
RELATÓRIO
DE GESTÃO

2020



Relatório de Gestão do Crea-PB | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
da Paraíba | Ano: 2020

 Este relatório tem o objetivo de mostrar aos profissionais e à sociedade, de 
forma objetiva, qual é a missão institucional do Crea-PB, atuando na fiscalização, 
registro, normatização, julgamento e orientação do exercício profissional e na 
promoção da engenharia e da agronomia, visando à proteção da sociedade.

 Este documento integra as principais ações da Autarquia, pautada nas 
práticas mais relevantes da gestão participativa, tendo como principal objetivo 
resultados efetivos, baseados em nosso Planejamento Estratégico que deve nos 
guiar pelos próximos 2 anos. Por fim, destina-se também a apresentar os resultados 
obtidos aos órgãos de controle.
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Sobre este
relatório

 É impossível falar sobre o ano de 2020 sem remeter-se a uma 
pandemia mundial que já matou mais de 2 milhões de pessoas ao redor 
do globo. Esse cenário socioeconômico sem precedentes demandou 
de nós muita coragem, traduzida na nossa capacidade de sermos mais 
assertivos nas ações, mais produtivos e eficientes nos processos e 
mais conscientes e solidários na coletividade.

 Diante dos desafios impostos, demos continuidade a todas as 
nossas atividades, disponibilizando aos profissionais, empresas e 
sociedade todos os nossos serviços, ininterruptamente. Realizamos 
43.349 atendimentos em 2020, dos quais apenas 2,5% foram presenci-
ais. Se o século XXI por si já exigia a informatização das organizações, 
a pandemia trouxe à tona a sua imprescindibilidade. E nós já tínhamos 
essa visão desde 2013, quando fomos o primeiro CREA do Brasil a infor-
matizar todos os seus serviços.
 
 Esta é uma das razões pelas quais identificamos um aumento de 
23% no número de Anotações de Responsabilidade Técnica em 
relação a previsão inicial para 2020, totalizando 55.055 ARTs emitidas. 
Este é um número expressivo, que demonstra a importância de estar 
acessível 24h por dia, todos os dias de semana. 

 Neste contexto, também reforçarmos a atenção a canais como a 
Ouvidoria e as redes sociais. Tudo parte de uma força-tarefa para dar 
aos 12.266 profissionais e 7.140 empresas registradas a resposta célere 
e adequada às suas demandas.

 Nossa Ouvidoria equacionou 93,5% das 833 demandas recebi-
das, enquanto a Fiscalização efetuou 4.377 ações fiscalizatórias, fruto 
de operações estratégicas de fiscalização inteligente. Os esforços 
empreendidos em todos os setores são expressos no Superávit Orça-
mentário de R$ 1.910.405,41, no Superávit Financeiro de R$ 8.222.921,12, 
além dos demais resultados demonstrados neste Relatório de Gestão.

 Neste cenário chamado de “novo normal”, seguimos nos 
moldando e reinventando, sendo criativos e inovadores para, indepen-
dente das mudanças enfrentadas ao longo do caminho, continuarmos 
construindo um Crea-PB pujante, eficaz e alinhado com os anseios dos 
profissionais, empresas e sociedade. Esta é a relevante contribuição 
que damos à Paraíba e ao Brasil. 

Mensagem
do Presidente

Antonio Carlos de Aragão
P R E S I D E N T E

04



Estrutura Organizacional

 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba – Crea-PB é uma entidade autárquica de fiscalização do exer-
cício 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 João Pessoa e jurisdição no Estado da Paraíba, insti-
tuída 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 
mantida pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

As principais finalidades do Crea-PB, em todo território de sua jurisdição, são:

•  Orientar e Fiscalizar a atividade e o exercício profissional;      
•  Conceder registro aos profissionais e empresas habilitados para o exercício profissional; 
•  Normatizar, dentro da sua competência, normas que regulem adequadamente a atividade e o exercício profissional;     
•  Julgar, dentro da sua competência, as infrações à Lei e à Ética Profissional.

Capítulo 01
Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

1966 
Criação
do Confea e 
Conselhos regionais
(Lei 5.194)             

1967 
Criação do CREA
16ª Região com
jurisdição na PB
e RN (Resolução 165)

1968 
Criação do
CREA-PB  
com jurisdição
só na PB

1972
Aquisição da
sede própria
onde funciona
até hoje   

2011
Com a saída dos arquitetos passou
a constituir-se Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia do
Estado da PB
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Missão: Atuar eficiente e eficazmente, assegurando a
valorização profissional, para benefício e defesa
da sociedade e do desenvolvimento sustentável.

Visão: Ser reconhecido como um Conselho que trabalha
em prol da sociedade e comprometido com a
excelência do serviço e das atividades profissionais.

Valores: Ética • Credibilidade • Compromisso
• Transparência • Responsabilidade socioambiental.
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A estrutura organizacional do CREA-PB é regulada pela Portaria nº 07, de 10 de abril de 2007
Regulamento Administrativo e de Gestão de Pessoas do CREA-PB.

PLENÁRIO
CÂMARAS

ESPECIALIZADAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
GAB

ASSESSORIAS OUVIDORIA
OUV

CHEFIA DE
INSPETORIA

GERÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA

GIE

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
AOS COLEGIADOS

GAC

GERÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

GFI

GERÊNCIA DE 
PROGRAMAS E PROJETOS

GPP

GERÊNCIA DE 
REGISTRO

GRE

COLÉGIO DE
INSPETORES

COMISSÕES PERMANENTES / ESPECIAIS / G.
TRABALHO

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

GTI

PRESIDÊNCIA
DIRETORIA

SUPERINTENDÊNCIA
SUP
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Eng. Civ.
Antonio Carlos
de Aragão
Presidente

Engª Civ./Seg.Trab.
Maria Aparecida
Rodrigues Estrela
1ª Secretária

Eng. Minas
Luís Eduardo
de Vasconcelos
Chaves
1º Vice- Presidente

Eng. Civ. Francisco
Xavier Bandeira Ventura
2º Vice- Presidente

Eng. Civ.
Ronaldo Soares Gomes
2º Secretário

Eng. Elet.
Franklin Martins
Pereira Pamplona
2° Tesoureiro

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Eng. Agr. João Alberto
Silveira de Souza
1° Tesoureiro
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 O processo de comunicação tem papel fundamental dentro de uma organi-
zação. Em função disso, o Crea-PB mantém diversos canais de comunicação para 
facilitar a interação com os profissionais e a sociedade. Por meio desses canais, é 
possível obter informações diversas sobre os serviços prestados pelo Conselho, 
além de permitir o envio de sugestões, críticas e realizar denúncias.

Canal em que é possível ter acesso aos serviços do Crea-PB, à legislação pertinente, informações institucionais, notí-
cias, publicações e parcerias. 

SITE DO CREA-PB: http://creapb.org.br

E-MAIL DO CREA-PB: creapb@creapb.org.br

TELEFONE: (83) 3533 2525

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
COM A
SOCIEDADE
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http://creapb.org.br/transparencia - É uma ferramenta que permite aos cidadãos acesso a informações sobre a 
gestão administrativa do Conselho. As consultas podem ser feitas de forma simples e rápida, em conformidade com 
a Lei de Acesso à Informação.

E-SIC:  e-sic@creapb.org.br - Canal de comunicação entre o cidadão e o Crea-PB para atendimento dos pedidos de 
informação relacionados à Lei de Acesso a Informação, permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe 
pedidos de acesso a informação. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

http://creapb.org.br/ouvidoria - A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o Crea-PB para receber 
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias referentes aos diversos serviços prestados pelo sistema 
Confea/CREAs. A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação rápido e eficiente, estreitando a relação entre a 
sociedade e o Conselho. Em 2020 foram 833 demandas recebidas pela Ouvidoria, das quais 778 foram equacionadas, 
ou seja, 93,5% das demandas recebidas.

OUVIDORIA 

REDES SOCIAIS
FACEBOOK
https://www.facebook.com/creapb

INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/creapb

TWITTER
https://twitter.com/creapb

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC3AQDrbdnFMuFB3KoThpt9g
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 Com a chegada da pandemia e a suspensão dos 
atendimentos presenciais, os canais digitais de comuni-
cação do Crea-PB fizeram-se ainda mais necessários. E as 
redes sociais têm destaque neste cenário, uma vez que 
foram utilizadas para ampliar o diálogo com os profission-
ais e a sociedade, disseminando informações relevantes 
sobre o atendimento do Crea-PB e sobre diversas per-
spectivas do papel das profissões da Engenharia, Agrono-
mia e Geociências no cenário  de pandemia.

 O Instagram passou a ser o perfil social principal, 
com um aumento de 23% no número de seguidores, ating-
indo a marca de 10.237. Com uma frequência diária de pub-
licações nas redes, ao todo, foram mais de 600 postagens, 
que figuraram como importantes instrumentos para o 
fomento do tripé Atendimento e Serviço-Transparên-
cia-Valorização profissional.
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Em 2020, o ambiente externo foi definido pela pandemia provocada pelo COVID-19, no cenário global, nacional e estadual, afetando a sociedade e a 

forma como as organizações públicas e privadas passaram a desempenhar suas atividades, através de protocolos definidos pela Organização Mundial 

da Saúde, de quarentena, de isolamento, de revezamento de pessoal, de atendimento remoto e de enfretamento ao novo coronavírus.

A gestão do Crea-PB foi impactada e acompanhou todas essas transformações e recomendações governamentais:
• Em 30/01/2020 foi declarada a condição de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decor-
rência da possibilidade de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), ratificada no Brasil em 03/02/2020 pela Portaria 188/GM/MS e em 
06/02/2020 pela Lei 13.979/2020.
• Em 11/03/2020 a Organização Mundial da Saúde classificou como pandemia o surto de contágio da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19).
• Em 17/03/2020 o Crea-PB publicou a Portaria nº 17/2020, com medidas para a redução do risco de contaminação pelo novo coronavírus dentre elas, a 
suspensão do atendimento presencial na Sede e Inspetorias, somente mediante agendamento, a suspensão de reuniões presenciais, eventos coletivos 
e viagens dos conselheiros e colaboradores, o isolamento dos grupos de riscos com a execução das atividades remotas e a suspensão da atividade de 
fiscalização in loco, salvo em caso de denúncias.
• Em 20/03/2020 foi reconhecimento o estado de calamidade pública no Decreto Legislativo nº 06/2020.
• Em 22/03/2020 foi publicada a Medida Provisória 927/2020, com as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, que 
foram observadas pelo Crea-PB, inclusive, quanto à adoção do regime de teletrabalho.
• Em 23/03/2020 o Crea-PB publicou a Portaria nº 19/2020, com mais medidas para a redução do risco de contaminação pelo novo coronavírus dentre 
elas, regime de revezamento e de trabalho remoto (home office), sendo certo que o Conselho forneceu equipamentos de proteção individual, tais como: 
máscaras, álcool em gel e protetores faciais, além de equipamentos de informática para adaptar o local de trabalho remoto de forma a obter um ambiente 
seguro, saudável e apto para que os colaboradores continuassem prestando seus serviços da melhor forma possível. Além da adoção de protocolos, 
com medidas como aferição de temperatura dos colaboradores na entrada do Conselho, utilização de tapetes sanitizantes, sanitização, higienização e 
limpeza dos ambientes, disponibilização de álcool em gel 70º por todos os ambientes do Conselho, através de dispensers e totens.
 O Crea-PB é composto por 8 (oito) unidades administrativas, sendo a sede na Capital e 7 (sete) Inspetorias em zonas estratégicas regionais. Os 
serviços públicos foram mantidos em todas as regiões, observados individualmente cada Decreto Municipal sobre a flexibilização e o funcionamento das 
organizações naquelas localidades, reduzindo as possibilidades de contágio do COVID-19, utilizando-se, preponderantemente, de recursos de tecnologia 
da informação, de trabalho à distância e de atendimento por agendamento. As atividades da Fiscalização permaneceram sendo desenvolvidas por meio 
de ações educativas, fiscalizatórias reativas, análise de cadastro em bancos de dados públicos e privados e continuidade de processos fiscalizatórios já 
instaurados, evitando-se diligências externas, viagens e deslocamento de colaboradores.

AMBIENTE EXTERNO 
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MODELO DE NEGÓCIO

LEGISLAÇÃO
Leis e Decretos;
IN dos órgãos de Controle.
Resoluções e normativos do Confea;

FORNECEDORES
Produtos: Material de Expediente e
Limpeza, suprimentos de informática; 
máquinas e equipamentos, veículos,
mobiliário, softwares e etc.
Serviços: terceirização de mão de obra; 
manutenção predial e de equipamentos; 
licenças de uso de software; auditoria e 
consultoria; água, telefonia, internet e luz; 
locação predial;
publicidade e propaganda e etc.

SOLICITAÇÕES
• Profissionais/Empresas afins ao Sistema
• Órgãos Públicos diversos
• Egressos e Instituições de Ensino afins ao 
Sistema
• Cidadão/Org. de Sociedade Civil

PARCERIAS
• Órgãos Públicos – Ações conjuntas
• Confea / Mútua – linhas de crédito
• Crea(s) 
• Entidades de Classe

ATIVIDADES FIM
Fiscalização do Exercício
Profissional
• Registro Profissional
• Registro Empresa
• Cadastro de ART e emissão
Acervo Técnico
• Instrução e Julgamento de
infrações afins ao Sistema
• Julgamento de Conduta Ética 
dos profissionais do Sistema

ATIVIDADES DE APOIO
• Recursos Humanos
• Financeiro
• Atendimento
• Comunicação
• Tecnologia da Informação
• Manutenção e Serviços
• Patrimônio
• Controladoria
• Jurídico
• Ouvidoria
• Assessorias 

ENTRADAS PROCESSOS

PRODUTOS / SERVIÇOS 
55.055
Anotações de Responsabilidade
Técnica

968
Registros de Profissionais

595
Registros de Empresas

2
Registro de Instituições de Ensino

1.019
Certidões de Acervo Técnico

4.377
Ações de Fiscalização

593
Autos de Infração lavrados

519
Denúncias finalizadas

SAÍDAS

JURISDIÇÃO
223 cidades do
estado da Paraíba

CLIENTES
Diretos

12.266
Profissionais

7.140
Empresas

INDIRETOS
Cidadãos
Sociedade Civil
Organizada
Instituições de Ensino

CONCORRENTES
CAU / BR
CFTA/ BR
CFT/ BR
CRQ

MERCADO
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Planejamento Estratégico

 Durante o exercício de 2019 foi realizado um novo planeja-
mento estratégico institucional para o período 2019-2022. 
O plano foi construído sobre quatro eixos temáticos, direcionadores 
da atuação deste conselho, compreendendo os objetivos, as estraté-
gias, as metas e os planos de ação. Mediante esses artefatos, bus-
cou-se interagir tanto com o ambiente interno - os servidores, colabo-
radores e todo o corpo que compõe o Crea-PB - como com o ambien-
te externo - os profissionais e a sociedade em geral - buscando 
melhorar e aperfeiçoar os processos e os procedimentos de forma a 
prestarmos sempre um serviço mais eficiente à sociedade. 
 Focados numa governança que possa gerar valor público com 
resultados objetivos para a sociedade, o Crea-PB fez seu Planeja-
mento estratégico buscando aumentar sua eficiência e suprir a 
necessidade demandada pelos profissionais e pela sociedade.

Capítulo 02
Governança, Estratégia e Alocação de Recursos
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MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022

MISSÃO

Atuar eficiente e eficazmente, assegurando a valorização 
profissional, para benefício e defesa da sociedade e do 

desenvolvimento sustentável.

CONTROLE DE CUSTOS
Mapear processos de custos

e intensificar controle

POLÍTICA DE COMPRAS
Fortalecer a política de compra através do

planejamento de longo prazo das licitações

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Realizar ação preventiva de controle

para recuperação de crédito

SUSTENTABILIDADE / EQUILÍBRIO
Intencificar e aperfeiçoar as 

estratégias de ampliação das 
receitas e carta de serviços

Assegurar equilíbrio econômi-
co/financeiro com foco na 

redução de custos

GESTÃO DE PESSOAS E FORMAÇÃO CONTINUADA

Incentivar o desenvolvi-
mento e

crescimento profissional

Promover continuamente a 
capacitação e treinamento da equipe 

por meio de parceria estratégica

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO
Conscientizar a sociedade da importância dos serviços 

profissionais e empresariais da área tecnológica

QUALIDADE E CELERIDADE
Primar pela excelência na qualidade do atendimento 

ao público e à sociedade

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Incorporar a inovação como ferramenta para 

desburocratizar, melhorar e virtualizar os serviços

MARKETING
Otimizar campanhas de divulgação de ações do CREA-PB 

junto aos profissionais, às empresas e à sociedade

VALORES

Ética / Credibilidade / Compromisso
Transparência/ Responsabilidade socioambiental

VISÃO

Ser reconhecido como um Conselho que trabalha em prol da 
sociedade e comprometido com a excelência do serviço e 

das atividades profissionais.

FINANCEIRO

VISÃO DO CLIENTE

RECURSOS HUMANOS
Consolidar um plano de cargos, carreira e salários e 

avaliação de desempenho

MAPEAMENTO
Mapear processos dos procedimentos internos sob a 

perspectiva de compliance

INTERAÇÃO INTRA SETORIAL
Viabilizar a interação entre os setores utilizando 

tecnologias para otimizar atividades

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Consolidar a cultura do planejamento estratégico: definir e 
executar os planos de ação: acompanhar a evolução dos 

indicadores de resultados

PROCESSOS INTERNOS

ENGAJAMENTO
Desenvolver ações para aumentar o engajamento de 

colaboradores e registrados com o Conselho

MARKETING ESTRATÉGICO
Incentivar as ações de marketing estratégico com foco 

na comunicação

COMUNICAÇÃO
Fortalecer ações de comunicação e endomarketing com 

foco no relacionamento entre os colaboradores

APRENDIZADO E CRESCIMENTO
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ESTRUTURA
DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança do Crea-PB foi 
elaborada conforme referencial básico de 
governança aplicável a órgãos e entidades 
da administração, Versão 2, TCU:
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INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA
 O Crea-PB em sua estrutura organizacional é composto pela estrutura 
básica, estrutura de suporte e estrutura auxiliar, sendo a estrutura básica 
responsável pela criação das condições para o desempenho integrado e siste-
mático das finalidades do Conselho Regional, que compreende o plenário, 
câmaras especializadas, presidência, diretoria e inspetorias.
      O Plenário é o órgão colegiado decisório da estrutura básica que tem 
por finalidade decidir os assuntos relacionados às competências do Conselho 
Regional, constituindo a segunda instância de julgamento no âmbito de sua 
jurisdição, é constituído por 43 (quarenta e três) conselheiros titulares, brasilei-
ros, diplomados nas áreas da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geo-
grafia e da Meteorologia, representantes das instituições de ensino superior e 
entidades de classe (Universidades, Sindicato, Associações, Clube e Instituto), 
que formaram as 06 (seis) câmaras especializadas.
 A diretoria do Crea-PB, órgão executivo da estrutura básica, que tem 
por finalidade auxiliar a Presidência no desempenho de suas funções e decidir 
sobre questões administrativas.
 A câmara especializada, na qualidade de órgão colegiado autônomo, é 
o órgão decisório da estrutura básica do CREA 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, 
constituindo a primeira instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição. No 
exercício de 2020 foram constituídas as seguintes: Câmara Especializada de 
Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA, Câmara Especializada de Engenharia 
Elétrica - CEEE, Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, Câmara Especiali-
zada de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química – CEEMMQ, Câmara Espe-
cializada de Geologia e Minas – CEGM e Câmara Especializada de Engenharia 
de Segurança do Trabalho - CEEST. 
 Além das câmaras especializadas os conselheiros assumiram as 
Comissões Permanentes (Comissão de Ética Profissional - CE, Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas - COTC, Comissão de Renovação do Terço - 
CRT, Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, Comissão de 
Meio Ambiente e Comissão de Relações Institucionais e Profissionais); as 
Comissões Especiais (Comissão do Mérito, Comissão Regional Eleitoral e 
Comissão de Sindicância e Inquérito).

 O ato normativo interno nº 01, de 11/04/2011, de caráter eminentemente 
administrativo criou o Colégio de Inspetores do Crea-PB e instituiu o seu Regi-
mento. O Fórum tem por finalidade assegurar a unidade de ação no que diz 
respeito ao funcionamento, à administração e ao posicionamento das Inspeto-
rias visando à maior eficiência da fiscalização. O Colégio de Inspetores é com-
posto pelo Presidente do Crea-PB e Inspetores do Conselho nas jurisdições 
de: Guarabira, Campina Grande, Patos, Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga.
 Com relação à política de remuneração os cargos da diretoria, dos 
conselheiros (efetivos e suplentes) e dos Inspetores do sistema Confea/Crea 
são exercidos de forma honorífica. São efetuados pagamentos de diárias e 
auxílio transporte, de caráter indenizatório, quando da participação dos mem-
bros em missões delegadas fora de seus domicílios. 
 A Controladoria tem como atribuições a fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial; verificar a consistência e qualidade 
dos controles internos; organizar dados e transformá-los em informações; 
emitir relatórios gerenciais, bem como apoiar as atividades do controle externo 
exercidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e também pela consolidação 
e disponibilização do Relatório de Gestão.
 À Ouvidoria compete a responsabilidade de mediar conflitos direciona-
dos a soluções de controle interno e demandas externas, críticas, elogios, 
sugestões e denúncias relacionadas às atividades do Crea-PB, aumentando o 
retorno positivo para a instituição e o público-alvo que são os profissionais do 
sistema e clientes; apoiando o consumidor em todas as suas demandas 
relacionadas a legislação do Sistema Confea/Crea.
 A Gestão é dividida pela Superintendência, Gabinete da Presidência, 
Assessorias e Gerências.
 A Superintendência compete gerir a administração geral do Conselho 
conforme determinações da Presidência, assessorar a Presidência na questão 
econômico-financeira; supervisionar a elaboração dos projetos orçamentários; 
encaminhar à Presidência, pedidos de aquisição de materiais e serviços.
 O Gabinete da Presidência tem como função precípua apoiar o Plenário 
em suas sessões, a Presidência e a Diretoria, em todas as suas atividades.
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 O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização (prestação de contas), pelo controle e pela regulação das atividades finalísticas 
desenvolvidas pelo Conselho Profissional.
 O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é responsável pela supervisão das atividades, pela avaliação, pela auditoria e pelo monitoramento 
independente, e, havendo disfunções ou desvio de finalidade, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.

Atividades de Correção e Apuração de Ilícitos Administrativos

 Na busca pela boa governança, em 2020, o CREA-PB deu continuidade às ações de melhoria do controle interno da entidade, que resultaram na 
adoção de procedimentos para mitigar irregularidades administrativas e funcionais no âmbito do Regional. Em 2020, seis processos administrativos discipli-
nares tramitaram internamente, tendo sido prorrogados, em razão das dificuldades enfrentadas pela pandemia do coronavírus.

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE GOVERNANÇA

 PADs (em curso em 2020)

PROCESSOS

CORRECIONAIS

2019
INSTAURAÇÃO

2020
INSTAURAÇÃO

4 2
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Linhas de Defesa

 A Alta Administração do Crea-PB 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 preten-
dido, 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 contínuo das 
nossas iniciativas e o alcance com consistência dos nossos objetivos.
 Para tanto, contemplando uma abordagem sistemática simples e que aprimore as nossas operações, preliminarmente estamos ado-
tando o “Modelo de Três Linhas de Defesa. E cada uma dessas três “linhas” vem desempenhando um papel distinto dentro da estrutura 
mais ampla de governança da nossa organização.

A PRIMEIRA LINHA DE DEFESA é formada pelas gerências que controlam sua área de atuação gerenciando os riscos e são responsáveis 
por implementar ações para corrigir deficiências e processos.
A SEGUNDA LINHA DE DEFESA supervisiona conformidade promovendo o desenvolvimento e controlando as atividades dos setores do 
Crea-PB, por intermédio da Controladoria, Ouvidoria, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e outras assessorias.
A TERCEIRA LINHA DE DEFESA são auditorias realizadas pelo Conselho Federal. Além disso, para mitigar os riscos o Crea-PB também con-
trata empresa de auditoria externa independente.

 Estabelecer linhas de defesa para alcance dos objetivos é fundamental. As 3 linhas de defesa constituem uma ferramenta de contro-
le e proteção para mitigar riscos e impactos na execução de sua missão institucional.

Capítulo 03
Riscos, Oportunidades e Perspectivas
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 Ao longo do exercício de 2020, o Crea-PB atuou fortemente para que os riscos mais iminentes que pudessem comprometer o 
atingimento dos objetivos estratégicos fossem mapeados e mitigados através de ações com as áreas do Conselho. Algumas ações, como a 
intensificação de divulgações no portal da transparência para aprimorar o atendimento as exigências da Lei Federal nº 12.527/11, a Lei de 
Acesso à Informação, e também a estruturação da ouvidoria, com o sistema e-SIC, para aprimorar o atendimento das exigências da Lei 
Federal nº 13.460/17, a fim de minimizar riscos de conformidade, dentre outros riscos, marcaram positivamente a gestão atual. Para os 
próximos exercícios, o Crea-PB, atuará com afinco nas melhorias da gestão de riscos, bem como o contínuo aprimoramento dos controles 
internos.
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Registro Profissional e de Empresa

 Diante da pandemia do novo coronavírus, os objetivos estratégicos que balizaram a gestão, em 2020 foram: melhorar os processos 
e os procedimentos da gestão, aprimorar o atendimento aos usuários, aperfeiçoar o processo de gestão organizacional, otimizar o processo 
de fiscalização buscando maior eficiência, melhorar a comunicação com a sociedade, dando mais visibilidade ao Crea-PB. Ainda com base 
nestes objetivos estratégicos e nas finalidades dos projetos do Programa de Desenvolvimento Sustentável – Prodesu, que atenderam aos 
eixos: exercício profissional e organização do sistema, obedecendo a agenda estratégica do Confea, foi possível planejar as ações de forma 
a adequar os recursos financeiros disponíveis aos projetos prioritários, contemplando as áreas finalísticas e meio, com foco na eficácia e 
eficiência da gestão para cumprir a missão do Conselho.

Anotação de Responsabilidade Técnica 

 A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela exe-
cução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Em 2020, foram registradas 55.055 
ARTs, que representou uma arrecadação de R$ 4.077.548,29, o que corresponde a uma queda de 4,35% em relação ao exercício anterior.

Capítulo 04
Resultados e Desempenhos da Gestão

Registro Profissional

12.266 – Profissionais Registrados
5.421 – Profissionais com Visto
968 – Novos Registros 
882 – Registros Interrompidos por Solicitação

7.140  – Empresas Registradas
70 – Empresas com Visto
595 – Novos Registros 
01 – Registro Interrompido por Solicitação

Registro de Empresas 
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

 Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as fiscalizações in loco em conjunto com diversos órgãos não puderam ser realizadas, as fiscaliza-
ções que constavam dentro do planejamento da fiscalização foram realizadas até o início da pandemia, quando foi instituído o trabalho por revezamento 
e em home office. Então a fiscalização do Conselho passou a ser realizada internamente, através de pesquisas no diário oficial, portais de transparências 
dos órgãos e etc, enviando e-mails para empresas e profissionais cobrando os devidos registros e anotações de responsabilidades técnicas pelas obras/-
serviços, com exceção dos casos de denúncia em que eram avaliadas a necessidade de visitas in loco.

 No início de 2020 foi captado recurso junto ao Confea, através do desenvolvimento e execução do projeto que tivera linha de financiamento do 
Prodesu, o Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc – IIA, através do convênio n° 018/2020, no valor de R$ 289.988,51 
– Confea e R$ 32.220,95 de contrapartida do Crea-PB totalizando R$ 322.209,46, tendo por objeto o pagamento de despesas com combustível e diárias 
dos fiscais, para execução do plano de fiscalização. O convênio tem vigência até 30 de abril de 2021.
 O Crea-PB realizou fiscalização orientativa quanto à questão de segurança do trabalho e fiscalização do exercício profissional.

FISCALIZAÇÃO

Números da Fiscalização:

Colaboradores na área de
planejamento e gestão
da fiscalização

03

18
Físcais

223
Municípios fiscalizados

744
Denúncias recebidas

593
Autos de infração

519
Denúncias tratadas

593
Autos de infração

Autos de infração por 
modalidade:
Agronomia – 25
Civil – 347
Elétrica – 87
Geologia e Minas – 58
Mecânica e Metalúrgica – 68
Segurança do trabalho – 69

4.377 
Fiscalizações realizadas

Ações de fiscalizações 
realizadas por câmara:
• CEECA – 3.567
• CEEE – 310
• CEAG – 81
• CEMMQ – 299
• CEGM – 80
• CEEST – 191
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PLENÁRIO, DIRETORIA, CÂMARAS E COMISSÕES

PLENÁRIO 

Reuniões Realizadas Decisões Emitidas Processos 

Concluídos Em Andamento 

09 224 377 326 

CÂMARAS ESPECIALIZADAS 

Câmaras Reuniões 
Realizadas 

Decisões Emitidas Processos 

Concluídos Em Andamento 

CEECA 13 560 2.156 38 

CEEE 11  252 543 25 

CEAG 08 45 195 03 

CEMMQ  11  105 459 00 

CEGM 10 79 116 00 

CEEST 11  68 126 00 
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PLENÁRIO, DIRETORIA, CÂMARAS E COMISSÕES

 

Reuniões Realizadas Decisões Emitidas 

05 12  

DIRETORIA

24

COMISSÕES

Reuniões Relizadas Decisões Emitidas Processos 

Concluídos Em Andamento 

CE 01  00 00 05 

CEAP 05 13  13  00 

CRT  09 07 

COTC 06 09 09 00 

03  00

Comissões



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Comparativo do Orçamento de Receita e Despesa
Dados

 O Crea-PB no exercício de 2020 tinha um orçamento previsto de R$ 14.271.769,00 encerrando o exercício com um superávit orça-
mentário de R$ 1.910.405,41 efetivando-se a realização da receita em 98% das receitas previstas que corresponderam ao valor de R$ 
14.025.682,01, como também foram empenhadas 85% das despesas fixadas que corresponderam ao valor total de R$ 12.115.276,60.

2 0 1 8
99%
Receita

Realizada 88%
Despesa

Empenhada
2 0 1 9
84%
Receita

Realizada 82%
Despesa

Empenhada

2 0 2 0
98%
Receita

Realizada 85%
Despesa

Empenhada
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 A receita do Crea-PB é composta principalmente pela arrecadação das ART’s e das anuidades de profissionais e empresas, que represen-
taram 72% da receita realizada em 2020, mas em decorrência da pandemia do coronavírus, houve um decréscimo na arrecadação dessas receit-
as mencionadas acima em 11% em comparação com o exercício de 2019, preocupada com a situação orçamentária e financeira do Conselho em 
decorrência da pandemia, a gestão do Crea-PB aceitou um repasse financeiro do Confea no valor de R$ 873.897,63 se comprometendo com um 
termo de aceite no qual terá que manter restrições de contratação de pessoal e realização de algumas despesas até o final do exercício de 2021.

COMPORTAMENTO RECEITA 2020
Dados

ART

Anuidades de
Profissionais

29%

21%

Anuidades
de Empresas

22%
Transferências

Correntes

9%

Receita
de Capital

10%Outras Receitas
Correntes

4%Receita de
Serviços

3%

Receitas
Financeiras

2%
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COMPORTAMENTO DESPESA 2020
Dados

Benefícios
a Pessoal

Pessoale
Encargos
Patronais

64%

14%

Uso de Bens
e Serviços

1%

Transferências
Correntes

1%
Investimentos

1%

Tributárias
e Contributivas

12%
Demais

Despesas
Correntes

4%
Diárias

e Passagens

Serviços de
Terceiros -

Pessoas Jurídicas

11%

2% 2%

 As despesas se apresentam divididas em Despesas Correntes e Despesas de Capital. Dentre as despesas correntes as que representaram 
maiores índices no orçamento foram: Pessoal e Encargos Patronais, Benefícios a Pessoal e Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas. O percentual 
de despesas com pessoal em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondeu a 64% do total das receitas correntes líquidas, como era de 
se esperar com a redução da receita corrente líquida realizada, em decorrência da pandemia da COVID-19, houve o aumento desse índice.
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GESTÃO DE PESSOAS
 A gestão de pessoas é baseada no Regulamento Administrativo deste conselho, e atendendo as regras do regime celetista. A contratação de novos 
colaboradores se dá por meio de concurso público, o último concurso realizado foi no exercício de 2008. Em razão da pandemia, por meio de portaria, foi 
adotado o teletrabalho e o regime de revezamento, em atenção às regras de prevenção e combate ao coronavírus.
 O Crea-PB concede benefícios visando à qualidade de vida dos seus colaboradores, como: plano de saúde, plano odontológico, auxílio alimentação, 
auxílio educação, dentre outros. Anualmente as tabelas salariais e alguns benefícios são reajustados, no mês de janeiro, com base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (INPC) ou outro índice que venha substituí-lo, resultados da inflação dos preços ao consumidor acumulado no período dos 
últimos 12 meses, podendo ser aplicado reajuste maior desde que as pesquisas de mercado apontem que o índice se mostra inviável e que o Crea-PB tenha 
capacidade financeira e orçamentária, como ocorreu em 2020 onde foram concedidos os seguintes reajustes: salarial - 5%, auxílio alimentação - 5% e auxílio 
educação - 9%, uma vez que esse auxílio não tinha reajuste desde 2015.
 A estrutura de pessoal do Crea-PB é composta por 86 colaboradores efetivos e comissionados, lotados na Sede, em João Pessoa, e nas sete 
inspetorias nas cidades de: Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga e Cajazeiras.

Distribuição da Força de Trabalho Força de Trabalho por Atividade

Efetivos

62

Terceirizados

Comissionados

Estagiários

24

Finalística

38
colaboradores

61%
De apoio

0303
24

colaboradores

39%
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GESTÃO DE PESSOAS
Força de Trabalho por Nível de Escolaridade

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós-graduação

EFETIVOS

05
24
27
06

COMISSIONADOS

0
05
18
01

 O resultado das atividades desenvolvidas pela Comissão de Processos Licitatórios, realizadas no exercício de 2020 do 
Crea-PB, concluiu 9 processos de licitação, contratações de serviços e compras, como condição para celebração de contrato nos 
termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, representando um montante de R$ 1.148.998,78 que podem ser consultados no Portal 
da Transparência do CREA-PB através do endereço

http://creapb.org.br/transparencia/licitacoes_categoria/editais-e-resultados/.

 A economia gerada por meio da disputa e de negociações legais permitidas nas modalidades, em que é possível a nego-
ciação, alcançou a quantia de R$ 413.225,22 considerando os processos já concluídos. Permitindo ao Crea-PB adquirir o objeto por 
uma proposta de valor mais vantajoso, podendo a administração usar essa economia em outras necessidades de interesse público.
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Orçados

Contratados

Economia

R$ 81.910,08

R$ 14.993,28

R$ 66.916,80

R$ 139.836,33

R$ 108.900,00

R$ 30.936,33

R$ 561.036,13

R$ 418.191,12

R$ 142.845,01

R$ 629.896,16

R$ 482.124,66

R$ 147.771,50

Licitação – Comparativo entre os Valores Orçados e Contratados

Prestação de
Serviços de
Telefonia
Móvel

Fiscalização
das obras de
Construção das
Inspetorias de
Pombal e
Itaporanga

Construção
predial para
instalação da
Inspetoria de
Itaporanga

Construção
predial para
instalação da
Inspetoria de
Pombal

Licitações Realizadas – Modalidade

Pregão Eletrônico

Convite

Tomada de Preço

05
02
02

Licitação – Maiores reduções do valor Orçado

Prestação de Serviços de Telefonia Móvel:

Fiscalização das obras de Construção
das Inspetorias de Pombal e Itaporanga:

Construção predial para instalação da
Inspetoria de Itaporanga:

Construção predial para instalação da
Inspetoria de Pombal:

82%

69%

25%
23%
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GESTÃO DE PATRIMÔNIO
E INFRAESTRUTURA

 O setor de patrimônio vêm buscando controlar os móveis permanentes, além de verificar sempre a necessidade dos setores em novas 
aquisições, bem como realização de leilão e/ou doação dos bens que não têm mais uso para este Conselho.

 Em decorrência da pandemia do coronavírus o Crea-PB teve que adotar uma política de redução de gastos priorizando as despesas 
com Pessoal e Encargos Patronais e Bens e serviços necessários a manutenção do Conselho, com isso os investimentos que haviam sido 
planejados no orçamento no montante de R$ 1.420.000,00 foram realizados no valor de R$ 59.982,68, que correspondeu a aquisição de um 
veículo para compor a frota da fiscalização na Inspetoria de Campina Grande, tendo como objetivo o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
fiscalização, bem como a segurança necessária para os deslocamentos dos agentes de fiscalização. Foram adquiridos também 3 aparelhos 
de ar condicionado, um para a Sede e dois para a Inspetoria de Patos.

 Em 2020 foi empenhado o valor de R$ 900.315,78 para construção das Inspetorias de Itaporanga e Pombal. O valor foi proveniente de 
recursos oriundos do Confea, processos licitatórios 1122578/2020 e 1122580/2020.

 Foi captado também junto ao Confea, através do Prodesu, recursos para o Programa de Estruturação Tecnológica de Sedes e 
Inspetorias – IID, através do convênio n°60/2020, no valor de R$ 287.149,44, e tem como objeto a aquisição de 8 (oito) notebooks, 27 (vinte e 
sete) microcomputadores e 2 (dois) servidores. O convênio tem vigência até 18 de julho de 2021, ano em que será realizada as aquisições.
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Declaração do contador – João Gomes da Fonseca
 O setor contábil do Crea-PB é parte que compõe a Gerência de Infraestrutura conforme art. 21, inciso I do Regulamento 
Administrativo e de Gestão de Pessoas deste Conselho.
 O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis consolidadas do Crea-PB, tendo como base as 
unidades administrativas da sede do conselho e suas 7  inspetorias. As Demonstrações Contábeis deste Conselho são as seguintes:

 Estas demonstrações contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 
101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
7ª edição – MCASP.
 Portanto declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de 
Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2020, refletem nos seus aspectos 
mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Crea-PB.

João Pessoa, 15 de março de 2021.
João Gomes da Fonseca - CRC-PB nº 5.280/O-3

Contador do CREA-PB

■ Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do conselho; 
■ Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com sua execução, ou seja, a receita prevista versus a 
arrecadada e a despesa autorizada versus a executada; 
■ Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro do conselho no período, ou seja, as 
entradas de recursos em confronto com as saídas; 
■ Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, fruto do confronto das 
variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas).

Capítulo 05
Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis
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Demonstrações Contábeis

 O Setor Financeiro estabelece a sistemática e as responsabilidades para o controle dos processos de pagamentos, de forma a 
assegurar que todos os títulos delegados ao Conselho sejam devidamente quitados no prazo e orçamento preestabelecidos.  A Proposta 
Orçamentária dita a estimativa da receita e a fixação da despesa para determinado exercício. 
 A seguir, são apresentados os resultados dos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro do ano de 2020. Ao mesmo tempo, 
confrontam-se esses valores com os resultados de 2019, a fim de evidenciar as melhorias e as fraquezas do período e direcionar os 
orçamentos futuros.

Balanço Patrimonial

 O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos, e sua evolução em 2020 com relação a 2019. Os ativos compreendem os 
saldos de recursos financeiros e patrimoniais controlados pelo Crea-PB, com capacidade de geração de benefícios econômicos futuros ou 
potencial de serviços, ao passo que os passivos compreendem os saldos de suas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados 
e com alta probabilidade de desembolso futuro. O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre o total dos ativos e o total dos 
passivos, sendo uma importante referência sobre a situação financeira de qualquer entidade. Conforme demonstrado no balanço 
patrimonial o Crea-PB encerrou o exercício de 2020 com um superávit financeiro de R$ 8.222.921,12.
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BALANÇO PATRIMONIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL
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Balanço Orçamentário
 O Crea-PB no exercício de 2020 tinha um orçamento previsto de R$ 14.271.769,00 encerrando o exercício com um superávit orçamentário 
de R$ 1.910.405,41 efetivando-se a realização da receita em 98% das receitas previstas que corresponderam ao valor de R$ 14.025.682,01, como 
também foram empenhadas 85% das despesas fixadas que corresponderam ao valor total de R$ 12.115.276,60.
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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Demonstrativo dos Restos a Pagar
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Balanço Financeiro
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Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Esse demonstrativo evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Conselho durante o exercício financeiro. Essa demonstração apura o 
resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido entre as variações aumentativas e diminutivas. O Resul-
tado Patrimonial do exercício de 2020, obtido pela diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a variação patrimonial diminutiva, teve um 
Superávit de R$ 1.662.152,08.
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Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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Demonstrativo do Fluxo de Caixa
 O fluxo de caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.
 O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extra orçamentários, dos 
desembolsos da despesa corrente, e dos desembolsos extra orçamentários.
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Demonstrativo do Fluxo de Caixa
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Notas Explicativas

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 – Tambiá, 
CEP: 58.020-538, 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.

2. Principais Diretrizes Contábeis

 A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Crea-PB, foi elaborada de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e da 
Secretaria do Tesouro Nacional, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

Base de Preparação
 As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor 
Público e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

Base de Mensuração
 As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:
 Provisões para férias de empregados;
 Provisões para perda – Dívida Ativa;
 Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível

Moeda funcional e moeda de apresentação
 As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

4. Balanço Patrimonial

 O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do  Crea-PB, representando, portanto, uma posição 
estática.
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Ativo Circulante

Disponível

 Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações. Os recursos 
disponíveis são mantidos em bancos oficiais públicos e incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras em caderneta de poupança e em fundos de 
investimento lastreados pelo Tesouro Nacional, classificados como conservadores e de médio risco, tendo os ganhos registrados em contas de resultado. A parte 
mais significativa das disponibilidades é mantida em aplicações financeiras. Os saldos disponíveis podem ser comprovados através do livro razão, das conciliações 
bancárias e dos extratos bancários.

 
 

Créditos a Curto Prazo

 Registra o valor a receber relativo a créditos de Dívida Ativa de curto prazo. Considerando prováveis perdas sobre tais créditos, foi constituída a provisão 
para perdas com devedores duvidosos visando o procedimento de ajuste embasado pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, que incluiu o procedimento nas 
normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, em conformidade com a legislação vigente:
 

Estoques

 Representa os valores dos bens adquiridos pelo Crea-PB com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e 
administrativas, composto de materiais de expediente, gêneros de alimentação, materiais de higiene e limpeza, entre outros.
O estoque de bens em almoxarifado está avaliado, na entrada, pelo valor original das aquisições. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques
é o custo médio ponderado. As movimentações são realizadas mediante requisições e lançadas no Sistema de controle de estoque.

 
2019

 
2020

 

Caixa e Equivalentes de 
Caixa 

4.156.753,64  6.936.606,61  

 
2019

 
2020

 

Créditos a Curto Prazo 2.287.544,04 57.123,87  

 
2019  2020

 

Estoques 17.764,06  22.959,76 
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Ativo Não-Circulante
Crédito à Longo Prazo - Dívida Ativa

 Os créditos tributários a longo prazo são decorrentes de inscrições em Dívida Ativa Administrativa. A provisão para perdas com devedores duvidosos 
foi constituída em conformidade com a legislação vigente.

 
 

Imobilizado

 O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis e são reconhecidos, inicialmente, com base no valor de aquisição e ficam sujeitos à 
depreciação, amortização ou exaustão no percentual definido de acordo com sua vida útil, preservando o valor residual. O Crea-PB não possui nenhum imóvel 
desapropriado. Todos os imóveis estão legalmente registrados em cartório de registro de imóveis e estão em pleno funcionamento para suas operações 
administrativas, tanto na Sede, como nas Inspetorias.
 As depreciações no exercício de 2020 foram no valor de R$ 995.691,20. O Crea-PB fez a sua última reavaliação de bens em 2016.

 2019  2020 

Créditos a Longo Prazo 233.837,31  18.676,98  

                                                                                                2019 2020 
BENS MÓVEIS 4.110.871,79 4.170.854,47 
Mobiliário em Geral 911.233,61 911.233,61 
Máquinas, Motores e 
Aparelhos 

325.480,36 335.773,04 

Veículos 1.424.096,45 1.471.086,45 
Equipamentos de Informática 1.407.700,99 1.407.700,99 
Sistemas Processam. Dados 42.360,38 42.360,38 
Outros Bens Móveis 0,00 2.700,00 
BENS IMÓVEIS 18.937.049,60 18.937.049,60 
Edifício 13.738.796,97 13.738.796,97 
Terrenos 5.017.000,00 5.017.000,00 

Obras em andamento 181.252,63 181.252,63 
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 O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, nos valores apresentados encontram-se 
registrados os compromissos com terceiros a serem saldados no exercício seguinte.

- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar
a curto prazo: apresenta os encargos da folha de pagamento de dezembro (FGTS, INSS e PIS).

- Demais obrigações a curto prazo: se refere a consignações de folha de pagamento de dezembro e outros retidos de pessoa jurídica (IRRF, 
ISS e Tributos Federais); 

Passivo Circulante

 2019  2020 

Encargos Sociais e 
Trabalhistas 

180.151,12  197.256,83  

Fornecedores 46.588,96 21.945,39  

Demais Obrigações a Curto 
Prazo 

82.754,80 93.909,40 

 

47



48

 Encontram-se registrados o parcelamento de encargos sociais junto a Receita Federal e as provisões de atos e fatos que 
poderão afetar o patrimônio do Crea-PB. As provisões para ações judiciais foram constituídas com base no Relatório de Passivos 
Contingentes da Assessoria Jurídica do Conselho.

Passivo Não-Circulante

 2019  2020  

Encargos Sociais a Pagar  134.751,76  99.152,37  

Provisões para Riscos Cíveis 
a Longo Prazo  

0,00  598.262,85  
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 O patrimônio é constituído de bens, direitos e de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência dos resultados apurados anualmente, e é composto 
atualmente pelas contas superávit/déficit do exercício e superávit/déficit de exercícios anteriores.

 Justifica-se a variação no patrimônio do Conselho em função dos acréscimos do superávit orçamentário, incorporações de bens patrimoniais, novas 
inscrições em dívida ativa em 2020, variação de estoques. Foram consideradas também as seguintes variações diminutivas: pagamento de restos a pagar do 
exercício 2019 não processados, depreciações ocorridas no exercício, provisão de ações judiciais.

5. Resultado Orçamentário

 O regime orçamentário para conselhos de fiscalização profissional segue o descrito no art. 35 da Lei 4.320/64. Desse modo, pertencem ao exercício 
financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.
Foi apurado em 31/12/2020 um Superávit Orçamentário de R$ R$ 1.910.405,41 (um milhão novecentos e dez mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e um 
centavos).

6. Resultado Financeiro

 O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício de 2020 
e alteraram as disponibilidades do Crea-PB. No Balanço Patrimonial, é possível identificar a apuração do resultado financeiro que resultou num superávit financeiro 
de R$ 8.222.921,12 (oito milhões duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e doze centavos).

Patrimônio líquido

 2019  2020 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  25.960.496,89  25.392.228,80  

Superávit/Déficit do 
Exercício  

2.376.075,18  1.662.152,08  

Superávit/Déficit 
Acumulados de Exercícios 
Anteriores 

23.584.421,71  23.730.076,72 



7. Demonstração do Fluxo de Caixa 

 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do 
fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos 
órgãos e entidades do setor público. O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus 
equivalentes. O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extra-orçamentários, dos 
desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da 
Despesa de Capital. O Resultado Positivo do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício de 2020 foi de R$ 2.819.835,65 (dois milhões oitocentos e 
dezenove mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

8. Gestão de Risco Financeiro

 As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do Crea-PB. Toda a 
movimentação financeira é realizada pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas, sempre dois no mínimo.

50

Notas Explicativas



Expediente

EXPEDIENTE

TEXTOS E REVISÃO

Maria Elisabete Vila Nova
Superintendente em Exercício/ Controladora

Grazielle Caroline Uchôa P. da Cunha
Assessora de Comunicação

Colaboração: Gerentes e Assessores do CREA-PB

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Mayday Produções Ltda

BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS estão disponíveis no portal da transparência:

http://creapb.org.br/transparencia

51


