
 Área  Indicadores Crea-PB  Fórmula  Medida  Dado 1  Dado 2  Resultado  Registro/Financeiro  Valor médio da ART  Valor arrecadado a partir de taxa de registro de ARTs (coluna F) / Nº de ARTs registradas (coluna G)  R$      4.077.548,29              41.844,00                 97,45 Registro/Financeiro Valor médio da anuidade de profissional Valor arrecadado a partir de anuidade de profissionais (coluna F) / Nº de profissionais com registro ativo (coluna G) R$ 2.899.188,26 11.327              255,95 SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PBAv. Dom Pedro I, nº 809, Bairro Centro, João Pessoa – PB, CEP 58013-021 DADOS SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL - Exercício 2020 Registro/Financeiro Valor médio da anuidade de empresa Valor arrecadado a partir de anuidade de empresas (coluna F) / Nº de empresas com registro ativo (coluna G) R$ 3.140.767,44 5.280              594,84 Fiscalização/Financeiro Taxa da receita aplicada na fiscalização Despesa liquidada com fiscalização (coluna F) / Receita total executada (coluna G) % 1.343.726,05 14.025.682,01 10%Financeiro Receita média por profissional Receita Líquida Anual (coluna F) / Nº de profissionais com registro ativo (coluna G) R$ 14.025.682,01 11.327           1.238,25 Financeiro Receita média por empresa Receita Líquida Anual (coluna F) / Nº de empresas com registro ativo (coluna G) R$ 14.025.682,01 5.280           2.656,38 Financeiro/Custo Demonstrar os recursos consumidos pela área de fiscalização Custos diretos e indiretos da fiscalização (coluna F) / Despesa corrente empenhada (coluna G) % 1.343.726,05 11.145.833,14 12%Financeiro/Custo Demonstrar a eficiência da alocação dos recursos consumidos por cada profissional e empresa registrada Despesa corrente empenhada (coluna F) / (Nº de profissionais com registro ativo + Nº de empresas com registro ativo) coluna G R$ 11.145.833,14 16.607,00              671,15 Financeiro/Custo Demonstrar os recursos consumidos com cada relatório de visita gerado Custos diretos e indiretos da fiscalização (coluna F) / Nº de ações de fiscalização realizadas (coluna G) R$ 152.155,93 4.219                 36,06 Financeiro Representa o quanto foi realizado de receita em comparação com a receita prevista Receita executada (coluna F) / Receita prevista (coluna G) R$ 14.025.682,01 14.271.769                   0,98 Financeiro Demonstrato quanto da receita fixada foi utilizada em despesa executada Despesa orçamentária empenhada (coluna F)/ Despesa orçamentária fixada (coluna G) R$ 12.106.131,60 14.271.769                   0,85 Financeiro Demonstra quanto da receita executada serviu de cobertura para a despesa executada Receita executada (coluna F) / Despesa empenhada executada (coluna G) R$ 14.025.682,01 12.106.131,60                   1,16 



Financeiro Demonstra quanto à receita orçamentária percebida representa em relação à despesa paga Receita orçamentária (coluna F) / Despesa orçamentária paga (coluna G) R$ 14.271.769,00 11.170.980,57                   1,28 Financeiro Mede a sustentabilidade baseada na receita de serviços, considerando apenas as despesas de custeio Receita corrente (coluna F) / Despesa corrente (coluna G) % 12.598.349,72 11.110.997,89 113%Financeiro Demonstra quanto à receita de capital recebida representa em relação à despesa de capital Receita de capital (coluna F) / Despesa de capital (coluna G) % 1.407.332,29 59.982,68 2346%Financeiro Demonstra o quanto de créditos, valores realizáveis e valores numerários existem em relação aos compromissos e obrigações existentes em curto prazo Ativo financeiro (coluna F) / Passivo financeiro (coluna G) R$ 9.225.302,58 1.107.693,79                   8,33 Financeiro Verifica o resultado do exercício financeiro que está sendo demonstrado pelo balanço financeiro (Receita orçamentária + Receita extra orçamentaria) Coluna F / (Despesa orçamentária + Despesa extra orçamentária) Coluna G R$ 19.191.793,09 16412290,47                   1,17 Financeiro Mede a sustentabilidade baseada na receita de serviços, considerando apenas as despesas de custeio Receita corrente (coluna F) / Despesa corrente (coluna G) R$ 12.598.349,72 11.110.997,89                   1,13 Financeiro Mede o percentual de despesas efetuadas com relação à receita operacional Despesa corrente (coluna F) / Receita corrente (coluna G) % 11.110.997,89 12.598.349,72 88%Financeiro à receita operacional Despesa corrente (coluna F) / Receita corrente (coluna G) % 11.110.997,89 12.598.349,72 88%Financeiro Demonstra a efetividade da área de cobrança administrativa e judicial Valor recebido no exercício como divida ativa (coluna F) / Valor inscrito em divida ativa (coluna G) % 200.840,63 678.461,67 30%Financeiro Demonstra o comprometimento da receita corrente liquída com despesa de pessoal - LRF Despesa com pessoal e encargos sociais (coluna F)/ Receita Corrente Líquida (coluna G) % 7.223.071,12 11.324.126,79 64%Contador CREA-PB - Mat. 109João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021João Gomes da Fonseca


