
de TI 

Principais resultados  

(Benefícios e Impactos) 

Financeira Implantação do Projeto Boleto 
de Cobrança Registrada: 

• Emissão de todos os 
Boletos de Receita dos 
Convênios Anuidade, 
ART e Diversos com 
registro no Banco Do 
Brasil 

• Adequação a normativa da 

Febraban; 
• Garantia de parametrizações dos 

convênios junto ao Banco Brasil 

Financeira Suporte à implantação da 
nova Área de Cobrança 

• Criação de novos procedimentos e 
informações para a efetivo 

conhecimento e cobrança dos 

devedores de Anuidades do CREA 

Ouvidoria Suporte à implantação do 

novo Sistema de Ouvidoria 
• Novas funcionalidade e controles 

com aderência a Lei de Acesso à 
Informação 

Recursos 

Humanos 
Suporte ao Novo Ponto 
DIMEP/KAIROS 

•
 Atualização da nova versão do 

aplicativo e atualização do 
hardware

 

Tecnologia
 

Implantação do Servidor de
 

Arquivo com SAMBA 4 
•

 
Mais recursos aplicados ao

 

gerenciamento de arquivos.  
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PRINCIPAIS PROGRAMAS E PROJETOS/ INICIATIVAS

Contabilizamos os eventos societários que agregaram valor 
ao Crea-PE, gerando respostas significativas ao usuário-
cidadão e à sociedade.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS 
CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

Contratação para construção da Inspetoria de Araripina 
Na obra de Araripina, foram adotados diversos sistemas 

para adequação e melhor uso de nossa inspetoria, 
proporcionando maior economia de Água e Energia, 
através de ações construtivas no orçamento e execução da 
obra. Onde podemos destacar:

- Janelas, com grandes vãos, proporcionando uso da 
Iluminação Natural; 

- Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, 
com até 2 águas; 

• Isolamento termoacústico com lã mineral na subcobertura; 

• Forro removível mineral 14mm com perfil em aço 
galvanizado branco medindo 1250x625mm;

• Luminárias com instalação de Lâmpadas de Led;

• Utilização de bacias com Caixa acoplada, proporcionando 
economia de água;

• Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 
pressão bica baixa;

• Válvula de descarga em metal cromado para mictório 
com acionamento por pressão e fechamento automático
fornecimento e instalação.

AQUISIÇÃO DE FILTROS DE CARVÃO ATIVADO PARA A 
SEDE DO CREA-PE

Conforme levantamentos obtidos da Sede + Anexo + 
Escritório BV + Escritório Jaboatão dos Guararapes + 
Inspetoria Paulista, consome-se atualmente por mês 170 
botijões de 20L.
Para compra dos filtros de carvão ativado teremos o 
Investimento de R$7.875,00. 

Comparando-se o consumo, utilizando a compra de 
botijões de água com 50L com a aquisição de filtros de 
carvão ativado teremos a seguinte economia:

REFORMA DOS BANHEIROS - CONVÊNIO PRODESU - 
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA IIIB, CONVÊNIO 
Nº 087/2016

Considerando que o prédio do CREA-PE tem 
aproximadamente 35 anos de construção;

Considerando que até o presente momento o CREA-PE 

EFICIÊNCIA 
HIDRICA CUSTO MENSAL ECONOMIA 

MENSAL 
ECONOMIA 
EM 12M 

ÁGUA MINERAL 
20L R$ 1.060,49 

  R$ 585,29 R$ 7.023,53 
FILTRO DE 
CARVÃO 
ATIVADO 

R$ 475,20 
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não passou por reformas para atender as demandas e/
ou necessidades de adequação e recuperações de sua 
estrutura física que foram surgindo ao longo dos anos;

Considerando que as instalações sanitárias não atendem ao 
que determina a NBR 9050/2015 quanto à acessibilidade, 
o Presidente do CREA-PE, através da Assessoria de 
Projetos Especiais decidiu reformar os banheiros visando 
proporcionar um atendimento de melhor qualidade e 
atendimento aos requisitos de referida norma, promovendo 
assim um atendimento humanizado, e de acordo com a 
legislação atual quanto à acessibilidade.

Considerando a necessidade de economia de energia e 
de água, foram adotados sistemas de redução de pressão 
nas torneiras e instalação de luminárias com utilização de 
lâminas de LED

Tendo em vista atender esta demanda, o CREA-PE realizou 
um estudo preliminar das necessidades “in loco”, no qual 
culminou na composição de uma série de documentos, 
denominados Projeto Básico, Caderno de Encargos/
Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas Orçamentárias e 
Cronograma Físico-financeiro, entre outros, necessários 
para o processo de contratação de empresas de engenharia 
para executar serviços de reformas, objeto deste Projeto 
Básico.

As ações para a redução do consumo de recursos naturais

LIMITADOR DE PRESSÃO DA TORNEIRA NOS BANHEIROS 
DA SEDE DO CREA-PE

Torneiras automáticas - Torneiras que podem ter 
apenas o fechamento e/ou,  a abertura e o fechamento 
automatizados, onde no nosso caso, adotamos o sistema 
que fazem a temporização da torneira, através do sistema 
mecânico onde o usuário pressiona um botão liberando 
o fluxo da água e uma mola retorna este botão à posição 
inicial interrompendo o fluxo. 

HORÁRIO DEFINIDO PARA 
REDUÇÃO DO CONSUMO DOS AR 
CONDICIONADOS 

Tomando como base as faturas 
da Celpe, na sede do Crea-PE, 
para os períodos de consumo 
abaixo, podemos observar uma 

redução; exceto para o mês de Dez/18 que acreditamos ter 
aumentado em virtude da iluminação natalina.

REDUÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES

ELIMINAÇÃO DA COMPRA DOS COPOS DESCARTÁVEIS

Promoção de ações de educação continuada na área de 
sustentabilidade e mudanças de atitudes geradas pelo 
5R’S, abordando a quantidade de resíduos sólidos que a 
empresa deixar de produzir. Teve como ponto de partida 
a distribuição de squeezes para todos os colaboradores 
do CREA/PE, diminuindo a compra de copos descartáveis. 
Abaixo segue resultado de consumo de sacos antes da 
implantação do Projeto Crea Sustentável, até maio de 2018, 
e após a implantação.

FEIRA ORGÂNICA

Por meio de iniciativas encampadas pela Assessoria de 
Convênios e Parcerias (GPI), dos projetos Crea Sustentável e 
Crea+, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco (Crea-PE), iniciou uma feira, com o propósito 
de oferecer produtos orgânicos aos servidores, profissionais 
vinculados e à sociedade, incentivando uma vida mais 
saudável e comprometida com meio ambiente e as causas 
sociais.
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COLETA SELETIVA

Instalação de lixeiras em papelão para coleta de material 
reciclável e lixeira plástica para coleta do lixo orgânico. 
O lixo reciclável é coletado por cooperativas contratadas 
pela Emlurb e o lixo orgânico recolhido pela Prefeitura do 
recife. O Crea-PE firmou parceria com a ASA para fazer-
mos a coleta de óleo de cozinha.

DESCARTE DAS PILHAS

Lixeira papa pilhas e baterias que são acondicionadas 
e após preenchimento do coletor destinadas para 
estabelecimento responsável pela devida destinação.



DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



46

BALANCETE 2018

BALANCO FINANCEIRO 2018

BALANCO ORÇAMENTARIO ANALÍTICO 2018

BALANCO ORÇAMENTARIO SINTÉTICO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL 2018

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA 2018

COMPARATIVO DA DESPESA PAGA 2018

COMPARATIVO DA RECEITA 2018

DFC 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2018

  DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - CLIQUE NOS ITENS PARA ACESSAR AS INFORMAÇÕES

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Balancete-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Balanco-Financeiro-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Balanco-Orçamentario-analítico-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Balanco-Orçamentario-sintético-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Balanço-Patrimonial-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Comparativo-da-Despesa-liquidada-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Comparativo-da-Despesa-paga-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Comparativo-da-Receita-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/DFC-2018.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/Variacoes-Patrimoniais-2018.pdf
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA/PE

CONTEXTO OPERACIONAL
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco – Crea/PE 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, com sede e foro na cidade de Recife e 
Jurisdição no Estado do Pernambuco, instituída pela Resolução n.° 02, de 23 de abril de 1.934, na forma estabelecida pelo Decreto Federal n°23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantida 
pela Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
A partir de 01/01/2013, a Contabilidade de Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de 
convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei n° 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dor orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei n° 4.320/64. O Conselho Regional de Engenharia e agronomia de Pernambuco – CREA PE apresentou no exercício 
de 2018 um Superávit Patrimonial de R$ 1.320.547,31 (Um milhão, trezentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). A composição do Superávit Patrimonial 
em 31/12/18 e a seguinte: 
Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ........................... R$ 24.614.349,13
(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ....................... (R$ 23.293.801,82)
(=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/18................... R$ 1.320.547,31

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
O Resultado Orçamentário em 31/12/2018 foi um Superávit Orçamentário de R$ 766.041,54 (setecentos e sessenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme 
demonstramos:

Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/18.................... R$ 22.616.092,93
(-) Crédito Empenhado até 31/12/18 .................................... (R$ 21.850.51,39)
(=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/18 ............. R$ 766.041,54

RESULTADO FINANCEIRO PATRIMONIAL
O resultado financeiro patrimonial do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de 
bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, 
um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores 
mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

No ano de 2018, o resultado financeiro foi de R$ 3.208.514,76. Um aumento de 225% em relação ao ano de 2017 (R$ 986.051,72). Isso se deve a uma maior entrada de recursos em 
comparação com as assunções de obrigações financeiras.
O Resultado Financeiro patrimonial apurado em 31/12/18 é um Superávit no valor de R$ 3.208.514,76 (três milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis 
centavos), apurados no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2018, conforme demonstramos:

Saldo Disponível apurado em 31/12/18................ R$ 5.182.259,18
(-) Passivo Financeiro em 31/12/18...................... R$ (1.973.744,42)
(=) Superávit Financeiro em 31/12/18................ R$ 3.208.514,76 Carlos Alberto Alves Silva

Contador CREA-PE
CRC PE nº 10.966/05
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

Atualmente, a atividade finalística de Fiscalização 
Profissional atribuída ao Crea-PE pelo Sistema Confea/
Creas encontra-se em fase de readequação e melhoria de 
processos e, nessa busca constante pela qualidade, vimos 
procurando aprimorar uma das nossas principais missões: 
a proteção da coletividade por meio do tratamento seguro 
das nossas profissões vinculadas, seguindo preceitos éticos 
e legais de forma imparcial e justa. 

Nesta Seção, para concluir a nossa prestação de contas à 
sociedade, resumidamente destacaremos as principais 
ações que promovemos durante o exercício de 2018 sobre 
o tema, as quais nos agregaram valores operacionais e 
institucionais.

O nosso Regional, no exercício de 2018, contou com 20 
Agentes de Fiscalização em seu quadro e efetivou 6.692 
supervisionamentos numa abrangência de 98 mil Km2, 
contemplando184 municípios nessas ações. Esse trabalho 
de policiamento e vigilância, por sua vez, resultou-nos na 
constituição de 1.160 Autos de Infração.

Fiscalização 2018
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No que diz respeito aos nossos Grupos/Modalidades, 
para a quantidade de visitas de fiscalização realizadas, 
apresentamos o seguinte detalhamento:

É válido evidenciar que ao monitoramento exercido pelo 
Conselho de uma forma geral incluíram-se ações especiais, 
as quais denominamos de Fiscalizações Dirigidas – FDs, 
Fiscalizações Preventivas e Integradas – FPIs e Fiscalizações 
Gerais em Hospitais, Museus e Shopping Centers, para as 
quais tivemos os seguintes resultados a apontar:

FISCALIZAÇÕES DIRIGIDAS - FD’S

FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS E INTEGRADAS - FPI’S

Carnaval 2018
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São João 2018

Acompanhamento das localidades 

FISCALIZAÇÕES EM HOSPITAIS, SHOPPINGS E MUSEUS

CAPACITAÇÃO DE FISCAIS

Volume de Ações 

 

O Crea-PE promoveu o 1º Treinamento de Fiscalização de 
2018, o qual foi realizado nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 
2018 na cidade de Garanhuns e foi custeado pelo programa 
PRODESU. O evento contou com as participações dos 
Agentes Fiscais, do Gerente de Fiscalização, dos Chefes e 
Assessor Técnico da área, de Conselheiros e de Inspetores, 
totalizando 34 participantes. O objetivo central do evento foi 
treinar o quadro funcional de fiscais no tema “Atualizações 
Legislativas, referentes à Decisão Normativa nº 111/2017 
e à Resolução nº 1090/2017”, além de uniformizar os 
procedimentos de fiscalização, discutir boas práticas e 
esclarecer dúvidas sobre o processo de fiscalização.


