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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2019 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba – CREA-PB é uma 

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. 

O CREA-PB possui sede e foro na cidade de João Pessoa e jurisdição no Estado da Paraíba, 

localizado na Avenida Dom Pedro I, nº 809 – Centro, CEP: 58.013-021, instituído pela 

Resolução nº 165, de 27 de outubro de 1967, na forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 

23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantido pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

para exercer papel institucional de primeiras e segundas instâncias no âmbito de sua 

jurisdição. 

 A estrutura básica é composta por órgãos de caráter decisório ou executivo, compreendendo: 

Plenário, Câmaras Especializadas, Presidência, Diretoria e Inspetorias. 

 

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 

2.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 As Demonstrações Contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas em conformidade com a 

Lei nº 4.320/64, bem como os critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela 

Resolução CFC nº 1.133/08. 

 

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 No exercício de 2019, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da 

Paraíba contabilizou os atos e fatos da gestão observando as Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64 que estatui normas gerais do direito 

financeiro e controles para os orçamentos e balanços da esfera pública. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem as contas correntes mantidas em bancos oficiais para a 

movimentação financeira, referente a arrecadação do Conselho, através das fontes de receita: 

anuidades, taxas, multas e Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, bem como, as 

aplicações em caderneta de poupança no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Saldo 

em 31.12.2019 de R$ 4.156.753,64 (quatro milhões cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e 

cinqüenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Saldo em 31.12.2018  de R$ 3.589.540,98 

(três milhões quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e novena e oito 

centavos). 

 Em 2019 foi obtido o Superávit Orçamentário de R$ 362.791,46 ( trezentos e sessenta e dois 

mil, setecentos e novena e um reais e quarenta e seis centavos), foram pagos o montante de 

restos a pagar não processados R$ 8.697,65 (oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e 

sessenta e cinco centavos) e pago em restos a pagar processados R$ 26.724,52 (vinte e seis 

mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), do exercício de 2018, foram 

inscritos em resto a pagar para o exercício de 2020, um montante de R$ 29.169,11 (vinte e 

nove mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) em restos a pagar não processados e 

um montante de R$ 46.588,96 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa 

e seis centavos) em restos a pagar processados. 

 

 a) Créditos   

As receitas foram contabilizadas pelo regime de competência. 

 

b) Estoques  

Os materiais em almoxarifado estão lançados pelo custo de aquisição, o qual se destina ao 

consumo imediato. O método de custeio das saídas é o custo médio ponderado.  

Saldo em 31.12.2018 - R$ 18.852,02  

Saldo em 31.12.2019 - R$ 17.764,06 
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c) Bens Patrimoniais 

Os bens registrados no ativo imobilizado foram reavaliados no exercício de 2016, entretanto 

foi observado que os valores constantes do Balanço Anterior no Valor de R$ 20.273.668,04 

aonde foi adquirido no exercício atual R$ 894.642,53 e depreciado no exercício R$ 

866.365,56, ficando o valor no final do exercício 2019 um valor de R$ 20.301.945,01. 

Saldo em 31.12.18 - R$ 20.273.668,04 

Saldo em 31.12.19 - R$ 20.301.945,01 

 

d) Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de 

superávits ou déficits apurados anualmente. No exercício de 2019 os Resultados Acumulados 

correspondem ao montante de R$ 25.960.496,89 (vinte e cinco milhões novecentos e sessenta 

mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos).  

 

e) Apuração do Resultado 

No balanço patrimonial constatamos um Superávit financeiro de R$ 5.717.799,68 (cinco 

milhões setecentos e dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito 

centavos), que foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas. 

No balanço orçamentário ocorreu um Superávit, no valor de R$ 362.791,46 (trezentos e 

sessenta dois mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos). Na 

Demonstração das Variações Patrimoniais também constatamos um Superávit de R$ 

2.376.075,18 (dois milhoes trezentos e setenta e seis mil e setenta e cinco reais e dezoito 

centavos). 

 

3. BENS PATRIMONIAIS 

 Em termos monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição: 

                                                                                                2019 2018 

BENS MÓVEIS 4.110.871,79 3.397.481,89 
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Mobiliário em Geral 911.233,61 911.233,61 

Máquinas, Motores e Aparelhos 325.480,36 275.461,05 

Veículos 1.424.096,45 962.996,45 

Equipamentos de Informática 1.407.700,99 1.205.430,40 

Sistemas Processam. Dados 42.360,38 42.360,38 

Outros Bens Móveis 0,00 0,00 

BENS IMÓVEIS 18.937.049,60 18.755.796,97 

Edifício 13.738.796,97 13.738.796,97 

Terrenos 5.017.000,00 5.017.000,00 

Obras em andamento 181.252,63 0,00 

 

 

A Variação observada entre o exercício de 2019 e 2018 decorre dos processos de aquisições e 

incorporações ocorridas em 2019. 

 

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  

O patrimônio líquido do CREA-PB, em 31/12/2019, está assim constituído de bens e direitos 

do Crea-PB; 

                                   

Saldo em 31.12.2018 - R$ 23.584.421,71 

 

Saldo em 31.12.2019 – R$ 25.960.496,89                                             
 

O acréscimo do Patrimônio do Conselho justifica-se em função de novas inscrições em 

Dívida Ativa em 2019, além do superávit financeiro, variação de estoques, incorporações de 

bens do exercício, levando-se em conta, as baixas de bens patrimoniais alienados e a 

depreciação dos bens patrimoniais. 

 

João Pessoa, 31 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Engº Civil. Antonio Carlos de Aragão 

Crea – 160497446-7/PB 

Presidente 

João Gomes da Fonseca 

Contador 

CRC-PB 5.280/O-3 
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