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Relatório de Gestão do exercício de 2021 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação 

de contas anual a que o Crea-GO está obrigado nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de 

acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020 e pela DN-TCU nº 187/2020 e demais orientações do órgão de controle 

interno. 
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 E SAGE  DO  RESIDE TE DO  REA GO

Este re at rio tem a   nç o de iden  car o  rea  O em todos os par metros   e
en o  ema administraç o, o desen o  imento de a  idades, os res  tados a cançados e as
metas pretendidas   odos os setores administra  os est o transparentes no doc mento,
permi ndo ao  eitor  m con ecimento   e  ai desde a gest o de pessoas at o
re acionamento com o p b ico, se a este p b ico  eigo, poder p b ico o das pro ss es
  e comp em o  istema  on ea  rea 

O  rea  O entende a s a import ncia, se pape e a contrib iç o   e pode dar a
sociedade   om a premissa  ega de  reg  amentar e  sca i ar o exerc cio e as a  idades
da engen aria temos   e ser re er ncia de compet ncia na prestaç o dos ser iços   e
nos  designado  sociedade espera e con a   e a rep taç o i ibada do  rea  O se a a
en dade   e a de ende do ma pro ssiona e da má engen aria O  rea  O tem todas as
s as aç es,  orças, co aboradores ap icados a serem merecedores desta con ança  

 at a gest o está traba  ando com  oco na transpar ncia  transpar ncia de in ormaç es  
transpar ncia de a t des transpar ncia ins t ciona  

O ano de      oi  m ano de recomeço administra  o com  ma no a diretoria e  m no o
presidente tomando posse,  a endo tamb m  m recomeço naciona onde o  rasi está
saindo o adaptando aos mo des da pandemia  engen aria n o para e n o pode parar,
se a por ca sa de pandemia, se a por ca sa de crises po   cas o econ micas   a e
 embrar   e em t do a engen aria está presente, e a está presente no nascimento de  ma
no a  ida  engen aria c  nica , no constr ir e reconstr ir de  ma cidade  engen aria ci i ,
saneamento, p ane amento  rbano, topogra a e demais áreas , no a imento   e s stenta
a  ida  engen aria agron mica e de a imentos , no desen o  imento das com nicaç es
 engen aria e  trica e te ecom nicaç es , no progresso e acesso de áreas remotas
 transposiç o e constr ç o de  ias de acesso  encendo rios,  a es e montan a , nas
trans ormaç es de energia, no apro eitamento dos rec rsos nat rais, no disseminar de
con ecimentos en m, para toda a a  idade desen o  ida pe o  omem moderno  á
engen aria 

Podemos seg ramente di er   e a engen aria  a  orça motri do progresso e   e se
para isarmos o desen o  imento das a  idades e o ser iços re acionados as engen arias,
agronomia e geoci ncias para isaremos tamb m o progresso e o crescimento econ mico  
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O  rea  O dese a e traba  a com a  na idade de contrib ir, respeitando s as premissas
 egais, com o recomeço da engen aria e dos pro ssionais   e d o  ida a a  idade da
engen aria, agronomia e geoci ncias 

 o ano     recomeçamos mais  orte, mais saga e mais certo de   e   ntos somos mais
 ortes, o Regiona retomo as a  idades presenciais com os di erenciais e com a agi idade
ad  irida d rante os dias de  ome o ce  i emos da pandemia  m trampo im e
dedicamos o con ecimento para desen o  er os ser iços       , os   ais podem ser
rea i ados  ia site, sem   e o pro ssiona o se preposto ten a   e comparecer a a g ma
insta aç o do  rea  O O mi ar a prestaç o de ser iços  dist ncia  a nossa meta,   gar
de pro ssiona  desen o  endo a engen aria, por isso o  rea  O tem   e con n ar a
crescer nos ser iços remotos  

Em     , escre emos  m no o cap t  o na  ist ria, mostramos a nossa capacidade de
ino ar na rea i aç o da  OE  onnect,   emana O cia da Engen aria e da  gronomia 
 OE , ocorrida de   a      , pe a primeira  e na  ist ria  oi rea i ada sem p b ico
presencia  D rante a  OE  oram ministradas   pa estras   e contaram com a
par cipaç o e e  a de      inscritos  nscre eram se para par cipar do e ento       
pro ssionais  

  OE demonstro a  ni o  on ea e  rea  O para o erecer ao pro ssiona in ormaç o e
con ecimento com o ob e  o de a a ancar o se s cesso pro ssiona  Podemos di er, com
seg rança,   e a  OE  onect re e o   e o  rea  O está pronto e mad ro para en rentar
as ad ersidades    i ando as como  orça para sa tar na  ang arda dos demais  onse  os 

Em     ino amos ao so idi car a  sca i aç o inte igente  t a mente, o  rea  O tem o
pri i  gio de  sca i ar com e ci ncia e e cácia sem   e, necessariamente, todo o carpo de
 scais este a       nos empreendimentos   prendemos, e estamos con n amente a
desen o  er  erramentas   e  is a i em a a  idade da engen aria sem   e e a este a
 is  e aos o  os   abe ressa tar   e a engen aria  oc  ta a  e a, presente nos meios de
transmiss o e com nicaç o, no desen o  imento de e  ipamentos e má  inas, na
e o  ç o do processo ind stria gera mente s  detectada nos contratos   e especi cam
o ser iço e   e s o  istos pe o  rea  O de  orma tecno  gica,  sca i aç o inte igente 

 E SAGE  DO  RESIDE TE DO  REA GO

Oport namente em     ,  oi ano tamb m de respeito Re orçamos o respeito   e temos
por cada  m de nossos pro ssionais, aos conse  eiros preser amos as re ni es p enárias e
de c maras e comiss es de  orma   brida, aos  o ens pro ssionais mantemos a  o enidade
de  ngresso ao  istema  on ea remotamente, aos pro ssionais e empresas registradas e aos
 eigos disponibi i amos todas as  erramentas para acesso ao Regiona de  orma remota 
Entendemos   e cada  m a se tempo  ai descobrir e pra car o se  no o norma   

 o ano de     tamb m contrib  mos, ad  irimos e re orçamos nosso materia   mano 
 ontrib  mos ao ceder  ma parte de nossos co aboradores para o tras en dades de   e
comp em o sistema  on ea  rea e   e co aboram com o crescimento e o desen o  imento
do pro ssiona   d  irimos pro ssionais conceit ados e experientes ori ndos da inicia  a
pri ada o do poder p b ico   e   m para co ocar os se s con ecimentos a ser iço do
Regiona  Re orçamos o nosso  me de co aboradores,  o e somos  ma  orça de traba  o
com  m           e se destaca pe o con ecimento nas  egis aç es do  istema
 on ea  rea e pe o dinamismo ob do na inicia  a pri ada 

O  rea  O a ança para     tendo por ba i adores de cond ta  a responsabi idade e o
compromisso com a sociedade, o respeito aos se s pares e a caracter s ca   e nos destaca
entre todos os conse  os a  ino aç o tecno  gica   

 oi nia   O, março de      

Eng   amar ne  oreira   nior

 Presidente do  rea  O

 E SAGE  DO  RESIDE TE DO  REA GO
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O Crea-GO 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), com sede e foro na cidade de Goiânia e 

jurisdição no estado de Goiás, instituído pela Resolução n. 170, de 29 de agosto de 1968. Possui órgãos de caráter decisório e executivo. 

 

Finalidades e competências institucionais do Crea-GO 

 

Finalidades e competências institucionais do Crea-GO 

 

Finalidades e competências institucionais do Crea-GO 

 

Câmaras Especializadas 

Plenário 

Tem por finalidade decidir os assuntos relacionados às competências 

do Conselho, constituindo a segunda instância de julgamento no 

âmbito de sua jurisdição, ressalvo o caso de foro privilegiado.  

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. 

Presidência 

Órgão executivo máximo da estrutura básica que tem por 

finalidade dirigir o Conselho, cumprir as decisões do plenário, bem 

como a legislação específica do sistema CONFEA/CREA.  

Diretoria 

Órgão executivo que representa o Crea-GO na região onde for 

instituída. Tem por finalidade fiscalizar o exercício das profissões 

abrangidas pelo sistema CONFEA/CREA. 

Órgão executivo da estrutura básica do Conselho que tem por 

finalidade auxiliar a presidência no desempenho de suas funções 

e decide sobre questões administrativas. 

Inspetoria 
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   rea  O, na sess o P enária n  8  , de    de agosto de    8, re iso  o 
P ane amento Estrat gico, apro ando o para o   in   nio    8       Essa re is o  oi 
moti ada pe a necessidade de aprimorar as aç es  isca i at rias, proati as, das 
ati idades pro issionais  O ob eti o principa  do at a  p ane amento  oi de constr ir 
 ma  is o sist mica do  onse  o,   e p desse ser trad  ida em miss o,  a ores,  is o 
e ob eti os estrat gicos, de ta  maneira   e nen  ma  ariá e    e possa impactar de 
 orma positi a na gest o  osse desconsiderada    no a miss o,  a ores e  is o,  icaram 
assim de inidas  

Declaração da missão, visão, análise interna e externa do Crea-GO 

 



 

 

     12 
  



 

 

     13 

 a etapa do diagn stico estrat gico  oram identi icadas as  orças e  ra  e as 
competiti as, re erentes aná ise interna, bem como as oport nidades e ameaças   e 
comp e a aná ise externa   

 o exerc cio de      ocorreram a g mas a teraç es na estr t ra administrati a do 
 onse  o   a  ig ra    consta o organograma do  rea  O e na  ig ra    a 
identi icaç o dos gestores   e esti eram  inc  ados diretamente   Presid ncia  
Entretanto, a  ssessoria Especia i ada de  mprensa e a  oordenadoria de P b icidade 
e     rea permaneceram sob  ac ncia, o  se a, sem indicaç es no re erido exerc cio   

              Figura 1 – Organograma do Crea-GO 

     
Figura 02 – Gestores vinculados diretamente à Presidência 

 

 

Ho  eram a teraç es de dirigentes  inc  ados   Presid ncia no exerc cio de 
    , com as de idas s bstit iç es na s perintend ncia  He der  orges por 
Kristinne Rodrig es  na  ssessoria Especia i ada de O  idoria    e i   imar es 
por  irg nia   rado, e na  oordenadoria de  ontro adoria   ari e  a es por 
Ra ae   ima   

Estrutura organizacional 
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Relacionamento com a sociedade Relacionamento com a sociedade 
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O tro importante cana  de com nicaç o com a sociedade   a 

O  idoria do  rea  O, instit  da em          ig ra    

e idencia os principais ser iços disponibi i ados  

Figura 03– Principais serviços disponibilizados pela Ouvidoria 

A ouvidoria do Crea-GO, registrou no exercício de 2021, 4.909 

manifestações, aumentando assim, em 25,42% em relação a 

2020, fato constatado devido pedido de fiscalização que por 

meio de baixa de distrato de ART, o fiscal se desloca até o 

endereço descrito na ART para verificação da comprovação 

do estágio da obra, e se de fato a obra foi concluída, ou se foi 

baixada antes da conclusão. Esse atendimento teve início de 

implantação e controle, em dezembro de 2020 e finalizando 

o monitoramento desse controle por 12 meses, ou seja, 

dezembro de 2021. 
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Figura 04– Principais atendimentos realizados pela Ouvidoria 

Conforme observa-se na Figura 04, as reclamações em relação ao exercício anterior, reduziram em 40,21%, 

e consequentemente os pedidos de fiscalização total tiveram redução de 7,92%. Já os pedidos de denúncia 

aumentaram em 95,74% provavelmente provocados pelo retorno das atividades da construção civil, nos 

quais os casos em decorrência da pandemia foram amenizados a partir do segundo semestre de 2021. 

Todas manifestações abertas em 2021 foram tratadas, bem como as orientações repassadas aos 

interessados sobre quais procedimentos poderiam adotar para solucionar o caso. 

Vale ressaltar que em decorrência da pandemia do coronavírus, algumas alterações no atendimento foram 

necessárias para dar segurança aos servidores e aos usuários dos serviços do Conselho. Dentre as medidas 

implementadas evidencia-se o atendimento mediante agendamento, disponível no site do Crea-GO, 

aferição da temperatura corporal feita na recepção e demais protocolos de segurança (Figura 05). 

Figura 05– Banner de orientação  

 



 

 

     16 

 

Em decorr ncia da  ei  edera  n        , de  8 de 
no embro de     , desde      o  rea presta 
contas de se s atos e di   ga se s res  tados, 
internamente e à sociedade, por intermédio do 
Portal da Transparência, que é atualizado 
sistematicamente, disponível no site 
www creago org br  

  “ arta de  er iços do  rea- O”, dispon  e  no 
site do Conselho, é um documento que traz a 
descrição dos principais serviços oferecidos, as 
formas de acessá-los e o padrão de qualidade de 
atendimento que se busca. Trata-se de uma 
orientação ao público sobre como, quando, onde 
e em que situação utilizar 
os serviços disponibilizados. A carta é também um 
instrumento de transparência. 

Dispon  e  na página principa  do site do  rea   O 

www creago org br

 cesso e c stomi aç o 

                                  

 Pro ssiona  pode persona i ar as cores 

da inter ace da p ata orma e  oto 

  cessos reali ados em 2021

1 2 112

  art o de  isita digita e  ntera  o, possibi ita

disponibi i ar as in ormaç es do pro ssiona de  orma

 áci , e ciente e     eco  gica 

  ma  erramenta de aná ise din mica de dados pro ssionais   p ata orma garante no os rec rsos
podendo criar cart o digita on  ine, aná ises de p ata orma de contrataç o, modo apresentaç o,
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com a sociedade  

 adeia de valor 
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Fatos externos relevantes no resultado da gestão 

O  o erno do estado de  oiás, por meio do Decreto n      , de   de março de     ,
determino a para i aç o de a  idades da constr ç o ci i , mantendo somente as obras
re acionadas  energia e  trica, saneamento básico, obras  ospita ares e de penitenciárias, bem
como os estabe ecimentos comerciais   e   es  orneçam os respec  os ins mos
permaneceram em a  idade O ob e  o do citado decreto  oi conter a propagaç o do  o id 
   

O  rea  O  isando garan r a s stentabi idade  nanceira, inicio a par r de abri do exerc cio
de     , o monitoramento sistemá co de s as receitas  oi estabe ecido tr s cenários de
receita,   ais se am posi  o, intermediário e nega  o, com esses  a ores  oram ca c  adas as
pro eç es da receita de     por meio da m dia m  e das tr s semanas anteriores  ogo, o
cenário apresento posi  o, permanecendo posi  o tamb m no exerc cio de     , con orme
apresentado no  ap t  o   

O Decreto n     , p b icado em   de     o de     a tero o Decreto n     pre endo
ent o, o retorno das a  idades econ micas ap s   dias de iso amento intermitente,
retornando assim, as a  idades da constr ç o ci i  
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  apítulo 2 

 Riscos, oportunidades e perspectivas 
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O Crea-GO planeja o seu SGQ com base nas necessidades do Conselho aliadas às 

expectativas das partes interessadas, identificando assim os riscos e 

oportunidades. Para abordar esses riscos e oportunidades, o Crea-GO se orienta 

pelo PO 15 - “ est o de Risco”, a a iando a eficácia dessas ações por meio de 

análise crítica. 

O risco   ana isado con orme a “ atri  de probabi idade conse   ncia”, nos 

termos da NBR ISO/IEC 31010:2012, ferramenta que atribui valores 

correspondentes à probabilidade desse risco ocorrer e à sua consequência, isto é, 

o impacto no direcionamento estratégico do Conselho. Com base no cruzamento 

desses valores de probabilidade e criticidade, são definidos os níveis desses riscos, 

conforme verifica-se na Figura 06. 

Figura 06–  atriz de probabilidade e consequência 

Riscos c assi icados como “m ito cr tico” e “cr tico” de em ser tratados, o 

“to erá e ” pode ser tratado caso a e  ipe entenda   e  a a  iabi idade 

administrati a e  inanceira para ta   O risco c assi icado como “insigni icante”   

monitorado com objetivo de identificar os fatos que possam agravá-lo. As 

deliberações são registradas no RG. 073 - “ ná ise  r tica pe a Direç o”   oram 

identificados 23 riscos, dos quais 10 dizem respeito ao Planejamento Estratégico 

e os demais ao mapeamento de processos, 17 desses riscos estão sendo 

tratados. Dentre estes foram destacados três riscos, conforme verifica-se na 

Figura 07. 

Figura 07– Principais riscos identificados 

•Medida: Monitoramento das metas referentes a publicidade, 
realização de palestras e eventos técnicos e da pesquisa de 
satisfação do cliente

•Resultado: Das duas metas monitoradas, uma foi alcançada.

Falta de interesse dos 
profissionais registrados 

no Conselho em 
conhecer o sistema 

(objeto do PA 01/2018)

•Medida: Reestruturação do Departamento Téncico e análise 
efetiva dos livros de ordem.

• Resultado: Foram elaborados  10 relatórios de acobertamento, 
5.005 autos foram lavrados e 68.662 livros de ordem 
preenchidos, em 2021.

Falta de ações eficazes 
para coibir a prática do 

acobertamento 
profissional

•Medida: Acompanhar o processo licitatório de execução da obra

• Resultado: A obra foi iniciada em agosto de 2019 foi inaugurada 
em agosto de 2020. Entretanto forma adquirido diversos 
equipamentos nos exercícios de 2021 e 2022 para melhoria e 
bom funcionamento. Somente em 2022 será apresentado 
resultado desse monitoramento.

Estrutura Física inadequada 
para o bom funcionamento 

da TI (objeto do PA 13/2018) 
e Hardwares da rede lógica 

da sede estão obsoletos 
(objeto do PA 14/2018)

Gestão de riscos 
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O  rea  O imp emento  tr s barreiras para rea i ar as ati idades de contro e interno, 
con orme citadas na  ig ra  8    seg ir ser o deta  adas as ati idades da   ditoria 
 nterna e da  ontro adoria do  onse  o  

Figura 08– Esquema das barreiras de controle interno 

Foi elaborado o Plano Anual de Auditoria Interna 2021/2022 cujos trabalhos  

contemplaram auditorias de gestão, conformidade, operacional e contábil. Em 

2021, no período de janeiro a dezembro, foram realizadas nove auditorias, 

conforme segue:  

 ontroles internos 

A Auditoria Interna do Crea-GO foi instituída pela Portaria nº 241, de 04 de maio 

de 2018, em cumprimento à Decisão Plenária 029/2018, de 05 de março de 

2018, realiza suas atividades atendendo o PO 05 - “  ditoria”, a e  ipe   

composta por dois colaboradores, sendo um Auditor e um Assistente 

Administrativo.  

Nas auditorias realizadas foram identificadas três recomendações e sete 

observações. Além das auditorias internas, no período de maio a setembro, 

foram realizadas duas auditorias externas, a primeira contábil e financeira, 

também dos exercícios de 2019 e 2020, realizada pela BEZ Auditores 

Independentes, empresa terceirizada, contratada pelo CONFEA, que se 

encontra em fase de elaboração de relatório; e a segunda, de manutenção da 

ISO, realizada pela QMS Certification Services, contratada pelo Crea GO 

A Coordenadoria de Controladoria, por sua vez, e tendo por base a legislação 

vigente e os critérios estabelecidos nos documentos do SGQ, verificou a 

regularidade de 395 pedidos de diárias, 34 solicitações de jetons, 31 

ressarcimentos de quilometragem e 02 solicitações de reembolso no exercício 

de 2020. Além disso, averiguou, por amostragem, processos de aquisições, 

contratações de serviços, entre outros, e sua adequação aos normativos 

vigentes, gerando um total de 10 relatórios com sugestões às áreas envolvidas 

com esses procedimentos. A Controladoria identificou também 15 não-

conformidades, que estão sendo atualmente tratadas, a partir de auditorias de 

processos administrativos conduzidas a cada trimestre.  

 

• Auditoria Remota: com os colaboradores das inspetorias de: 

Anápolis, Aparecida de Goiânia e Caldas Novas; 

• Auditoria de Conformidade: nos Departamentos de: Registro, 
Tecnologia da Informação, Fiscalização e Administrativo, bem 
como Coordenadoria de Integração de Dados, Presidência, 
Gabinete, Superintendência e Secretaria-Geral. 
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  apítulo 3 

 Governança, estratégia e alocação de recursos 
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 lanejamento estratégico 

 o exerc cio de    8  oram procedidas as re is es dos ob eti os estrat gicos do  onse  o, com  ti i aç o da metodo ogia B        S  r   r       , sendo estabe ecidas 

  atro perspecti as, do e temas e de essete ob eti os estrat gicos, con orme  eri ica se na  ig ra     O P ano de  etas do P ane amento Estrat gico do  rea  O, para o 

  in   nio    8        composto de    metas   ig ra       rimestra mente, o Presidente do  onse  o rea i a o acompan amento das metas, por meio da rea i aç o de 

 ná ises  r ticas pe a Direç o,   ando s o de inidas aç es para  iabi i ar o c mprimento das metas estabe ecidas no P ane amento Estrat gicos do  rea  O   

Indutor da Inovação

FinanceiraCliente

Cumprimento 

da Missão

Divulgação

Alto Desempenho

Articulação e Atuação SistêmicaFoco no Cliente

Processos Internos

Pessoas e Tecnologia

MAPA ESTRATÉGICO DO CREA-GO 2018 - 2022
 MISSÃO: Regulamentar, fiscalizar e orientar o exercício e as atividades profissionais, realizando, na qualidade de 

autarquia federal,  serviços e ações em defesa da sociedade,  que visem o desenvolvimento sustentável.

 VISÃO 2018:Ser referência nacional nos serviços prestados e na fiscalização proativa da atividade profissional 

promovendo a valorização profissional perante a sociedade.

Impacto Social

Desenvolver 

lideranças para a 

gestão de mudanças 

e inovação

Promover o 

desenvolvimento e a 

valorização das pessoas 

com foco em resultados

Incrementar a gestão da tecnologia da 
informação, buscando a adequação da 
infraestrutura física, dos equipamentos 

e dos sistemas de informação e 
comunicação

Identificar as 

necessidades dos 

profissionais, objetivando 

a integração com o 

Conselho

Intensificar a 

unicidade das ações 

com o Confea e 

demais Creas

Incrementa a 

formalização de parcerias 

com demais órgãos, 

entidades de classe e 

instituição de ensino 

Desenvolver e 

prestar serviços 

voltados ao 

aperfeiçoamento de 

gestão  

Intensificar as ações 

de valorizar da ART.

Divulgar e  ampliar os 

serviços prestados à 

sociedade .

Intensificar a 

divulgação da 

legislação profissional, 

bem como, dos 

trabalhos 

desenvolvidos.

Ser reconhecido 

como Conselho 

de defesa da 

sociedade

Promover a integração 

com as instituições de 

ensino, 

Divulgar aos 

profissionais e a 

sociedade as ações 

do Crea-GO

Promover a 

atração e 

retenção de 

talentos

Maximizar resultados 

por meio do uso eficaz 

dos recursos: físicos, 

humanos e financeiros

Sustentabilidade

Solidificar a autosustentabilidade

do Conselho.

Transparência

Atuação Articulada

Eficiência Operacional

Líder e Indutor de Inovação

Compliance

Assegurar a conformidade 

com os requisitos legais, 

regimentais e estatutários.  

Os indicadores obtidos no exerc cio de 

    , constam no  p ndice    Q adro 

      eri ica se   e das    metas 

estabe ecidas, oito n o  oram a cançadas 

em     , o  se a, o  ndice das metas 

ig a adas o  s peradas   de   ,   , 

s perior ao obtido em        e  oi de 

      ota se   e  á  ma tend ncia de 

a mento nas metas atingidas para o 

pr ximo exerc cio, considerando a 

red ç o e o combate positi o no 

en retamento da  o id     
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A governança do Crea-GO atua na verificação e fiscalização do exercício e das 

atividades das profissões de Engenheiros, Engenheiros Agrônomos, Geólogos, 

Geógrafos, Meteorologistas e Tecnólogos das modalidades mencionadas, 

vinculadas ao sistema Confea/Crea, bem como dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho. 

Para assegurar o alinhamento de suas finalidades e competências legais dentro da 

estrutura de governo, o Crea-GO atua de acordo com o Decreto Federal nº 

23.569/33, com a Lei 5.194/66 e a Lei 6.496/77, e também, com as resoluções 

definidas pelo Confea. A comunicação das deliberações da administração do Crea-

GO é realizada por meio de portarias editadas pela Presidência, ou decisões da 

Diretoria, Câmaras Especializadas ou Plenário.  

A governabilidade do Crea-GO, desde 2008, é embasada na Política da Qualidade 

descrita com seus respectivos objetivos, metas e indicadores constantes do 

documento da qualidade denominado DS 05 - “Ob eti os da Q a idade”   om o 

intuito de manter e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos, o Crea-GO 

implementou, em 2008, o Sistema de Gestão da Qualidade com base nos requisitos 

da norma NBR ISO 9001. Atualmente o Conselho possui a certificação do sistema de 

gestão da qualidade (SGQ), certificado pelo ICQ Brasil, com base na norma ABNT 

NBR ISO 9001:2015. 

As principais decisões administrativas e de gestão no Crea-GO são tomadas em 

reuniões formalmente realizadas, que tem o seu registro em ata para facilitar a 

comunicação e acompanhamento acerca da implementação do que fora decidido. 

Por último, e não menos importante, verifica-se que o  

 

 

 

 

 

 

Crea-GO  ti i a a metodo ogia gerencia  de e aboraç o de “P ano Estrat gico” 

visando estabelecer a direção a ser seguida pelo Conselho, com definição da 

missão, visão de futuro, bem como das metas, objetivos estratégicos e linhas 

de atuação. Consta na Figura 10 o esquema de governança do Crea-GO. 

Figura 10 – Esquema do sistema de governança  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de governança 
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A Diretoria do Crea-GO é um órgão executivo da estrutura básica, que também 

integra a estrutura de governança do Conselho, constituída por Presidente e por 

Conselheiros titulares, eleitos na primeira sessão plenária ordinária do ano. A 

diretoria é eleita pelo Plenário, para mandato de um ano, exceto para o cargo de 

Presidente que tem mandato de três anos (Lei n.º 8.195, de 26 de junho de 1991), 

podendo se reeleger por mais um mandato. O presidente é eleito pelo voto direto e 

secreto dos profissionais registrados e em dia com suas obrigações. A Diretoria do 

Crea-GO tem por finalidade auxiliar a Presidência no desempenho de suas funções 

e decidir sobre questões administrativas. A Diretoria em 2021 teve a seguinte 

composição:  

 

No Apêndice A, consta o Quadro 01, com a relação de todos os conselheiros 

com mandato no exercício de 2021. Observa-se que o Crea-GO possuía 

quarenta e quatro conselheiros titulares e trinta e oito conselheiros suplentes. 

Vale ressaltar que os conselheiros têm mandatos de três anos, sendo 

permitida uma recondução, e são indicados por entidades de classe ou 

instituições de ensino, nos termos da Lei n. 5.194/66, e Resoluções n. 

1.070/2015, 1071/2015 e 1109/2018, ambas do Confea. Cada conselheiro 

efetivo tem direito a um suplente. 

 

 

 

 
 Lamartine Moreira Júnior 

                 Presidente 

 

Marisa Pignataro 
Sant´Anna 
 1º Vice-
Presidente 
 

 

Bruno Botelho 
Saleh  
2º Vice-
Presidente 
 

 

Paulo Roberto 
Lucas Viana 
1ª Diretor 
Administrativo 
  

Urias Luis Silva 
Fleury 
2º Diretor 
Administrativo 
 

 

Cristiane 
Rodrigues 
1ª Diretora 
Financeira  

 

Wanessa Silva 
Rocha 
2º Diretor 
Financeiro 
 

Despesas com os dirigentes do Conselho 
Os cargos de conselheiros e dirigentes dos Conselhos Profissionais são 

honoríficos. Para viabilizar o deslocamento e a participação de seus 

membros em reuniões do Conselho, são efetuados os custeios de 

deslocamento, diárias aos Conselheiros que residem no interior do Estado, 

e deslocamento para os conselheiros residentes na região metropolitana 

de Goiânia, conforme consta da Portaria vigente do Crea-GO. Também são 

concedidos jetons ao Presidente e aos Conselheiros do Crea-GO, quando 

do comparecimento e participação nas Sessões Plenárias, Ordinárias e 

Extraordinárias, reunião das Câmaras Especializadas e Diretoria, os valores 

e demais condicionantes constam na Portaria n. 66/2019 do Crea-GO. No 

Quadro 04 (Apêndice D), constam os demonstrativos do custeio de 

participação dos membros nas reuniões da entidade nos dois últimos 

exercícios. 
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Visando evidenciar a adequada aplicação dos recursos recebidos, o Crea-GO 

tem investido de forma considerável nas atividades de fiscalização e finalística, 

ou seja, viabilizando o cumprimento de suas funções institucionais e legais. 

Entende-se por atividades de fiscalização todas as ações voltadas para 

verificação do exercício e atividades profissionais, e por atividades finalísticas 

todas as ações voltadas ao registro de profissional e pessoa jurídica, ART, acervo 

técnico, normatização, instrução e julgamento de processos, e orientação. Com 

relação às atividades de apoio, foram consideradas as atividades referentes a 

auditoria, gestão de pessoas, administrativas, financeiras, contábeis, tecnologia 

da informação, cursos, publicidade, imprensa, gabinete e assessorias 

institucionais. 

 

Para composição dos gastos 
com as atividades realizadas 
pelo Conselho, foram 
consideradas despesas com 
salários, encargos e benefícios, 
despesas com diárias e 
deslocamentos. Verifica-se na 
Figura 11, com relação às contas 
citadas, que foram gastos 
28,38% com as atividades de 
apoio, 33,57% com as atividades 
de fiscalização e 38,05% com as 
atividades finalísticas. Portanto 
o Conselho dispendeu 71,62% 
de seus recursos com as 
atividades que diretamente 
relacionadas com as suas 
funções institucionais e legais. 

 Figura 11 –  istribuição dos gastos com 

atividades de fiscali ação, finalística e de 

apoio 

 

 

 

Na Figura 12 consta o detalhamento do quantitativo gasto em cada conta 

analisada. Nesta verifica-se que o maior gasto é com pagamento de pessoal, 

benefícios e encargos sociais, com aplicação dos recursos de forma mais 

expressiva nas atividades finalísticas e fiscalização. 

 

Figura 12–  etalhamento dos gastos com as atividades de fiscali ação, 

finalística e de apoio 

 

 

 

Apoio
28%

Fiscalização
34%

Finalística
38%

Apoio Fiscalização Finalística

10.709.343,72

416.041,86 304.531,65

12.907.844,84

26.143,35
18.958,90

9.561.054,81

49.200,84 53.202,76

Desp. com pessoal Diária Deslocamento
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10%

20%
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50%

60%
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80%

90%
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Fiscalização Finalística Apoio

Resultados das metas estratégicas Gastos com a fiscalização e atividades finalísticas 
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Trimestralmente o Crea-GO realiza o acompanhamento das metas e indicadores, 

estabelecidos no Planejamento Estratégico 2018/2022. Este acompanhamento é 

efetivado por meio de reuniões de análise crítica da direção, reuniões estas que 

são documentadas em registros próprios. Os resultados obtidos no exercício de 

2021, constam no Quadro 02 (Apêndice B). Na análise destes resultados verifica-

se que das 31 metas estabelecidas, oito não foram alcançadas em 2021, ou seja, 

o índice das metas igualadas ou superadas é de 74,19%, índice superior ao obtido 

em 2020 que foi de 71%. 

A seguir serão destacadas 10 das 31 metas estabelecidas, com os resultados 

alcançados por trimestre no exercício de 2021. 

 

TEMA: IMPACTO SOCIAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Divulgar e ampliar os serviços prestados à 

sociedade 

 

  

Garantir que 95% 
dos processos 
formalizados 
referentes ao 
direito e apoio ao 
consumidor 
obtenha a 
resposta de 
negociação ou de 
não negociação, 
entre as partes, 
no prazo máximo 
de 90 dias. 

 

Aumentar em 
2021, no 
mínimo, 20% o 
número de 
fiscalizações 
realizadas em 
relação ao 
exercício de 
2017. 

 

 

 

  

 

Produzir e 
veicular em 
2021 no 
mínimo 5 
campanhas 
em mídia 
paga voltada 
ao 
fortalecimen-
to da 
imagem do 
Conselho. 

 

 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

24,7%

27,4%

21,7

12,6

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

2

5

7

8

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM
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TEMA: DIVULGAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Intensificar a divulgação da legislação 

profissional, bem como dos trabalhos desenvolvidos. 

 

 

Publicar até 
2021, no 
mínimo, oito 
assuntos/artigos
/ matérias 
relacionadas às 
normas 
referentes ao 
exercício e a 
atividade 
profissional. 

 
TEMA: SUSTENTABILIDADE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Solidificar a autossustentabilidade do 
Conselho 

 
 
 

 

Garantir até 
2021 o 
crescimento 
real de 12% no 
valor das 
receitas, em 
relação ao 
exercício de 
2017, 
excluindo as 
receitas 
provenientes 
dos 
profissionais 
de nível 
médio. 

 
 

  

  

TEMA: INDUTOR DE INOVAÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver e prestar serviços voltados ao 

aperfeiçoamento 

 

Limitar 
em 2,30% 
o índice 
anual de 
relatórios 
indevido. 

 

 

1

3
4

9

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim

57,5%

70,2% 72,7%

81,3%

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

1,5%

1,3%

1,6%
1,5%

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

13,7

9,2

18,5
17,2%

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM
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TEMA: ATUAÇÃO ARTICULADA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a integração com as Instituições de 

Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 anter, at      , 
o  ndice para 8   
das 
obras ser iços 
  e ti eram as 
 R ´s baixadas 
por rescis o 
contrat a , se am 
 isca i adas em 
at     dias ap s a 
so icitaç o  

 

 
TEMA: TRANSPARÊNCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Divulgar aos profissionais e sociedade as 
ações do Crea-GO 

 
 

 Garantir a 
participação 
anual de 12% de 
profissionais, 
registrados e 
residentes no 
Estado, nos 
eventos técnicos 
(cursos, 
palestras, 
seminários e 
outros), 
realizados pelo 
Crea-GO com ou 
sem parcerias 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Maximizar resultados por meio do uso eficaz 

dos recursos físicos, humanos e financeiros, aperfeiçoando 
continuamente os processos internos visando uma gestão interna eficaz 

 

 

 

Garantir a 
realização 
de mínimo 
02 (dois) 
seminários 
de formação 
e 
atualização 
destinados 
aos 
Conselheiros 
e/ou 
Inspetores. 

 

 

76,3%
84,5%

94,3%
86,5%

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

1,6%

7,2%

11,4%

13,8%

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

2 2

1

2

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
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Os principais processos do Crea-GO são definidos no Diagrama de processos nos 

documentos suportes (SGQ). Vale ressaltar, que se entende por atividades de 

fiscalização todas as ações voltadas para verificação do exercício e atividades 

profissionais, por atividades finalísticas todas as ações voltadas ao registro de 

profissional e pessoa jurídica, ART, acervo técnico, normatização, instrução e 

julgamento de processos, e orientação.  

A Lei n. 5.194/66 prevê que o julgamento em primeira instância será realizado 

pelas câmaras especializadas. O Crea-GO possui as seguintes Câmaras 

Especializadas: Agronomia (CEA), Engenharia Civil e Agrimensura (CEECA), 

Engenharia Elétrica (CEEE), Engenharia Mecânica e Metalúrgica (CEEMM), 

Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST) e Geologia, Minas e Engenharia 

Química (CEGMEQ). A citada Lei prevê também que os julgamentos em segunda 

instância serão feitos pelo Plenário do Crea-GO. No exercício de 2021 foram 

realizadas 15 sessões Plenárias e 80 sessões das Câmaras Especializadas, 

totalizando 9.336 processos analisados, conforme verifica-se na Figura 13. 

Figura 13 - Quantidade de processos analisados pelo Colegiado 

 

Com relação aos processos éticos, foram formalizados 105 processos em 

desfavor dos profissionais registrados, no exercício de 2021, sendo que, 

destes alguns estão em tramitação. Em se tratando dos processos, com 

decisão transitada em julgado, verifica-se que 28 processos foram 

arquivados, 12 profissionais foram penalizados com advertência reservada, 

21 com censura pública, conforme mostrado na Figura 14. Vale ressaltar, 

que os processos de censura pública são publicados em jornal de grande 

circulação e no site e nos murais do Conselho (sede e inspetorias). 

Figura 14 – Processos éticos disciplinares 

 

Visando garantir agilidade na tramitação do processo ético, foram 

implementadas duas ações, a primeira foi a criação de um sistema 

informatizado exclusivamente para condução destes processos, e a segunda a 

aprovação do parecer da assessoria jurídica do Conselho, por meio da PL. 

55/2019, que altera a condução do processo ético. Foi estabelecido, na citada 

Decisão, a adoção no juízo de admissibilidade do princípio in dubio pro 

societate, na dúvida delibera-se favor da sociedade. Todavia, na fase de 

instrução pela Comissão de Ética Profissional (CEP) por vezes não são obtidas 
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provas suficientes para fundamentar uma condenação. Neste caso, adota-se o 

princípio in dubio pro reo, na dúvida decidiu-se a favor do réu. Esse 

procedimento, acelerou o tempo de tramitação do processo, considerando que 

realiza-se a instrução detalhada do processo antes de encaminhá-lo à CEP. 

Contudo, as ações impactaram no crescimento considerável na quantidade de 

processos arquivados nos dois últimos exercícios, conforme observa-se na 

Figura 14. 

No ano de 2021, o Crea-GO percebeu o decréscimo de 0,82% na quantidade de 

novos profissionais registrados, em relação ao ano de 2020, a queda pode ser 

atribuída à pandemia que alterou o regime escolar provocando atrasos nas 

realizações das colações de grau e/ou entrega dos diplomas (Figura 15). 

Considerando ainda que, em 2020, os reflexos negativos da pandemia e a saída 

dos profissionais de nível médio na modalidade agrícola, em cumprimento a 

publicação da Lei Federal 13.639/2.018, que instituiu o Conselho Federal dos 

Técnicos Agrícolas. Em se tratando das empresas registradas, os números 

apontam para um acréscimo de 30,15% na quantidade de novos registros e 

40,22% na quantidade de registros ativos, ambos em relação ao ano de 2021. 

(Figura 16). 

Figura 15: Quantidade de profissionais registrados 

 

 

Figura 16: Quantidade de empresas registradas 

 

No exercício de 2021 foi 
registrado um aumento de 
13,91% na quantidade de 
ARTs registrada em relação 
a 2020. Contudo, 
considerando as restrições 
econômicas decorrentes do 
enfrentamento à pandemia 
de COVID-19, que perdurou 
em 2021, o resultado 
obtido foi significativo 
(Figura 17). 

  Figura 17: Quantidade de ARTs registradas 

 

 

No ano de 2021 a fiscalização manteve a utilização do App GEOFISCO, 

numa versão reestilizada e atualizada, como instrumento de campo para 

produção de relatórios de fiscalização. Esse aplicativo foi desenvolvido pela 

equipe do Crea-GO. Ademais, a fiscalização tem utilizado convênios de 

cooperação técnica com vários órgãos, tendo 90 acordos vigentes em 
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2021, e por meio do software de Business Intelligence (BI), têm obtido 

informações que permitem otimizar as atividades de fiscalização. Mesmo 

num ano atípico, devido a pandemia, o Conselho desenvolveu aplicativos 

de fiscalização para viabilizar as atividades remotas, mapeando mais de 24 

mil empreendimentos no estado de Goiás com indícios de infrações aos 

artigos da Lei Federal 5.194/66. 

Portanto, verifica-se na Figura 18, crescimento de 13,16% no total de 

fiscalizações realizadas em 2021 em relação a 2017. Enfatiza-se também 

que em 2021 as fiscalizações proativas representaram 90,4% das ações 

realizadas, entendendo como proativas aquelas previstas no RG. 121 – 

Plano de ação da fiscalização. Outra informação que merece destaque é o 

baixo quantitativo de autos de infração lavrados, representando somente 

8,2% das fiscalizações realizadas em 2021, evidenciando que a maioria das 

atividades fiscalizadas estavam regulares ou foram regularizadas em 

tempo hábil. Tal resultado valida as ações realizadas pelo Conselho de 

conscientização da importância da participação do profissional nas obras e 

serviços técnicos realizados. 

Figura 18 – Quantitativo de fiscalizações realizadas segundo a origem 

 

Analisando as informações constantes na Figura 19, verifica-se que, das 

60.846 fiscalizações realizadas em 2021, em 58.886 não foi identificado o 

exercício ilegal da profissão na realização do serviço ou obra, ou seja, 

96,78% das fiscalizações efetivamente verificaram as atividades dos 

profissionais e empresas registradas no Conselho. Observa-se ainda o 

número decrescente de infrações enquadráveis como exercício ilegal das 

profissões no estado de Goiás. Em 2017 foram 14.251, e em 2021 

registrou-se apenas 1.960, representando uma redução de 86,25%. Esses 

resultados evidenciam que o trabalho de conscientização realizado pelo 

Conselho nos últimos anos tem surtido efeitos positivos. 

Figura 19 – Quantidade de fiscalizações segundo o objeto 
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Com relação a qualidade dos relatórios elaborados e autos de infração 

lavrados, observa-se na Figura 20, que o índice de autos cancelados é de 6,7% 

em relação ao total de autos julgados. 

 

 

 

Figura 20 – Resultados obtidos com os autos lavrados 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao processo de cobrança de anuidades em atraso e 

autos de infração com decisões transitadas em julgado, duas 

unidades do Conselho têm as funções de realizar essas atividades, a 

Coordenadoria de Cobrança para as cobranças em fase 

administrativa e a Procuradoria Jurídica para as cobranças inscritas 

em dívida ativa.  

Para conferir agilidade às cobranças de anuidade foi desenvolvido um 

sistema informatizado próprio, no ano de 2018. 

Nos anos de 2018 e 2019 foram gerados, por meio desse sistema, 

processos administrativos de cobrança. Já, em 2020, em razão da 

pandemia de Covid-19, tais processos não foram gerados. 

Em dezembro/2020, foi divulgada a Resolução 1.128, pelo CONFEA, 

alterando, substancialmente os procedimentos para cobrança 

administrativa e judicial de débitos em atraso. 

Em razão dessas alterações, os procedimentos para a cobrança 

administrativa de anuidades e o sistema informatizado próprio 

desenvolvido para esse fim passaram por adequações, 

contemplando, entre suas principais etapas, as a seguir descritas: 
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•Atualização do banco de dados do SIC e do Crea-GO.

•Profissionais e empresas com anuidade do ano  corrente em aberto o sistema instaura um processo para iniciar a 
cobrança de anuidade. 

•Envio de ofício via email aos profissionais e empresas informando da anuidade em aberto

•O sistema identifica mais de uma anuidade em aberto do profissional/empresa e encaminha o processo para a 
Coordenadoria de Cobrança.

5 •A Coordenadoria de Cobrança notifica extrajudicialmente os devedores, com aviso de recebimento (AR), informando-os 
da existência dos débitos inadimplentes e das consequencias decorrentes da não regularização (inscrição em Divida 
Ativa, negativação no SCPC/CADIN, protesto extrajudicial de títulos e execução judicial dos débitos).

6 •Decorridos 30 dias da recepção das notificações extrajudiciais pelos devedores, os processos referentes aos débitos não 
regularizados são encaminhados à Procuradoria Jurídica para sua inscrição na Dívida Ativa.

•Depois de inscritos  na Dívida Ativa os processos retornam à Coordenadoria de Cobrança para negativação dos 
devedores no SCPC/CADIN e protesto extrajudicial dos títulos da Dívida Ativa. 

•Com cinco anuidades em aberto, os processos são transferidos para a Procuradoria Jurídica para o ínicio de ação  de 
execução fiscal.
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Percebe-se no fluxograma apresentado que o Conselho desenvolveu um 

sistema exclusivo para formalização e acompanhamento dos processos de 

cobrança de anuidade em atraso. O sistema foi concluído no final do exercício 

de 2018, impactando de forma positiva nos resultados obtidos nas atividades 

de cobrança.  

No ano de 2021, em meio às mudanças na metodologia para a cobrança 

administrativa, foram gerados 22.037 processos administrativos de cobrança 

de anuidades pelo sistema (Figura 21). 

 

Figura 21 – Processos de cobrança de anuidade em atraso 

 

Com relação aos processos de infração, que tem seu procedimento 

consolidado no Regional, os valores recebidos em 2021 são superiores aos 

recebimentos nos anos anteriores. No exercício de 2021 o Crea-GO recebeu 

R$ 3.558.424,78 referentes a autos de infração inscritos em dívida ativa e 

ajuizados. (Figura 22). 

 

Figura 22 – Processos de cobrança de multas disciplinares 

 

Com relação aos processos arquivados, sejam pelo Colegiado ou 

administrativamente, no sistema desenvolvido pelo Conselho não é possível 

levantar as motivações de forma a permitir a sua quantificação, tendo em vista 

que são registrados neste o relatório de arquivamento e a situação final do 

processo. Contudo, dentre as motivações evidenciadas com mais frequência, 

tem-se: regularização do objeto da notificação em data anterior ao auto de 

infração, serviços regularizados por profissionais registrados em outros 

Conselhos e erro na capitulação quando da lavratura do auto de infração. 
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A gestão orçamentária e financeira do Conselho é realizada de forma rotineira 

pelo Presidente e Tesoureiros do Conselho, trimestralmente juntamente com a 

Coordenadoria de Planejamento e Qualidade quando são analisados os 

indicadores de gestão do trimestre anterior, tendo todas as ações tomadas 

devidamente registradas. Enfatiza-se que todas as informações que possibilitam 

a gestão orçamentária e financeira são fornecidas pelo Departamento Financeiro. 
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desta em re aç o ao exerc cio de        

 

Figura 23 – Valores das receitas e despesas 

 

Para viabilizar a análise dos gastos do Crea-GO, as informações 

orçamentárias das despesas foram reunidas em três grupos: primeiro refere-

se pessoal, incluindo os benefícios e encargos sociais; o segundo para outras 

despesas correntes; e o terceiro para as despesas com capital. Constam na 

Figura 24 os resultados dos gastos atribuídos aos grupos citados no período 

de 2017 a 2021. Percebe-se, mediante análise dos dados, a diminuição das 

despesas no exercício de 2021, decorrente da redução dos gastos com as 

despesas de capital. Com relação às despesas pessoal e encargos sociais, foi 

registrado redução de 3,76% em relação a 2020. Vale ressaltar que nos 

exercícios de 2020 e 2021 não foi concedido reajuste de salários aos 

colaboradores. 

Figura 24 – Informações orçamentárias das despesas 
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A força de trabalho do Crea-GO é constituída por 233 funcionários. Na Figura 25 

constam a forma do vínculo, bem como o quantitativo dos empregados de 

carreira cedidos. Com relação a estes, o Conselho dispõe de um empregado que 

está à disposição do Crea-RO, Crea-BA, CRT – 1ª região e Confea, totalizando 

quatro empregados. Na Política de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) não 

consta o número de empregados autorizados para provimentos de todos os 

cargos de carreira. 

Figura 25 – Força de trabalho do Conselho 
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Verifica-se na Figura 26, que 161 empregados realizam atividades laborais 

em unidades administrativas classificadas como “área  im”, ou seja, 

perfazendo 69% da força de trabalho do Crea-GO. Com relação as áreas 
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Figura 26– Distribuição da força de trabalho 

 
Dos empregados que realizam as atividades nas áreas fim, destacam-se 

aqueles que exercem diretamente a fiscalização do exercício e da atividade 

profissional. Esses totalizam 51 fiscais, ou seja, 25,49% da força de trabalho 

do Conselho. Vale enfatizar, que destes 13 são analista de fiscalização, com 

formação superior nas áreas da engenharia, que realizam as atividades de 

fiscalização da atividade profissional.  
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Com relação a evolução dos gastos com pessoal, conta no Apêndice D 

(Quadro 04), o detalhamento das principais despesas com esta conta. 

Entretanto, para facilitar a análise das informações, os resultados de cada 

exercício são mostrados na Figura 27.  

Figura 27 – Evolução dos gastos com pessoal 

Verifica-se nas informações constantes na Figura 27, que foi registrado 

aumento nas despesas com pessoal de 8,7% em 2020 em relação a 2019, 

porém em 2021 houve queda dessa despesa em 5,43%, em comparação ao 

ano de 2020. No exercício de 2021 não foi concedido reajuste salarial aos 

servidores, considerando a contenção de gastos face às incertezas de receita. 

Enfatiza-se, ainda, que a despesa com empregados temporários zerou em 

2021, representado uma significativa economia nesse item. 

Em fevereiro de 2020, iniciou-se a contratação de novos colaboradores 

aprovados no concurso público Edital 001/2019. Foram contratados 14 

colaboradores neste ano e em 2021, apenas 8. Isso se deu também devido 

ao acordo de auxílio financeiro assinado com o Confea em 2020, para 

enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus, ocasião onde instaurou-

se uma importante contenção de gastos. 

Foram realizadas despesas com pessoal cedido com ônus para o Conselho, 

totalizando no exercício de 2021 R$ 342.083,87. Essa despesa também 

apresenta uma tendência de queda quando comparada aos anos de 2019 e 

2020. Apesar dos servidores constarem na folha de pagamento do Conselho, 

o Crea-GO é reembolsado mensalmente, sendo que os valores recebidos 

foram apurados como receita. 

No exercício de 2021, os colaboradores retornaram ao trabalho presencial, 

inicialmente em horário parcial e, posteriormente, em período integral. Ao 

final do ano de 2021 e, com a grande maioria dos colaboradores já vacinados 

contra a COVID-21, as atividades presenciais já aconteciam com 

tranquilidade e os atendimentos ao público, com horário agendado, 

promovendo assim um atendimento sem aglomerações e de forma segura. 
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O Crea-GO realizou no exercício de 2021, 45 (quarenta e cinco) licitações, sendo 

37 (trinta e sete) na modalidade Pregão Eletrônico, 2 (dois) Chamamentos 

Públicos e 6 (seis) Tomadas de Preços (Figura 28). Os certames realizados na 

modalidade pregão, na forma eletrônica, correspondem a 82% (oitenta e dois por 

cento) de todas as licitações realizadas para a aquisição de bens e a contratação 

de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Destaca-se que 

o valor das aquisições de bens homologados corresponderam ao valor de R$ 

2.377.524,52 e dos serviços comuns totalizaram R$ 2.041.070,91. Além da 

garantia da devida legalidade processual, foram obtidos uma economia de R$ 

430.924,89, em relação ao valor estimado pela Administração, isso demonstra 

que as pesquisas de preços realizadas nos processos licitatórios estão cada vez 

mais compatíveis com a realidade de mercado, levando a administração a atingir 

o seu objetivo pela busca da proposta mais vantajosa. 

Figura 28 – Quantitativo de licitações realizadas, segundo a modalidade 

 

 

 

Dentre as contratações mais relevantes destacam-se a reforma da Inspetoria 

de Morrinhos, reparos e adequações nos edifícios Sede do Crea-GO, gestão 

de frota de veículos, mediante implantação e operação de sistema 

informatizado para abastecimento e manutenções, contratação de serviços 

de jardinagem para Sede e Inspetorias, além de aquisições de equipamentos 

de informática. 

Ainda no ano de 2021, enfatizamos um marco para as contratações do Crea-

GO, na qual iniciou-se contratações pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, 

dos quais, dentre os quantitativos informados acima para a modalidade 

Pregão Eletrônico, 5 (cinco) foram executados pelo Sistema de Registro de 

Preços – SRP, em que consiste em um procedimento licitatório que serve 

para registrar os preços de fornecedores para compras futuras do poder 

público. Trata-se de uma maneira de seguir o princípio da economicidade, já 

que o uso desse sistema ajuda a administração a economizar dinheiro na 

hora das compras públicas, além do que, nessa modalidade a administração 

não é obrigada a contratar. 
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Gestão patrimonial e infraestrutura 

Re orma na  nspetoria de  orrin os por empresa de Engen aria 
contratada 
 rea de constr ç o existente     ,  m 
 rea de constr ç o acrescida    ,  m 
 rea de constr ç o  na      ,  m 
 a or tota  gasto  R$     8 ,  

  O    O  O P        O        F            

O  RE   O nos    mos sete anos tem in es do na me  oria dos im  eis, in raestr t ra, e demais bens
 isando o mi ar o atendimento prestados, bem como me  oria con n a dos processos o erecidos  
sociedade 

 oi contratada empresa especia i ada para
exec tar os ser iços de Reparos  de  aç es
no Edi cio  ede do  rea  O 
  rea tota da edi caç o      ,  m 
   a or gasto R$        ,  
  oram exec tados ser iços 
a Re orma nas sa as da Presid ncia,
Diretoria e   perintend ncia  Piso  , Ed 
R     b Repint ra nas áreas de circ  aç o
 Ed R     c  obert ra da passare a para
pedestres no Ed  rine    ascimento
 acesso do estacionamento  recepç o  d 
Exa st o de  anitário no Piso   Presid ncia  
e  impe a dos Reser at rios   periores e
 n erior     nsta aç o de Porta   tomá ca e
di is ria em  idro no   rreo  Ed R     g 
 nsta aç o de  atracas E etr nicas  Ed R     
  Re orma do edi cio a  gado  dep sito  i 
Reparos em  a  as e R  os do P enário  Ed 
R     

 efor a e   pliaç o de  nspetoria

 efor a do  di cio  ede
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 nfraestrutura de   

O  RE   O no exerc cio de     termino a m dança de
 oca e estr t ra da rede energia e   gica para o  O O D   
 E  ER  gora contamos com seg rança  sica e de dados
apropriados e  sando os me  ores protoco os de seg rança 
 ina i amos a inter igaç o por  bra  p ca dos pr dios
Roberto  enede e  rine  orges do  ascimento  
 i emos a m dança do posicionamento da  bra  p ca dos
pro edores de internet,   e antes era a rea e  o e s o todas
s bterr neas, com a no a disposiç o, os cabos   o direto para
o data center, simp i cando a man tenç o e dimin indo a
aten aç o do sina  
 d  irimos  m no o ser idor de arma enamento     r    
com capacidade de     , m   p icando em  x a capacidade
de arma enamento e        
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O Conselho possui 23 imóveis utilizados para a realização das funções 

institucionais. Contudo duas salas comerciais localizadas no município de 

Itumbiara-GO, continuam desocupadas. A seguir constam todos os imóveis com os 

respectivos endereços, os valores constam no APÊNDICE I. 

 

 

 

 

 
O Crea-GO, em 31 de dezembro de 2021, dispunha de dez imóveis locados, 

sendo nove no interior do Estado, para viabilizar o atendimento das 

inspetorias regionais, e um na capital destinado para a guarda de bens 

patrimoniais. Os imóveis locados pelo Crea-GO, cujos procedimentos para 

locação estão descritos nas ITs, são: depósito na 11ª Avenida, nº 285 em 

Goiânia-GO; Inspetoria de Águas Lindas de Goiás; Inspetoria de Ceres; 

Inspetoria de Cristalina; Inspetoria de Goianésia; Inspetoria de Goiás; 

Inspetoria de Luziânia; Inspetoria de Minaçu; Inspetoria de Palmeiras de 

Goiás; e Inspetoria de Pires do Rio. 

 

Inspetoria de Jataí: Endereço: 
Alameda Rio Claro nº 123, Qd.04, 

Lt.24 - Conjunto Rio Claro I 

Inspetoria de Mineiros: Endereço: 
Rua Abade Thomas, Qd.7A, Lt.02 -

Setor Jardim Goiás 

Inspetoria de Morrinhos: Endereço: 
Rua FC-02, Qd.2-A, Lt.04 - Setor 

Aeroporto II 

Inspetoria de Porangatu: Endereço: 
Rua Marques de Tamandaré, Qd.08, 

Lt.07 - Vila Record

Inspetoria de Quirinópolis: 
Endereço: Av. Brasil, nº 578 - Bairro 

Alexandrina

Inspetoria de Rio Verde: Endereço: 
Rua João Braz S/N, Qd.03, Lt.03 -

Residencial Engracia Vaz

 

 a a comercia   Endereço  Praça da 
Rep b ica, nº    , Qd     ,  t    , 

Edi  cio Exec ti o, sa a       –  entro 
–  t mbiara  O 

 

 nspetoria de  nápo is  Endereço  
  enida  edera , Qd   ,  t       airro 

 aracanan in o 

 

 nspetoria de  parecida de  oi nia  
Endereço  R a Roma, Qd   ,  P      

  Residencia   o ar  entra  Park 

Edifício Roberto Benedeti: 
Endereço:  Rua 239, 561 –
Setor Leste Universitário -

Goiânia/GO

Edifício Iriineu B. do 
Nascimento: Endereço: Rua 

240, s/n,– Setor Leste 
Universitário Goiânia/GO 

Sala comercial: Endereço: 
Praça da República, nº 130, 

Qd. 654, Lt. 21, Edifício 
Executivo, sala 1.005 –
Centro – Itumbiara/GO

Inspetoria de Aragarças: 
Endereço: Rua Regina Pereira 
Silva, Qd.10, Lt. 04 - Vila Ceará 

Inspetoria de Caldas 
Novas: Av. E, Qd.90, 
Lt.28 - Itanhangá I

Inspetoria de Campos 
Belos: Endereço: Rua 

Temístocles Rocha, Qd.15, 
Lt.17-A - Setor Aeroporto

Inspetoria de Catalão: 
Endereço: Rua Araguaia nº 

180, Qd.01, Lt. 04, 
Residencial Jardim Paulista 

- Setor Central 

Inspetoria de Formosa: 
Endereço: Rua Sebastião 

Spíndola de Athaídes nº18, 
Qd. 73, Lt.18 – Parque 

Laguna II

Inspetoria de Goiatuba: 
Endereço: Rua Tamandaré nº 

960, Qd.323-B, lote 6-B -
Residencial Gobato

Inspetoria de Ipameri: 
Endereço: Avenida Sul, 

Qd.09, Lt.06 – Residencial 
Jardim Europa

Inspetoria de Iporá: Endereço: 
Av. Marginal Tamanduá nº 

701, Qd.109, Lt. 101-B - Setor 
Mato Grosso

Inspetoria de Itumbiara: 
Endereço: Rua Novo 

Horizonte, nº 804 - Bairro 
Dom Bosco

Inspetoria de Santa Helena de 
Goiás: Endereço: Rua Flauzino 
Luís de Freitas nº 1025 - Bairro 

Arantes

Inspetoria de Uruaçu:  Endereço: 
Rua 701, Qd. U7-A, Lt.01 - Setor 

Sul II 
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O Crea-GO, atento à realidade dos modernos sistemas de gestão, tem valorizado e 

inserido verdadeiramente a sustentabilidade e as questões socioambientais em sua 

estratégia de gerenciamento e a essência de sua gestão. A gestão do Crea-GO vem 

sendo traçada de forma atenta aos compromissos éticos, da promoção da 

cidadania, da valorização profissional, da cooperação social e da solidariedade e da 

transparência a partir de posturas de atuação dentro da organização e junto a 

coletividade, orientada pelas seguintes diretrizes: 

 

Dentre as ações que visam impulsionar o desenvolvimento sustentável, está 

a rea i aç o do “ ro     eriema – Prêmio Crea de Meio Ambiente”, 

premiação que tem como objetivo dar notoriedade às ações ambientais da 

sociedade, acreditando que as engenharias e as geociências estão presentes 

em todas essas ações. Criada em 2001, a premiação é hoje uma das principais 

consagrações do gênero conforme folders a seguir. No exercício de 2021 foi 

realizada a 19ª edição.  

adoção de práticas de gestão 
socioambiental

promoção e adoção de práticas de 
consumo sustentável, que visam a redução 

do consumo de recursos naturais

participação institucional em iniciativas de 
entidades e organizações que contribuam 

para preservação do meio ambiente

estímulo à adoção de tecnologias mais 
eficientes em termos socioambientais

escolha, sempre que possível, pela 
execução de ação institucional 

mais aderente aos requisitos de 
sustentabilidade

promoção de eventos de reconhecimento e 
valorização de práticas de fomento ao 

desenvolvimento sustentável realizadas 
pela sociedade

Gestão socioambiental 
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Esta edição histórica marcou o início da trajetória do Troféu Seriema, que agora 

nomeia essa premiação que passou a ter abrangência nacional e recebeu 138 

inscrições vindas de todas as regiões do país. 

Com relação as atividades relacionadas a participação institucional em iniciativas 

de entidades, organizações e esferas de governo que contribuam para preservação 

do meio ambiente, destaca-se a implantação do Programa Cidades Verdes nos 

municípios de Aparecida de Goiânia e Jandaia.  

O Cidades Verdes é um programa de incremento no planejamento e administração 

das áreas urbanas sob as óticas ambiental e social, que tem como ponto central o 

Viveiro Cerrado (Figura 29).  

              Figura 29 – Viveiro Cerrado de Aparecida de Goiânia 

 

Promovendo a adoção de práticas de consumo sustentável, em 2021, 

seguindo determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, a 

Coordenadoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea Goiás deu 

início ao processo de Inclusão do Plano de Logística Sustentável (PLS) no 

planejamento do Crea Goiás, que dá continuidade aos trabalhos da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P).  

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um instrumento de gestão que vem 

sendo concebido de maneira alinhada ao Planejamento Estratégico do Crea 

Goiás, adotando metas para o período de 2021 a 2026, as quais se tornarão 

indicadores estratégicos do Regional de Goiás.  

Dentre os principais temas abordados o PLS já trouxe resultados como: a 

redução de 60% do volume de resíduos sólidos gerados diariamente na sede 

do Regional (de 350 litros para 200 litros); o descarte ambientalmente 

correto dos resíduos sólidos recicláveis (destinados à Coleta Seletiva 

Municipal); o aprimoramento do Sistema Processual Eletrônico; e o 

Aprimoramento dos critérios e das práticas de sustentabilidade nas compras 

públicas (Figura 30). 

Figura 30 – Resultados do Programa de Logística Sustentável 
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O Crea Goiás é signatário do Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa 

voluntária que fornece diretrizes para a promoção dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas – ONU, por meio de lideranças comprometidas e inovadoras.  

Empenhado em promover o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que 

trata da IGUALDADE DE GÊNERO, foi instituído o Comitê Gestor do Programa 

Mulher no âmbito do Crea Goiás, que é um modelo de gestão do programa criado 

para todo o Sistema Confea/Crea/Mutua. A criação do Comitê Gestor visa garantir 

a uma coordenação colaborativa e a permanente atualização e acompanhamento 

das ações desenvolvidas, com intuito de: incentivar a participação da mulher no 

Sistema Confea/Crea; acompanhar o cumprimento das ações propostas no 

Programa Mulher; propor melhorias no Programa Mulher e dialogar com as 

entidades de classe, de forma a manter o Programa Mulher com o maior número 

possível de participantes. 

Figura 31 - Horta hidropônica instalada no Crea-GO 
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Em 2021 as despesas correntes do Conselho totalizaram R$ 41.385.263,70, ou 

seja, neste valor constam todas as despesas do Crea-GO excetuando-se as 

relacionadas aos investimentos, denominadas de despesas de capital. A Figura 

32 mostra que o custeio para realização das ati idades das áreas “ im” 

representa 68,41% das despesas correntes, totalizando R$ 28.311.658,90 e as 

despendidas pe as áreas “meio” representam 31,59% das despesas de custeio. 

 a e en ati ar,   e  oram consideradas áreas “ im” as  nidades administrativas 

que atuam nas atividades de registros, normatização, julgamento e orientação, 

bem como a atividade de fiscalização. 

Figura 32 - Gestão dos custos das áreas finalísticas e de apoio  

 

Procedendo a demonstração da distribuição dos recursos consumidos entre 

as áreas “ im”, t m-se que a fiscalização absorveu 44,17%, registro com 

30,94%, orientação com 8,45%, normatização 3,18% e as atividades de 

julgamento com 13,26% (Figura 33).  

    

Figura 33 - Distribuição dos recursos consumidos pelas áreas 

finalísticas 

 

O principal desafio do Crea-GO é diminuir os índices de exercício ilegal da 

profissão, bem como efetivar a fiscalização da atividade profissional visando 

diminuir a incidência de erros técnicos de forma proativa, por meio da alocação 

mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos. Para tanto, 

fomentou a utilização inteligente das informações obtidas por meio dos 

convênios celebrados, juntamente com os dados do próprio Conselho. 

Portanto, a ação futura para viabilizar a realização destes desafios é otimizar a 

utilização da ferramenta de BI, aumentar a quantidade de convênios celebrados 

e capacitar os colaboradores.

Atividades de 
apoio

31,60%

Atividade 
finalisticas 

68,41%

Fiscalização
44,17%

Registro
30,94%

Normatização
3,18%

Julgamento
13,26%

Orientação
8,45%

Gestão de custos 
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  apítulo 4 

 Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 
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Neste capítulo serão apresentadas a relação entre a previsão e a execução das 

principais rubricas do orçamento do Crea-GO, e os dados referentes ao 

comportamento orçamentário e financeiro do Conselho, no exercício de 2021. 

O Crea-GO obteve uma receita bruta no valor de R$ 66.464.890,49 (sessenta e 

seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e 

quarenta e nove centavos) e receita líquida de R$ 51.092.178,90 (cinquenta e um 

milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais, noventa centavos) com 

índice de 76,87% em relação à receita bruta. Vale ressaltar que a diferença, entre 

os valores bruto e líquido arrecadados, é decorrente da transferência realizada 

para Confea e Mútua, mediante partição na origem dos valores recebidos. As 

origens da arrecadação do Conselho, classificadas segundo a natureza do 

recebimento, são divididas em dois grupos: receitas correntes e receitas de 

capital. Essas correspondem aos índices de 99,57% e 0,43%, respectivamente, em 

relação à receita total líquida. Os valores constam no Quadro 05 (Apêndice E). 

No Quadro 06 constam as receitas previstas e executadas dos exercícios de 2021 

e 2020. Verifica-se que a receita executada em 2021 foi de R$ 51.092.178,90 

(cinquenta e um milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais, noventa 

centavos) e a de 2020 foi de R$ 47.289.543,46 (quarenta e sete milhões, duzentos 

e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis 

centavos). Percebe-se que apesar de todos os percalços na economia em razão 

da pandemia pela Covid-19 durante o exercício de 2021, ainda assim, o Conselho 

obteve arrecadação superior aos valores recebidos ao exercício de 2020. 

Ressaltamos que em razão da criação dos Conselhos dos Técnicos Industriais 

(Federal e Regional), e por razões jurídicas continuam pendentes de repasses os 

valores arrecadados para os Conselho dos Técnicos Agrícolas foi de R$ 32.953,28 

(trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais, e vinte e oito centavos) e 

para o Conselho dos Técnicos Industriais foi arrecadado R$ 20.461,56 (vinte mil 

reais, quatrocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e seis centavos) com 

receitas de anuidades da categoria. 

Em se tratando de receitas correntes, seguem os índices obtidos para cada 

fonte em relação ao total líquido arrecadado: 

• Receitas tributárias: índice de 40,92%, receitas provenientes das 

taxas de registro de ARTs; 

• Receitas de contribuições: índice de 38,94%, receitas provenientes 

dos valores recebidos nas anuidades físicas e jurídicas; 

Receitas de serviços: índice de 2,60%, recebimentos de taxas de 

expedição de documentos; 

• Receitas financeiras: índice de 8,50%, provenientes de juros e 

atualização monetária, destas destacam-se os rendimentos com 

aplicações de depósitos bancários; Receitas de transferências 

correntes: índice de 8,62%; 

• Outras receitas correntes: índice 9,72%, receitas provenientes da 

dívida ativa, multas de infração, indenizações e receitas não 

identificadas; e 

• Receitas de capital: índice de 0,43%, referentes a transferências de 

capital operações de crédito, empréstimos e alienações. 

Entretanto, mesmo com o aparecimento da pandemia causado pelo 

COVID/2019, e com suas consequências, ainda sim, os resultados obtidos no 

exercício foram positivos ao Crea-GO, em virtude da receita arrecadada, que 

foram decorrentes da melhoria nas atividades de gestão, que viabilizou a 

cobrança de anuidades em atraso, bem como, a cobrança de débitos 

constituídos decorrentes da aplicação de multas por infração às Leis Federais 

nº 5.194/66 e nº 6.496/77, acompanhado pela contenção das despesas, não 

podendo deixar de mencionar o repasse de auxílio financeiro efetuado pelo 

Confea, em 2020, a todos Regionais que muito colaborou para esse resultado 

satisfatório obtido. 

Alocação de recursos 
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Para o exercício de 2021, foi estabelecida uma previsão final da receita de R$ 

55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), tanto para receita como para 

as despesas. O valor total da receita arrecadado líquida foi de R$ 51.092.178,90 

(cinquenta e um milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais, e 

noventa centavos), ou seja, a receita arrecadada no exercício, atingiu a 92,35% 

em relação a receita orçada (Quadro 06) índice inferior ao obtido no orçamento 

em 2020. Vale ressaltar que esse percentual aparece abaixo do índice de 

realização da receita, em razão de constar estimado no orçamento do exercício 

de 2021.  

Enfatizamos que a receita arrecadada em 2021 superou a de 2020, em 8,04%, 

evidenciando assim, as ações dispendidas para minimizar os efeitos da pandemia 

na gestão financeira do Conselho (Quadro 06). 

QUADRO 06 – Natureza da receita 

CÓDIGO FONTE DE RECEITA 

2020 2021 

PREVISÃO ARRECADAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 

6.2.1.2.1 
Receita 
corrente 

59.600.000,00 45.959.696,66 53.850.000,00 50.874.493,46 

6.2.1.2.1.
01 

Receita 
tributária 

19.630.000,00 18.618.609,74 21.300.000,00 20.907.748,23 

6.2.1.2.1.
02 

Receitas 
contribuições 

21.630.000,00 16.988.202,00 19.050.000,00 
 
19.895.553,05 

6.2.1.2.1.
03 

Cota parte     

6.2.1.2.1.
04 

Receita 
patrimonial 

    

6.2.1.2.1.
05 

Receita de 
serviços 

1.820.000,00 1.275.307,05 1.560.000,00 1.326.699,44 

6.2.1.2.1.
06 

Financeiras 4.440.000,00 2.484.643,73 2.910.000,00 4.341.818,72 

6.2.1.2.1.
07 

Transferências 
correntes 

420.000,00 1.997.168,42 100.000,00 0,00 

6.2.1.2.1.
08 

Outras receitas 
correntes 

11.660.000,00 4.595.765,72 8.930.000,00 4.402.674,02 

6.2.1.2.1.
09 

Receita de 
devolução 

    

6.2.1.2.2 
Receita de 
capital 

2.900.000,00 1.329.847,10 1.150.000,00 217.685,44 

6.2.1.2.2.
01 

Operações de 
crédito 

    

6.2.1.2.2.
02 

Alienação de 
bens 

200.000,00    

6.2.1.2.2.
03 

Amortização de 
empréstimo 

    

6.2.1.2.2.
04 

Transferências 
de capital 

1.500.000,00 1.329.847,10   

6.2.1.2.2.
05 

Outras receitas 
de capital 

    

6.2.1.2.2.
06.01 

Superavit 
financeiro 

1.200.000,00    

TOTAL 62.500.000,00 47.289.543,76 55.000.000,00 51.092.178,90 

 

 o Q adro    consta a  orma de parti  a da receita corrente br ta recebida 
pe o  rea  O, no exerc cio de        om re aç o aos repasses rea i ados, 
destaca se   e   ,     oram repassados para  on ea  R$ 8        ,    e 
 ,    para a   t a  R$         8,   , ambos em re aç o   receita br ta  

 

QUADRO 07 – Detalhamento da partilha da receita 

CÓDIGO FONTE DE RECEITA 
VALOR 
BRUTO 

COTA PARTE 
CONFEA 

COTA  
PARTE MÚTUA 

6.2.1.2.1 Receita corrente           ,   8        ,           8,   

6.2.1.2.1.01 Receita tributária      8    ,          8 ,           8,   

6.2.1.2.1.02 Receitas de contribuições           ,            ,    

6.2.1.2.1.04 Receita patrimonial    

6.2.1.2.1.05 Receita de serviços       8  ,8         ,    

6.2.1.2.1.06 Financeiras    8  8  ,     8    ,    

6.2.1.2.1.07 Transferências correntes    

6.2.1.2.1.08 Outras receitas correntes          ,   
 

       ,    

TOTAL 66.247.205,05 8.694.095,49 6.151.638,94 
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Desempenho da execução orçamentária e financeira 

No Quadro 08 constam os valores das despesas totais orçadas e executadas nos 

últimos três anos. Na análise destas, verifica-se os gastos executados no exercício 

de 2019, no valor de R$ 41.979.988,36 (quarenta e um milhões, novecentos e 

setenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais, e trinta e seis centavos) em 

relação ao exercício de 2020, cujo valor executado foi de R$ 42.941.924,50 

(quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e 

quatro reais e cinquenta centavos) com percentual de 2,29. Na execução das 

despesas correntes em 2021/2020, ocorreu redução 3,76% no valor executado 

que foi de R$ 41.385.263,70 (quarenta e um milhões, trezentos e oitenta e cinco 

mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos). 

Na sequência das análises das execuções orçamentária e financeira, deve ser 

observado os resultados dos exercícios de 2019, 2020 e 2021. Constatou-se que 

no exercício de 2019, houve um déficit orçamentário, na ordem de R$ 851.902,93 

(oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e dois reais e noventa e três 

centavos), ocorrido em razão do valor considerável nos investimentos que atingiu 

12,58% em função do total da receita R$ 47.047.462,59 (quarenta e sete milhões, 

quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, cinquenta e nove 

centavos). Já nos demais exercícios, em 2020, foi encerrado com superavit 

orçamentário, nos valores respectivamente de R$ 1.271.673,50 (Hum milhão 

duzentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais, e cinquenta 

centavos), e em 2021, com R$ 8.706.453,16 (oito milhões, setecentos e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos). 

No que tange aos resultados financeiros nos três últimos exercícios foram 

apurados em Balanço Patrimonial Comparado superavit financeiro acumulado 

(APÊNDICE I) no valor de R$ 15.910.850,80 (quinze milhões, novecentos e dez mil, 

oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos).  

A meta da administração do Crea-GO para o exercício de 2021, foi de finalizar com 
apuração de superavit orçamentário e financeiro, para tanto, algumas medidas 
foram implementadas para viabilizar o cumprimento dessas metas, que foram:  

• Intensificar a celebração de convênios com objetivo de otimizar a 
fiscalização, pois somente com a parceria com outros órgãos oficiais 
pode-se melhorar o processo de fiscalização, sem impactar no 
aumento das despesas; 

• Manter as cobranças decorrentes de multas aplicadas por infração à 
legislação profissional, pois, ainda há algumas comarcas que 
manifestam interesse em promover ações para negociação dos 
débitos inscritos. 

QUADRO 08 - Comparativo das despesas entre os três últimos exercícios 

Demonstrativo Sintético da Despesa 

Código Natureza 

Exercício de 2019 Exercício de 2020 Exercício de 2021  

Orçado 

(reformulado 
Executado 

Orçado 

(reformulado) 
Executado 

Orçado 

(reformulado) 
Executado 

 

6.2.2.1.3.01.01 
Despesa 

corrente 
45.633.000,00 41.979.988,36 57.670.000,00 42.941.924,50 48.913.000,00 41.385.263,70 

 

6.2.2.1.3.01.01.01 
Pessoal e 

encargos sociais 
28.614.000,00 27.349.911,88 32.260.000,00 30.131.524,84 30.246.000,00 28.996.842,65 

 

6.2.2.1.3.01.03 
Juros e encargos 

da dívida 
12.000,00 562,44 6.000,00 48,15 27.000,00 9.506,41 

 

6.2.2.1.3.01.04 
Outras despesas 

correntes 
14.685.000,00 12.832.469,08 23.010.500,00 11.307.270,69 16.155.000,00 10.535.992,88 

 

6.2.2.1.3.01.05 
Tributárias e 

contributivas 
332.000,00 248.002,44 413.500,00 210.467,19 210.000,00 147.125,81 

 

6.2.2.1.3.01.06 
Demais despesas 

correntes 
480.000,00 207.457,01 350.000,00 100.355,93 460..000,00 156.973,84 

 

6.2.2.1.3.01.07 
Serviços 

bancários 
870.000,00 771.680,37 830.000,00 771.126,30 945.000,00 878.656,98 

 

6.2.2.1.3.01.08 
Transferências 

correntes 
650.000,00 569.905,14 800.000,00 421.131,40 870.000,00 660.165,13 

 

6.2.2.1.3.01.09 Reservas       
 

6.2.2.1.3.01.02 
Despesa de 

capital 
6.767.000,00 5.919.377,16 4.830.000,00 3.075.945,76 

 
6.087.062,00 

1.000.462,04 
 

6.2.2.1.3.01.02.01 Investimentos 6.717.000,00 5.919.377,16 4.800.000,00 3.075.945,76 6.057.000,00 
986.431,17 

 

6.2.2.1.3.01.03 
Inversões 

financeiras 
      

 

6.2.2.1.3.01.04 
Amortização da 

dívida 
    60.000,00 0,00 

 

6.2.2.1.3.01.05.01 
Outras 

amortizações 
    

 
 

 
 

6.2.2.1.3.01.06 
Outras despesas 

capitais 
50.000,00  30.000,00  30.000,00 14.030,87 

 

TOTAL 52.400.000,00 47.899.365,52 62.500.000,00 46.017.870,26 55.000.000,00 42.385.725,74 
4
2
.
3
8
5
.
7
2
5
,
7
4 

No Quadro 09, constante no Apêndice F, são apresentadas as despesas por 

natureza: Pessoal e Encargos, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas 

Correntes, Investimento, Inversões Financeiras, Amortização e Reserva de 

Contingência. Nota-se que em 2021, as despesas correntes empenhadas foram 

de R$ 41.385.263,70 (quarenta e um milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, 
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duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos) valor esse, que corresponde 

a 81,35% da receita total líquida recebida. Destaca-se que a meta estabelecida 

no Planejamento Estratégico do Crea-GO é de limitar as despesas correntes a 

95% da receita arrecadada. A relação entre as despesas correntes com a receita 

líquida total arrecadada foi de R$ 50.874.493,46 (cinquenta milhões, oitocentos 

e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais, e quarenta e seis 

centavos). 

Por outro lado, os gastos com pessoal e encargos sociais, correspondem a (R$ 

28.996.842,65) e outras despesas correntes, correspondem a (R$ 

10.535.992,88). Verifica-se ainda, que no grupo de despesas correntes, têm-se 

os sub-grupos das despesas tributárias e contributivas (R$ 147.125,81), as 

demais despesas correntes (R$ 156.973,84), os serviços bancários (R$ 

878.656,98), e transferências correntes (R$ 660.165,13) transferências 

correntes – destinadas as contribuições do Prodesu. Todos os valores indicados 

constam no Quadro 9 (Apêndice F). 

Ainda analisando o Quadro 9 (Apêndice F), no exercício de 2021 as despesas de 

capital no valor de R$ 1.000.462,04 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e dois 

reais e quatro centavos), destacam-se os valores aplicados em investimentos, 

com a conclusão dos projetos de ampliação e reformas do Edifício-Sede da 

Inspetoria de Morrinhos, aquisição de softwares, equipamentos e materiais 

permanentes. 

Na análise do Quadro 10, verifica-se a composição das despesas do Conselho 

empenhadas e pagas, de acordo com as modalidades de contratações por 

licitações, compras diretas, com pessoal, diárias, suprimento de fundos e outras 

modalidades enquadradas acima no decorrer do exercício de 2021. Destacam-

se as contas com maiores variações no exercício de 2021em relação ao de 2020: 

• Contratação na modalidade licitação: Em 2021 (R$ 6.539.764,33) 

comparada ao exercício de 2020 (R$ 8.418.571,72), uma redução de 

22,32%; 

• Contratações diretas: tanto as dispensas e as de inexigibilidades do 

exercício de 2021, somaram (R$ 3.105.972,00), enquanto comparada 

com as do exercício de 2020 (R$ 3.190.990,43) redução de 2,66%. 

Os gastos contabilizados com pagamento de pessoal (folha) e somado as 

diárias do exercício de 2021, resultaram em (R$ 28.967.097,78), que em 

comparação com as do exercício de 2020 (R$ 31.246.581,88), redução de 

7,29%. Quanto ao total de despesas pagas realizadas em 2021 em relação a 

2020, ocorreu uma redução de 8,99%.  

QUADRO 10 - Despesas com contratações e pessoal 

Modalidade 

de 

Contratação 

Despesa Empenhada Despesa Paga  

2020 2021 2020 2021 2021/2020 

1. Modalidade de 

Licitação 
11.765.681,65 6.882.190,41 8.418.571,72 6.539.764,33 77,68% 

a) Convite      

b) Tomada de 

Preços 
396.524,02  1.229.498,78 518.480,72 42,17 

c) Concorrência 4.925.418,62 0,00 678.166,66 0,00 0 

d) Chamamento 

R. Público 
1.675,00 59.500,00 0 52.500,00 0 

e) Pregão 5.606.773,85 4.280.648,51 4.734.200,28 4.190.430,68 88,51 

d) Pregão 

Eletrônico 
635.703,51 1.966.240,45 1.595.496,51 1.744.077,52 109,31 

e) Concurso 0,00 0,00 130.040,00 0,00  

 f) Consulta (Reg 

de Preços) 
199.886,65 42.527,56 51.169,49 34.275,41 66,98 

2. Contratações 

Diretas 
3.734.191,28 2.426.976,95 3.190.990,43 3.105.972,00 97,34 

g) Dispensa 2.375.546,27 2.111.117,54 2.722.154,25 2.813.457,60 103,35 

h) Inexigibilidade 1.358.645,01 315.859,41 1.130.838,28 292.514,40 62,39 

3. Regime de Exe.  

Especial 
54.717,50 44.935,34 93.542,90 44.935,34 48,04 
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i) Suprimento de 

Fundos 
54.717,50 44.935,34 93.542,90 44.935,34 48,04 

4. Pagamento de 

Pessoal 
29.892.917,37 30.617.361,07 31.246.581,88 28.967.097,78 110,52 

j) Pagamento em 

Folha 
28.574.236,68 29.934.275,02 30.754.526,37 28.285.271,73 110,52 

k) Diárias 1.318.680,69 683.086,05 608.627,36 681.826,05 111,99 

5. Outros 2.451.557,72 2.414.261,97 1.142.668,13 1.469.731,99 128,62 

6. Total 47.899.365,52 42.385.725,74 44.092.355,06 40.127.501,44 91,01 

 

Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

O Quadro 11 demonstra os valores dos restos a pagar processados e não 

processados e os restos a pagar processados remanescentes de 2019 a 2021. 

Somado as inscrições de 2021 em restos a pagar e processados não processados 

a serem pagos em 2022, totalizou no valor de R$ 2.379.351,28 (dois milhões, 

trezentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito 

centavos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 11 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores   

Restos a Pagar não Processados   

Ano de 

Inscrição 

Montante no início do 

exercício 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar no final 

do exercício. 
  

2021 0,00 0,00 0,00 506.901,21 

 

  

2020 970.993,36 661.015,69 253.417,67 56.560,00   

2019 20.451,56 0,00 0,00 20.451,56   

Restos a Pagar Processados   

Ano de 

Inscrição 

Montante no início do 

exercício 
Pagamento Cancelamento Saldo a pagar no final 

do exercício. 
  

2021 0,00 0,00 0,00 1.751.323,09   

2020 954.521,84 954.521,84 0,00 0,00   

2019 0,00 0,00 0,00 0,00   

QUADRO 11 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores   

Restos a Pagar não Processados   

Ano de 

Inscrição 

Montante no início do 

exercício 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar no final 

do exercício. 
  

2021 0,00 0,00 0,00 506.901,21 

 

  

2020 970.993,36 661.015,69 253.417,67 56.560,00   

2019 20.451,56 0,00 0,00 20.451,56   

Restos a Pagar Processados   

Ano de 

Inscrição 

Montante no início do 

exercício 
Pagamento Cancelamento Saldo a pagar no final 

do exercício. 
  

2021 0,00 0,00 0,00 1.751.323,09   

2020 954.521,84 954.521,84 0,00 0,00   

2019 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Desempenho financeiro do exercício

No encerramento do exercício financeiro de 2021, o Balanço Patrimonial 

comparado, constante nos Relatórios Contábeis (APÊNDICE I), foi constada 

uma situação financeira superavitária de recursos financeiros, cujo ativo 

financeiro aparece maior do que o passivo financeiro, tendo o valor atingido 

o montante de R$ 15.910.850,80 (quinze milhões, novecentos e dez mil, 

oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos). 

O valor arrecadado em 2021, apresentou um desempenho satisfatório de 

8,04% comparado ao valor arrecadado no exercício de 2020, mesmo com a 

economia em recuperação, foi possível encerrar 2021 com valor arrecadado 

superior a recebida em 2020. Entretanto, vale ressaltar que ocorreu uma 

transferência de capital prevista no orçamento de 2021, referente ao 

repasse do Convênio do Prodesu – Construção – Sede – Inspetoria da cidade 

de Morrinhos-GO, na ordem de R$ 217.685,44 (duzentos e dezessete mil, 

seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

Os resultados positivos obtidos no exercício de 2020, ocorreram em 

decorrência de algumas ações implementadas nos exercícios anteriores e 

continuadas neste quais sejam: 

•  e   ncia na exec ç o do pro eto de cobrança com o “Programa 

Recuperação de  r ditos” no  mbito do  rea-GO, aprovado pelo 

Plenário do Conselho, com objetivo de reaver os créditos a curto 

prazo;  

• Prioridade no controle dos processos em execuções judiciais e 

administrativos inscritos na dívida ativa, movidos contra os leigos, 

profissionais e empresas filiadas com inadimplência a longo prazo; 

• Aprimoramentos com mais abrangências nas áreas fiscalizadas 

pelo Conselho, no combate à prática do exercício ilegal no estado 

de Goiás; 

• Manter o acompanhamento diário quando da realização das 

despesas e controle dos desembolsos financeiros, tendo como foco 

a redução nos custos com aquisição de materiais e serviços 

contratados; e promover constantemente a divulgação aos 

profissionais, empresas e a sociedade da importância do Conselho, 

e neste contexto, certamente trouxe inúmeros benefícios 

relacionados à imagem do Crea-GO. 

Demais informações, referentes ao desempenho financeiro, constam no 

cap t  o denominado “P ane amento Organi aciona  e Res  tados”, bem 

como nos relatórios contábeis (APÊNDICE I) e nas notas explicativas 

(APÊNDICE I). 

Durante o exercício de 2021, em obediência aos critérios abrangidos pelas 

Normas NBC TSP 07 e 08, todos os bens móveis e os imóveis foram 

depreciados. As configurações para os cálculos de vida útil e valor residual 

das contas contabilizadas, obedecem aos critérios estabelecidos no Quadro 

12. 

     O 12 – Configurações para cálculo de vida útil e valor 

residual 

Conta  escrição Vida Útil 

(anos) 

Valor 

 esidual  

    3        M                         

    3        M                                         

    3      3 I            4    

    3      4 U                               

    3      5             3  

    3      6                                         5 7 

    3      7     w    8   

    3      8                  

    3      9                      

    3                                 

    3        I        5    

 

Demonstrações contábeis 
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No que se refere à metodologia para realizar avaliação e mensuração dos 

créditos, dívidas e estoques, e considerando as orientações técnicas das NBC TSP 

07 e 08 relativas aos créditos a receber, aos investimentos, ao imobilizado, ao 

intangível e ao diferido, o Conselho adota os critérios para avaliação e 

mensuração do ativo e passivo pelo valor original, na data do fechamento do 

balanço. 

No mês de novembro do exercício de 2019, foi aprovada em reunião plenária do 

Conselho, uma avaliação feita pelas unidades de TI e BI e os responsáveis por gerir 

os valores da Dívida Ativa. No exercício de 2021, permanece as unidades da TI e 

BI responsáveis pelo levantamento e informações dos valores a serem registrados 

na contabilidade, dos valores dos créditos a receber tanto os de curto prazo e a 

longo prazo, tais procedimentos foram realizados muitas exclusões e inclusões de 

processos, que inclusive, nessa Decisão Plenária ficou estabelecido um prazo de 

dois anos para adequação do sistema operacional do Conselho, viabilizando 

assim, apuração de um novo levantamento. Foi definido na citada sessão, os 

critérios de cálculos percentuais de recebimento, bem como procedida a 

classificação dos créditos em alta, média e baixa dificuldade de recebimentos, 

porém ainda nesse exercício não foi possível o desenvolvimento do referido 

sistema.   

Os resultados das ações citadas, além da sequência dos registros contábeis 

relativo aos créditos a curto e a longo prazo, com inscrição em cobrança 

administrativas e em dívida ativa, contribuíram para a geração de reflexos 

positivos na apuração de resultado patrimonial. Também contribuíram, as 

incorporações dos valores referentes a softwares, bens móveis e imóveis 

ocorridos no exercício. 

Os ajustes realizados com a exclusão de processos de créditos a receber, feita 

após o encerramento do exercício de 2021, constam os resultados 

constantes do Quadro 13, e tira-se as seguintes conclusões:  

• Situação financeira em 31/12/2021, indica que para cada R$ 1,00 

(um real) de dívida a curto prazo, o Conselho dispõe de R$ 5,23 

(cinco reais e vinte e três centavos) para quitação; 

• Resultado patrimonial de 10,36 indica a relação que confronta a 

soma dos créditos, bens e valores com as obrigações exigíveis a 

c rto e a  ongo pra o, o res  tado s perior a “ ” demonstra 

superávit patrimonial; 

• Situação permanente de 16,05, a relação evidencia o nível de 

endividamento, quando o res  tado   s perior a “ ” demonstra 

superávit entre os itens de valores permanentes do balanço 

patrimonial; e 

• Índice percentual do patrimônio líquido foi de 29,12%, o resultado 

indica um acréscimo da situação patrimonial do Crea-GO, ocorreu 

em função dos ajustes realizados nos valores de créditos a curto e 

a longo prazo a receber, incorporações por aquisições de bens 

móveis, construções e reformas.  

     O 1 :  ndicadores financeiros e econômicos 2021 
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Sistemática de apuração de custos no âmbito do Crea-GO  

No atual exercício o Crea-GO ainda não adota a sistemática de apuração de 

custos, por entender que os critérios para elaboração de propostas e 

reformulações orçamentárias para o Sistema Confea/Crea e Mútua, são 

definidos pelo Confea por meio da Resolução nº 1.037, de 21 de dezembro 

de 2011. Portanto o Crea-GO entende que somente mediante alteração do 

normativo vigente, a presente sistemática poderá ser adotada. 

A partir do corrente exercício de 2022, o Confea aprovou o novo formato do 

Orçamento Anual por Centro de Custos.  

Demonstração das transferências de recursos realizados no exercício de 

Referência 

No quadro 14 (Apêndice G) trata-se das transferências de repasses de 
recursos, mediante Contratos de Patrocínios celebrados com instituições de 

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

As Demonstrações Contábeis são elaboradas em conformidade com a Lei 

Federal nº 4.320/64, em observância às normas brasileiras de contabilidade 

aplicada ao setor público e ao manual de contabilidade aplicada ao setor 

p b ico  Os “Re at rios  ontábeis” e Notas Explicativas do exercício de 2021, 

constam nos Apêndices H e I, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensino e entidades de classe, com objetivo de viabilizar o aprimoramento da 
fiscalização e o aperfeiçoamento dos profissionais. Em 2021 foram 
celebrados dez contratos de Patrocínios de transferências de recursos para 
entidades de classe.  

QUADRO 14 - VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

CELEBRADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS  

Fonte de Recursos 

Quantidade de 

Instrumentos 

Celebrados 

Quantidade de 

Entidades 

Beneficiadas 

Recursos Conveniados (Patrocínios) 

2018 2020 2021 2018 2020 2021 2018 2020 2021 

Resoluções n. 

1.030/2011- Prodesu e 

Resolução n. 1.052/2014 

- - - - - - - Indeterminado 0,00 

Resolução n. 1.053/2014 

– apoio à fiscalização e 

ao aperfeiçoamento 

profissional 

- - - - - - Indeterminado Indeterminado 0,00 

Decisões Plenárias – PL 

Confea 1392/2018 e PL-

Crea 757/2018 

- 17 10 - 17 10- - 178.620,00 166.009,30 

Total - 17 10 - 17 10 - 178.620,00 166.009,30 

Fonte: Instrumentos de Convênios celebrados em 2018, 2020 e 2021. 
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Valdivino Gonçalves de  eus  

L        Á                     

 R      39 7  4 

 

 

 

 

 

 

Declaração de regularidade 
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 Apêndices 
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 PÊ   C     

 

     O 01 - Composição do plenário 

Conselheiro(a)  odalidade  andato  epresentação  itular/  uplente 

Adriano Borges De Oliveira           
01/01/2019 – 

21/12/2021 
AENGI TITULAR 

Marcos Antônio Borges De 

Melo 
          

01/01/2019 – 

21/12/2021 
AENGI SUPLENTE 

Alexandre Garcês De Araújo       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
UEG TITULAR 

João Silveira Belém Júnior       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
UEG SUPLENTE 

Alexandre Gomes De Souza          
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

João Dib Filho          
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

André Vitor Boerner       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Jovelino Raimundo De Lima 
Filho 

      
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

Augusto César Gusmão Lima 
           

      
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG TITULAR 

Renato Valim Boaretto 
           

      
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG SUPLENTE 

Aureliano Ferreira Feitosa 
Júnior 

      
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG TITULAR 

Brener Dos Santos Palhares 

Pedrosa 
          

01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Arthur Pagnoncelli 

(Conselheiro tomou posse em 

13/03/2019) 

          
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

Bruno Botelho Saleh Agronomia 
01/01/2019 a 

31/12/2021 
IF-GOIANO TITULAR 

Ana Paula Pelosi Agronomia 
01/01/2019 a 

31/12/2021 
IF-GOIANO SUPLENTE 

Cristiane Rodrigues           
01/01/2019 a 

31/12/2021 
AEAGO TITULAR 

Guilherme Quaglioz Costa            
01/01/2019 a 

31/12/2021 
AEAGO SUPLENTE 

Daniela Rézio e Silva           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
AEAGO TITULAR 

Marcos Gomes da Cunha           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
AEAGO SUPLENTE 

     O 01 - Composição do plenário 

Conselheiro(a)  odalidade  andato  epresentação  itular/  uplente 

Idalino Serra Hortêncio           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE TITULAR 

Daniel Tadeu de Azevedo           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE SUPLENTE 

Edson Ponciano Tresvenzol       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
CENG TITULAR 

Edgard De Mattos Neto       
01/01/2019 a 

31/12/2021 assumiu o 

cargo em 22/05/2020. 
CENG SUPLENTE 

Euler Bueno Dos Santos             
01/01/2020 a 

31/12/2022 
UFG TITULAR 

Cacilda De Jesus Ribeiro             
01/01/2020 a 

31/12/2022 
UFG SUPLENTE 

Fernanda Lobo Macedo       
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE TITULAR 

Juliana Matos de Sousa       
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE SUPLENTE 

Fernando Henrique Bezerra 

Azevedo 
      

01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Doralice Barros de Almeida       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

Heliomar Palhares Pedrosa             
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE TITULAR 

Felipe Resende de Carvalho             
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE SUPLENTE 

José Eduardo Santos           
01/01/2019 a 

31/12/2021 
ILES/ULBRA TITULAR 

Aldaísa Martins da Silva de 

Oliveira 
          

01/01/2019 a 

31/12/2021 
ILES/ULBRA SUPLENTE 

Lucas Hermano Jayme       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG TITULAR 

Breno Pedreira Barros       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG SUPLENTE 

Joaquim Gonçalves De Sousa 

Júnior 

M          

            
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Mário Henrique Frota Do 
Lago 

M          
            

01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

Marco Aurélio Leite           01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE TITULAR 

Antônio Pasqualetto           01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE SUPLENTE 
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     O 01 - Composição do plenário 

Conselheiro(a)  odalidade  andato  epresentação  itular/  uplente 

William Roberto de Souza       01/01/2020 a 

31/12/2022 
IBAPE TITULAR 

Doris Vânia Pereira Rocha       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
IBAPE SUPLENTE 

Laura Bonifácio Guimarães           
01/01/2019 a 

31/12/2021 
UNIRV TITULAR 

Carlos César Evangelista De 

Menezes 
          

01/01/2019 a 

31/12/2021 
UNIRV SUPLENTE 

Lucas Gomes Sevale 
M          

            

01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Renan Alves De Campos 
M          
            

01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

Regina Lúcia de Deus       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG TITULAR 

Lívia Maria Dias       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG SUPLENTE 

Marcelo Emílio Monteiro           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
AGEST TITULAR 

Dean Paskeu Torres           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
AGEST SUPLENTE 

José Renato Catarina           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
AEAGO TITULAR 

Ludmilla Luciano de 

Carvalho 
          

01/01/2021 a 

31/12/2023 
AEAGO SUPLENTE 

Urias Luís Silva Fleury             
01/01/2021 a 

31/12/2023 
CENG TITULAR 

Manuel Alves de Carvalho             
01/01/2021 a 

31/12/2023 
CENG SUPLENTE 

Wanessa Silva Rocha       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
AGEAMB TITULAR 

Rafael Martins de Figueiredo        
01/01/2020 a 

31/12/2022 
AGEAMB SUPLENTE 

Onilda Arantes           
01/01/2020 a 

31/12/2022 
AEAGO TITULAR 

Marcelo Corte Real da Silva           
01/01/2020 a 

31/12/2022 
AEAGO SUPLENTE 

Marisa Pignataro De 

Sant’anna 
      

01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Ricardo Andrade Fernandes 
Faria 

      
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

Mércia Luccas Resende       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE TITULAR 

Danilo Cezar Rodrigues       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
SENGE SUPLENTE 

     O 01 - Composição do plenário 

Conselheiro(a)  odalidade  andato  epresentação  itular/  uplente 

Willy Chagas Santana           
01/01/2021 a 

31/12/2023 
CENG TITULAR 

Rodrigo João Meneghini           
01/01/2021 a 

31/12/2023  

 

CENG SUPLENTE 

Paulo Roberto Lucas Viana 
M          
            

01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG TITULAR 

Rafael Silva Oliveira 
M          
            

01/01/2020 a 

31/12/2022 
CENG SUPLENTE 

Petersonn Gomes Caparrosa 

Silva 
            

01/01/2019 a 

31/12/2021 
ABEE TITULAR 

Rômulo Da Costa Delmondes             
01/01/2019 a 

31/12/2021 
ABEE SUPLENTE 

Thiago Carvalho Salles       
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE TITULAR 

Laila Rezende       
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE SUPLENTE 

Ricardo Barbosa Ferreira       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
PUC TITULAR 

Rodrigo Carvalho Da Mata       
01/01/2020 a 

31/12/2022 
PUC SUPLENTE 

Michell Macedo Alves       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
IFG TITULAR 

Philippe Barbosa Silva       
01/01/2019 a 

31/12/2021 
IFG SUPLENTE 

Saulo Christian Pereira 
Vicente de Almeida 

      
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE TITULAR 

Regina Célia Alves Silva       
01/01/2021 a 

31/12/2023 
SENGE SUPLENTE 

Rogério De Araújo Almeida           
01/01/2019 a 

31/12/2021 
UFG TITULAR 

Gilmarcos De Carvalho 
Corrêa 

          
01/01/2019 a 

31/12/2021 
UFG SUPLENTE 

Rodrigo Francisco Borges 
M          

            

01/01/2021 a 

31/12/2023 

UniRV/FESUR

V 
TITULAR 

Daniel Fernando da Silva 
M          

            
01/01/2021 a 

31/12/2023 

UniRV/FESUR

V 
SUPLENTE 

Selizângela Pereira De 

Rezende 
F         

01/01/2020 a 

31/12/2022 
Unifimes TITULAR 

Diego Oliveira Ribeiro           
01/01/2020 a 

31/12/2022 
Unifimes SUPLENTE 

Soren Richardt Kall Q       01/01/2019 a 

31/12/2021 
CENG TITULAR 
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     O 01 - Composição do plenário 

Conselheiro(a)  odalidade  andato  epresentação  itular/  uplente 

Renato de Barros 
           
      

01/01/2021 a 

31/12/2023 
AGEGO TITULAR 

     O 01 - Composição do plenário 

Conselheiro(a)  odalidade  andato  epresentação  itular/  uplente 

Tiago Bandeira Duarte 
           
      

01/01/2021 a 

31/12/2023 
AGEGO SUPLENTE 

 PÊ   C  B 

 

QUADRO 02 – Demonstração dos resultados alcançados no exercício 

Descrição da Meta Unidade  

Meta 

prevista 

P/ 2021 

Meta 

realizada 

Realização 

da meta 

(%) 

Perspectiva: CLIENTE 

Elaborar ou Implementar, até 2022, dez projetos que promovam 

desenvolvimento sustentável ou inclusão 
unid. 07 07 100 

Garantir que 95% dos processos formalizados referentes ao direito e 

apoio ao consumidor obtenha a resposta de negociação ou de não 

negociação, entre as partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

% 95 100 105 

Aumentar, até 2022, no mínimo, 25% o número de fiscalizações 

realizadas em relação ao exercício de 2017. 
% 20 21,6 108 

Produzir e veicular até 2022, no mínimo, 25 (vinte e cinco) campanhas 

em mídia paga (impresso, eletrônico ou virtual) voltadas para o 

fortalecimento da imagem do Crea-GO perante a sociedade e para a 

valorização profissional. 

unid. 05 07 140 

Garantir até 2022, no mínimo, a realização de 800 fiscalizações da 

atividade profissional. 
unid. 590 572 97 

Obter até 2022, no mínimo, 440 (quatrocentos e quarenta) ações anuais 

de divulgações espontâneas e positivas na mídia. 
unid. 420 157 37 

Publicar até 2022, no mínimo, 35 (trinta e cinco) 

assuntos/artigos/matérias relacionadas à normas referentes ao 

exercício e a atividade profissional. 

unid. 08 09 113 

Ampliar a participação anual, até 2022, de no mínimo 11.500 (onze 

mil e quinhentos) profissionais ou acadêmicos nas ações de 

mobilização (palestras, reuniões, contatos e outros). 

unid. 11.000 10.208 93 

Perspectiva: FINANCEIRA 

Garantir até 2022 o crescimento real de 15% no valor das receitas, em 

relação ao exercício de 2017, excluindo as receitas provenientes dos 

profissionais de nível médio. 

% 12 26,3 219 

Aplicar anualmente no mínimo 3% da receita líquida em investimento. % 3 2 0,67 

Limitar em 90% da receita os gastos com as despesas operacionais. % 90 81,3 90 

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS 

Tratar 100% das reclamações procedentes. % 100 100 100 

Limitar em 2,30% o índice anual de notificações e autos de infração 

indevidos. 
% 2,3 1,5 153 

QUADRO 02 – Demonstração dos resultados alcançados no exercício 

Descrição da Meta Unidade  

Meta 

prevista 

P/ 2021 

Meta 

realizada 

Realização 

da meta 

(%) 

Manter o índice de 70% dos cursos das áreas relacionadas ao Sistema 

Confea/Crea, atendidos anualmente com palestra sobre legislação 

profissional. 

% 70 30,5 43,60 

Reduzir, até 2022, taxa anual para 0,94%, referente a relação entre as 

multas provenientes da falta de ART e o número de ARTs registradas. 
% 1,04 0,8 130 

Garantir, até 2022, que 90% das obras/serviços que tiveram as ARTs 

baixadas por rescisão contratual, sejam fiscalizadas em até 30 dias após 

a solicitação. 

% 85 86,5 102 

Produzir e veicular anualmente, no mínimo, 01 (um) produto referente 

as ações realizadas e prestação de contas do exercício. 
unid. 01 01 100 

Garantir a participação anual de 12% de profissionais, registrados e 

residentes no Estado, nos eventos técnicos (cursos, palestras, 

seminários e outros), realizados pelo Crea-GO com ou sem parcerias. 

% 12 13,8 115 

Obter, até 2022, 70% de aprovação na(s) Pesquisa(s) de Satisfação 

realizada(s) junto aos clientes. No exercício de 2021 foi realizada 

pesquisa qualitativa, não sendo possível mensurar valores (NA – Não 

aplicável).  

% 65 NA NA 

Garantir, no mínimo, 25 (vinte e cinco) participações anuais de 

colaboradores do Conselho em fóruns, seminários, treinamentos, 

debates, congressos ou reuniões realizadas pelo Confea ou demais 

Creas, que objetivem a unicidade de ações. 

unid. 25 89 356 

Cumprir 90% do calendário anual que visa a participação do Presidente 

e/ou Conselheiros em fóruns, seminários ou reuniões realizadas pelo 

Confea ou demais Creas, que objetivem a unicidade de ações.  

% 90 100 111,1 

Garantir, anualmente, a efetividade de 70% dos termos de cooperação 

celebrados com os demais órgãos, entidades de classe e instituições de 

ensino. 

% 70 97 139 

Obter a aprovação da gestão como regular (com ou sem ressalvas), 

bem como a manutenção da certificação NBR ISO 9001. 
% 100 100 100 

Realizar anualmente, no mínimo, 02 (dois) seminários de formação e 

atualização destinados aos Conselheiros e/ou Inspetores. 
unid. 

02 02 100 
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QUADRO 02 – Demonstração dos resultados alcançados no exercício 

Descrição da Meta Unidade  

Meta 

prevista 

P/ 2021 

Meta 

realizada 

Realização 

da meta 

(%) 

Limitar em 150, até 2022, o número das ocorrências registradas no 

RG.120 – “M                                    

               ”  

unid. 
175 24 729 

Perspectiva: PESSOAS E TECNOLOGIA 

Desenvolver até 2022, no mínimo, 08 (oito) ações para despertar 

lideranças nos colaboradores para a gestão de mudanças e 

inovação. 

unid. 02 02 100 

Garantir, no mínimo, 20 (vinte) horas anuais de treinamento por 

colaborador. horas 20 5,6 28 

QUADRO 02 – Demonstração dos resultados alcançados no exercício 

Descrição da Meta Unidade  

Meta 

prevista 

P/ 2021 

Meta 

realizada 

Realização 

da meta 

(%) 

Garantir, no mínimo, 60% de satisfação na(s) pesquisa(s) de clima 

organizacional realizada(s). 
% 60 64,6 108 

Limitar em 2% a movimentação de pessoal na empresa (Turn-

over). 
% 2 0,1% 2000 

Realizar, no mínimo, 90(noventa) horas mensais de programação 

(desenvolvimento ou aperfeiçoamento de programas), por analista. 
horas 90 92 102 

Limitar em 30% o número de computadores com mais de 05(cinco) 

anos de utilização. 
% 30 64,9 46 

Fonte: RG. 105 - Acompanhamento dos Objetivos da Qualidade vr. 3 
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     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

           DRI N    R    
D   LI  IR  

               
              

                 
            

R$ 3  96   7 R$  5 8 3    

          M R     N ÔNI  
  R    D  M L  
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           L X NDR  
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             L X NDR  
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R$ 6  7   8 R$     5  99 

            J Ã  DI  FILH  
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R$  8     86 R$  7  59 44 

     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

     M     R N      LIM 
   R     

               
              

                 
            

    R$ 56 64 

           UR LI N  
F RR IR  F I     JÚNI R 

               
              

                 
            

R$ 9 43  54 R$ 9   9  8 
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     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

        M                   

          

               

              

                 

            
      59 88 

                           
               
              

                 
            

 3 96  5  8 57  75 

                         
               

              

                 

            
    5  99 6 5   83 

                 
               

              

                 

            
   97  8          

                    
               
              

                 
            

   53  35 9 5 6 56 

                    
               

              

                 

            
      

                  
               

              

                 

            
9 89  56    

                     L    
               
              

                 
            

 7  59 44 9  34 86 

          F        F       J      
               

              

                 

            
9   9  8  4 53   9 

                           
        

               
              

                 
            

5   94     4 4  

                       y        

L      

               

              

                 

            
    8    5      
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        M           
               

              

                 

            
      

          R         
               
              

                 
            

 4 855 7   6 6 7 7  
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       8    
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      9 8 69 

D            R                                              

     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

                          

D       k          R         
               

              

                 

            
   5 994 4  

D              R       
               
              

                 
            

  577 76    

D                 M      
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   37 76 
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9 6 3 76 9 56  7  

F        R       
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     7   7  
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I             H         
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     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

J    D   F     
               

              

                 

            
      

J                   J      
               
              

                 
            

   5 98  79 

J                          

J      

               

              

                 

            
   468 39 7 537 44 

J                   
               

              

                 

            
8  68 5  7 5      

J    M                   
               
              

                 
            

 4  8    

J    R               R       
               

              

                 

            
6   8 3   6 67  7  

J        R           L    

F     

               

              

                 

            
3   8 4     

J       M              
               
              

                 
            

      4  

L     R       
               

              

                 

            
   7 85 

L         M       J      
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L                          
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M             R                                             844 7     

     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

                          

M              M        
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     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   

 ome do membro 

 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 

 eslocamento  errestre,  uxílio 

 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 

R                            

      

               

              

                 

            
   5      

R      L        D    
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     O 0  -    O       VO  O C   O    P    C P Ç O  O     B O     

     O      CO    H   O        V                   
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 tividades de que o  embro 

Participou no  xercício 

 iária/ juda de Custo, 
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 raslado e Passagem  érea ( $) 

2020 2021 2020 2021 
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 PÊ   C    

QUADRO 04 – CUSTOS DE PESSOAL NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

Tipo de Vínculo do Empregado 
Remuneração Básica e 

Fixa 

Gratificação de 

Função de 

Confiança e De 

Cargos 

Comissionados 

Despesas Variáveis 

Encargos e Impostos 
Decisões 

Judiciais 

Total por Tipo de Vínculo 

do Empregado 
Verbas 

Indenizatórias 

Benefícios 

Assistenciais E 

Previdenciários 

Diárias, Ajuda de 

Custo e Auxílio 

Deslocamento 

Demais Despesas 

Variáveis 

Empregados de Carreira 

Exercícios 

  

  

2021 R$ 18.126.469,03 R$ 632.286,93 R$ 2.760.741,80 R$ 807.230,56 R$ 406.014,45 R$ 0,00 R$ 6.154.542,66 R$ 0,00 R$ 28.887.285,43 

2020 R$ 18.092.152,74 R$ 697.614,56 R$ 2.835.756,98 R$ 789.868,95 R$ 444.497,04 R$ 149.301,10 R$ 6.266.153,80 R$ 0,00 R$ 29.275.345,17 

2019 R$ 16.412.300,11 R$ 581.555,06 R$ 2.611.678,23 R$ 695.947,18 R$ 532.410,92 R$ 324.895,54 R$ 5.350.748,80 R$ 0,00 R$ 26.509.535,84 

Empregados Ocupantes de Cargos em Comissão 

Exercícios 

  

  

2021 R$ 2.423.231,68 R$ 61.848,85 R$ 351.667,60 R$ 75.276,73 R$ 62.365,62 R$ 0,00 R$ 768.262,21 R$ 0,00 R$ 3.742.652,69 

2020 R$ 3.169.036,62 R$ 114.235,62 R$ 464.618,26 R$ 107.055,32 R$ 33.318,33 R$ 29.305,12 R$ 1.016.047,11 R$ 0,00 R$ 4.933.616,38 

2019 R$ 2.909.502,83 R$ 96.590,08 R$ 422.538,10 R$ 89.733,64 R$ 139.773,97 R$ 52.368,60 R$ 909.440,50 R$ 0,00 R$ 4.619.947,72 

Empregados com contratos temporários 

Exercícios 

  
  

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2020 R$ 21.205,57 R$ 0,00 R$ 14.069,14 R$ 2.490,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.433,22 R$ 0,00 R$ 44.198,51 

2019 R$ 213.675,74 R$ 0,00 R$ 89.634,40 R$ 8.987,15 R$ 8.027,13 R$ 8.091,52 R$ 69.346,90 R$ 0,00 R$ 397.762,84 

Empregados em gozo de Licença 

Exercícios 

  
  

2021 R$ 28.617,62 R$ 0,00 R$ 52.371,00 R$ 27.531,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 108.520,21 

2020 R$ 110.118,00 R$ 0,00 R$ 50.900,00 R$ 27.871,73 R$ 2.658,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 191.547,92 

2019 R$ 35.690,00 R$ 0,00 R$ 45.140,00 R$ 26.979,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107.809,32 

Empregados Cedidos com Ônus 

Exercícios 

  
  

2021 R$ 263.089,77 R$ 52.467,26 R$ 23.760,00 R$ 2.766,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 342.083,87 

2020 R$ 295.138,38 R$ 137.563,58 R$ 24.000,00 R$ 2.766,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 459.468,80 

2019 R$ 250.229,12 R$ 135.963,82 R$ 15.600,00 R$ 866,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 402.659,03 

Empregados que aderiram ao PDV/PDI 

Exercícios 

  
  

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Aposentados ou Pensionistas pelo Regime Jurídico Único (RJU) 

Exercícios 

  
  

2021 R$ 121.092,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.092,84 

2020 R$ 203.021,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203.021,87 

2019 R$ 236.148,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 236.148,61 

Total por Tipo de Despesa 

Exercícios 

  

  

2021 R$ 20.962.500,94 R$ 746.603,04 R$ 3.188.540,40 R$ 912.805,72 R$ 468.380,07 R$ 0,00 R$ 6.922.804,87 R$ 0,00 R$ 33.201.635,04 

2020 R$ 21.890.673,18 R$ 949.413,76 R$ 3.389.344,38 R$ 930.053,42 R$ 480.473,56 R$ 178.606,22 R$ 7.288.634,13 R$ 0,00 R$ 35.107.198,65 

2019 R$ 20.057.546,41 R$ 814.108,96 R$ 3.184.590,73 R$ 822.513,38 R$ 680.212,02 R$ 385.355,66 R$ 6.329.536,20 R$ 0,00 R$ 32.273.863,36 
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APÊNDICE E 

QUADRO 05 - ORIGEM DAS RECEITAS 

CÓDIGO FONTE DE RECEITA VALOR BRUTO COTA PARTE CONFEA COTA PARTE MÚTUA 
VALOR 

ARRECADADO 

6.2.1.2.1 Receita corrente 66.247.205,05 8.694.095,49 6.151.638,94 50.874,493,46 

466.2.1.2.1.01 Receita tributária 30.758.194,69 3.690.983,36 6.151.638,94 20.907.748,23 

6.2.1.2.1.01.01 Taxas exercício do poder de polícia 30.758.194,69 3.690.983,36 6.151.638,94 20.907.748,23 

6.2.1.2.1.01.01.01 Anotação de responsabilidade técnica 30.758.194,69 3.690.983,36 6.151.638,94 20.907.748,23 

6.2.1.2.1.02 Receitas de contribuições 23.463.064,27 3.519.459,65  19.895.553,05 

6.2.1.2.1.02.01 Anuidades pessoas físicas 12.116.531,50 1.817.479,73  10.277.583,82 

6.2.1.2.1.02.01.01 Pessoas físicas do exercício 9.548.800,07 1.432.320,01  8.096.221,59 

6.2.1.2.1.02.01.02 Pessoas físicas do exercício anterior 2.567.731,43 385.159,72  2.181.362,23 

6.2.1.2.1.02.02 Anuidades de pessoas jurídicas 11.346.532,77 1.701.979,92  9.617.969,23 

6.2.1.2.1.02.02.01 Pessoa jurídica do exercício 9.204.509,10 1.380.676,37  7.798.322,69 

6.2.1.2.1.02.02.02 Pessoa jurídica do exercício anterior 2.142.023,67 321.303,55  1.819.646,51 

6.2.1.2.1.03 Cota parte     

6.2.1.2.1.04 Receita patrimonial     

6.2.1.2.1.04.01 Receitas imobiliárias     

6.2.1.2.1.05 Receita de serviços 1.999.862,86 205.052,65  1.326.699,44 

6.2.1.2.1.05.01 Emolumentos com inscrições 705.009,34 105.751,40  596.258,81 

6.2.1.2.1.05.02 Emolumentos com expedições de carteiras 273.507,60 41.026,14   231.226,26 
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6.2.1.2.1.05.03 Emolumentos com expedições de certidões 322.460,01  48.369,00   273.276,00 

6.2.1.2.1.05.04 Emolumentos com vistos de registros 40.433,34  6.065,00   33.838,06 

6.2.1.2.1.05.05 Emolum com Interrupção e Cancelam 25.607,40  3.841,11   21.766,29 

6.2.1.2.1.05.07 Receitas diversas de serviços 632.845,17    170.334,02 

6.2.1.2.1.06 Financeiras 4.981.870,19  638.402,64   4.341.818,72 

6.2.1.2.1.06.01 Juros e encargos emprés. concedidos     

6.2.1.2.1.06.02 Juros Mora s/Anuidades – Cobr Adm 354.025,57  53.103,84   300.829,41 

6.2.1.2.1.06.03 Atualiz. Monet juros s/Multas Discip 170.297,14  25.544,57   144.670,84 

6.2.1.2.1.06.04 Juros de mora s/ multas de infrações disciplinares 355.788,41  53.368,26   303.202,42 

6.2.1.2.1.06.05 ATUALIZ. MONET.JRS/ MULTAS 4.101.759,08 506.385,97   3.594.116,05 

6.2.1.2.1.06.05.01 Atualiz. Monet. E juros s/anuidade - D.A. tributária 31.611,28 4.741,69   26.869,59 

6.2.1.2.1.06.05.02 Atualiz. Monet. s/Anuidades 214.265,22  32.139,78   182.053,34 

6.2.1.2.1.06.05.03 Atualiz. Monet e juros s/multas de infrações - DA. não 

tributária 1.222.815,59  183.422,34   1.039.393,25 

6.2.1.2.1.06.05.04 Multas s/Anuidades– Cobr. Adm. 1.531.658,11  229.748,71   1.300.724,45 

6.2.1.2.1.06.05.05 Atualização Monet s/Anuidades– DA Trib 12.778,59  1.916,79   10.861,80 

6.2.1.2.1.06.05.06 Atualização  Monet s/Multas Disciplinares– DA 362.777,71  54.416,66   308.361,05 

6.2.1.2.1.06.05.07 Remuneração de dep. Banc e aplicações financeiras 725.852,57    725.852,57 

6.2.1.2.1.07 Transferências correntes 0    

6.2.1.2.1.07.01 Transferências intragovernamentais     

6.2.1.2.1.07.02 Transferências intergovernamentais     

6.2.1.2.1.07.03 Transferências de Inst. Privadas     

6.2.1.2.1.07.04 Transferências de Pessoas Físicas     
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6.2.1.2.1.08 Outras receitas correntes 5.044.213,04 640.197,19  4.402.674,02 

6.2.1.2.1.08.01 Dívida ativa 2.026.707,35 304.006,10  1.722.701,25 

6.2.1.2.1.08.02 Multas de infrações 2.241.273,92  336.191,09   1.904.060,55 

6.2.1.2.1.08.03 Indenizações e restituições 771.495,94    771.176,39 

6.2.1.2.1.08.04 Receitas não identificadas 4.735,83    4.735,83 

6.2.1.2.1.08.05.04 Semana Oficial da Engenharia     

6.2.1.2.2 Receita de capital 217.685,44   217.685,44 

6.2.1.2.2.01 Operações de crédito     

6.2.1.2.2.02 Alienação de bens     

6.2.1.2.2.04 Transferências de capital 217.685,44   217.685,44 

.2.1.2.2.04.01 Transferências 217.685,44   217.685,44 

6.2.1.2.2.05 Outras receitas de capital     

SUB-TOTAL     

6.2.1.3 (-) Deduções Receitas     

TOTAL 66.464.890,49 8.694.095,49 6.151.638,94 51.092.178,90 
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APÊNDICE F 
 

     O 09 -    O     Ç O     X C Ç O O Ç          PO        Z           O    

   P    

Código  omenclatura       Fixada  xecutada % 

6 2 2 1 1 01  espesa corrente 48.913.000,00 41.385.263,70 84,61 

6 2 2 1 1 01 01 Pessoal e encargos sociais 30.246.000,00 28.996.842,65 95,87 

6                  R                   22.941.000,00 22.074.037,68 96,22 

6                                     7.305.000,00 6.922.804,97 94,77 

6 2 2 1 1 01 0  Juros e encargos da dívida 27.000,00 9.506,41 35,21 

6             3  8 
J                                

            
          9 3 7  6 4  3  

6             3  9                                5         99 35 3 99 

6 2 2 1 1 01 04 Outras despesas correntes 16.155.000,00 10.535.992,88 65,22 

6             4                         4.580.000,00 3.706.542,81 80,93 

6             4                             790.000,00 591.465,82 74,87 

6             4  3 U                      1.601.000,00 622.824,30 38,90 

6.2.2.1.1.01.04.03.00
1 

Material de Consumo 653.000,00 411.500,00 63,02 

6.2.2.1.1.01.04.03.00

2 
Despesas com Veículos 535.000,00 301.813,27 56,41 

6.2.2.1.1.01.04.03.00

3 
Outros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00  

6.2.2.1.1.01.04.03.00
4 

Serviços Terceiros – Pessoas Físicas 95.000,00 56.519,18 59,49 

6             4  4 J     653.000,00 411.500,00 63,02 

6             4  5 D       1.310.000,00 683.086,05 52,14 

6             4  6           190.000,00 163.891,21 86,26 

6             4  7 H                         3.000,00 0,00 0 

6             4  9                    –                   6.854.500,00 4.306.543,20 62,83 

6             4  8 D                     173.500,00 50.139,49 28,90 

6 2 2 1 1 01 05  ributárias e contributivas 210.000,00 147.125,81 70,06 

6             5             210.000,00 147.125,81 70,06 

6             5                  0,00 0,00  

     O 09 -    O     Ç O     X C Ç O O Ç          PO        Z           O    

   P    

Código  omenclatura       Fixada  xecutada % 

6 2 2 1 1 01 07  erviços bancários 945.000,00 878.656,98 92,98 

6 2 2 1 1 01 06  emais despesas correntes 460.000,00 156.973,84 34,12 

6 2 2 1 1 01 08  ransferências correntes 870.000,00 660.165,13 75,88 

6             8                       870.000,00 60.165,13 75,88 

6 2 2 1 1 01 09  eservas    

6 2 2 1 1 02  espesa de capital 6.087.000,00 1.000.462,04 34,12 

6 2 2 1 1 02 01  nvestimentos 6.057.000,00 986.431,17 82,40 

6                                                2.750.000,00 546.673,89 75,88 

6                3                                      1.797.000,00 439.757,28 75,88 

6                4                         

6        3        5 I          60.000,00 0,00 0 

6 2 2 1 1 02 02  nversões financeiras    

6                                                          

6 2 2 1 1 02 0   morti ação da dívida    

6             3                                   

6 2 2 1 1 02 04 Outras despesas de capitais    

6 2 2 1 1 02 04 01  ransferências de capital 30.000,00 14.030,87 46,77 

 otal 55 000 000,00 42.385.725,00 9  89 

Fonte: Balanço Orçamentário, ano 2021, Sistema Implanta: Software Siscont.Net, páginas 2 e 3. 
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APÊNDICE G 

 

QUADRO 15 – CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Nome do Beneficiário N. do 

processo 
N. do 

instrumento Linha de investimento Recursos Conveniados (R$) 
Contrapartida (R$)  

Recursos Repassados Vigência Situação 

     No Exercício (R$) Acumu. até o 

Exercício (R$) Início Fim  

AEAGO 77199/2021  Patrocínio 25.00,000  25000,00  2021 2021 1 

AEAGO 77166/2021 05/2021 Patrocínio 15.00,00  15.000,00  2021 2021 1 

AENGI 76799/2021 08/2021 Patrocínio 1312,50  1.312,50  2021 2021 1 

AENGI 76798/2021 07/2021 Patrocínio 5.250,00  5.250,00  2021 2021 1 

AEAJA 77312/2021 011/2021 Patrocínio 20.706,69  20.706,69  2021 2021 4 

ADOCE 76858/2021  Patrocínio 20.250,73  20.250,7  2021 2021  

SINDUSCON 77263/2021 08/2021 Patrocínio 30.000,00  30.000,00  2021 2021 1 

IBAPE 76999/2021  Patrocínio 30.000,00  30.000,00  2021 2021 1 

SECONCI 77313/2021  Patrocínio 10.360,00  10.360,00  2021 2021 4 

SOC. GOIANA CULT 77160,00 02/2021 Patrocínio 8439,39  8439,38  2021 2021 1 

Total Entidade 1  08    

Total Entidade 4  02    

Total      

LEGENDA: 
Situação da Transferência: 
1 - Instrumento em execução - transferência concluída 
2 - Instrumento em execução - transferência pendente 
3 - Instrumento concluído - transferência concluída 
4 - Instrumento concluído - transferência pendente 
5 - Instrumento rescindido 
Fonte: Instrumentos de Contratos de Patrocínios em 2021. 



 

 

     71 

APÊNDICE H 
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APÊNDICE I 

 

 O     XP  C       À     O      Õ   CO  ÁB    F    C      
  C           31      Z  B O    2021 

 

O  onse  o Regiona  de Engen aria e  gronomia de  oiás, cadastrado no 
  P  sob o n mero                   , estabe ecido sito a R a     nº     
 etor  este Uni ersitário –  oi nia  O   endo s a persona idade   r dica em 
de initi o por meio da Reso  ç o nº        8 do  on ea, c  o ob eti o 
principa   orientar e  isca i ar as ati idades das pro iss es da engen aria e 
agronomia e   e encontra se  inc  ado   administraç o p b ica  ndireta   
 ma a tar  ia  edera  especia , tendo em s a estr t ra e organi aç o 
estabe ecida no Regimento  nterno  

 as Demonstraç es  ontábeis encerradas em           , a  i 
apresentadas comparati amente, o  a anço Patrimonia  e  ariaç es 
Patrimoniais  oram e aboradas em con ormidade com as práticas contábeis 
e dos preceitos e diretri es da  ei           , com a obser  ncia  s  ormas 
 rasi eiras de  ontabi idade  p icadas ao  etor P b ico e ao  an a  de 
 ontabi idade  p icada ao  etor P b ico  

  ap raç o do res  tado  oi de acordo com o regime de compet ncia,   e 
estabe ece   e as receitas e despesas de em ser inc   das na ap raç o dos 
res  tados dos per odos em   e ocorrem, sempre independentemente de 
recebimento o  pagamento    

Esse Re at rio tem por ob eti o destacar in ormaç es de dados    gados 
necessários para esc arecimentos sobre  a ores das Demonstraç es 
 ontábeis  inanceiras encerradas em           , con orme seg e  

 

1.     O C  C       

1.1 Caixa e  quivalentes de Caixa  

Demonstra neste gr po sa dos de  i  ide  imediata dispon  e  em 
estabe ecimentos bancários   e corresponde aos  a ores contabi i ados nas 

contas correntes, arrecadaç o e de ap icaç es  inanceiras,   e est o 
acrescidas dos rendimentos a  eridos no per odo, na data do encerramento 
do exerc cio de       Q adro      

 

     O 16 - Caixa e  quivalentes de Caixa 

Históricos  1/12/2021  1/12/2020  H% 

                               9   6 6   98 9 438 799  5   3 7  

 

1.2 Créditos a curto prazo 

Representa este gr po os  a ores a receber de an idades de pessoas   sicas, 
  r dicas e m  tas discip inares em atraso,   e inicia mente s o co ocados os 
processos  á transitados em todas as s as etapas de    gamentos, portanto 
apto a serem encamin ados as  nidades destinadas as cobranças 
administrati amente mediante di   gaç es no site do conse  o, 
correspond ncias at  esgotarem as oport nidades dadas aos de edores 
 Q adro      

 

     O 17: Créditos  ributários - Composição  $ milhares 

 Históricos  1/12/2021  1/12/2020  H% 

                         R          

               F  J –               9  43 663 75 4 993 86  99  85    

 o exerc cio  oi adotado tamb m os programas de rec peraç es de cr ditos 
apro ados em  ess o P enária, essas cobranças t m por c  o ob eto,  m 
mode o di erenciado   e caracteri am por mais  antagens aos   e 
permanecem em d bitos para  i  idarem s as d  idas  Q adro  8   

 



 

 

     97 

     O 18: Créditos  ributários e não tributários - Composição 

 $ milhares 

Históricos  1/12/2021  1/12/2020 

2- ívida  tiva  ributária   

              F  J –                           – 

                      

9  43 663 75 4 553  83 79 

 - ívida  tiva  ão  ributária   

 M      D             –                                3 363 7      

                         9 3  34 9  

 otal 9 24  66 ,75 4 99  860,99 

 

Representa este gr po os  a ores a receber de an idades de pessoas   sicas, 
  r dicas e m  tas discip inares em atraso,   e inicia mente s o co ocados os 
processos  á transitados em todas as s as etapas de    gamentos, portanto 
apto a serem encamin ados as  nidades destinadas a cobrança 
administrati amente mediante di   gaç es no site do conse  o, 
correspond ncias at  esgotarem as oport nidades dadas aos de edores  

 

1.3  e ais créditos e valores a curto prazo 

•  diantamentos concedidos a Pessoa  e a  erceiros   Os  a ores 
apropriados neste gr po de contas, re erem se a cr ditos a 
reembo sar com de descontos de assist ncia m dica e parce as de 
empr stimos consignados  

•  rib tos  ederais a  ompensar – Os  a ores apropriados neste gr po 
de contas, consta cr ditos a receber de sa dos de trib tos a 
compensar re erente      e  O  retidos inde idamente,  oi 
trans erido para o  ti o n o circ  ante, apenas o  a or re erente ao 
 RR  P   oi compensado em       

•  r ditos por Descentra i aç o de Prestaç o  er iços P b icos –   
apropriaç o de  a ores neste gr po de contas, destina se a 
identi icar os cr ditos a serem reembo sados  ace aos pagamentos 

e et ados pe o  rea  O, ao  on ea re   de o  ç o de taxas e 
cobranças bancárias, Pre eit ra de  oi nia e      s   a ário 
 aternidade e  am  ia  

•  r ditos por Danos ao Patrim nio –  ç o   dicia  em  irt de de 
 mprobidade  dministrati a processo nº            888     , em 
c mprimento de sentença                             , mo ida 
contra o  r  os    i  Pr dente de O i eira, con   Re at rio da 
Proc radoria    r dica do  rea  O  oi trans erido para o  ti o n o 
 irc  ante  e 

• Dep sitos Restit   eis e  a ores  inc  ados   

   onsta registrado o  a or de R$        ,  , re ere se a  ma aç o 
  dicia  proposta pe o  rea  O, contra a Uni o  edera    ecretaria da 
Receita  edera  do  rasi  para an  aç o de d bitos  iscais  

   onsta registrado o  a or de R$  8    ,  , re ere se a  ma aç o   dicia  
proposta pe o  rea  O contra a   stiça  edera  de  oiás, taxa cobrada 
para  iberaç o pe a emiss o de  ertid o com e eitos de negati as de 
d bitos para o  onse  o,  oi trans erido para o  ti o n o  irc  ante  

   onsta registrado o  a or de R$       ,  , re ere se a g ias Dep sitos 
  diciais  onorários de s c mb ncias em exec ç o   dicia          e 
  ,   e          

   onsta registrado o  a or de R$     88,  , re ere se a  ma aç o   dicia  
proposta pe o  rea  O contra a Uni o  edera    ecretaria da Receita 
 edera  do  rasi   para an  aç o de d bitos  iscais  

 odos os demais cr ditos e  a ores a c rto pra o in ormados está 
composto no Q adro     

 

     O 19:  emais Créditos e Valores a Curto Pra o  

Composição  $ milhares 

Históricos  1/12/2021  1/12/2020  H% 

                                         

          

6 459 88  3 3 5 74     99 
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           F                         5 3 4 8       

3              D                        865 5 5  4      

4              D                          

                  

3 7 57  6   37 97  3  33 45 

5 D         R                                

           

  3 688 83 47  334 96  73 7  

 otal 447 720, 1 1 592 442,94 -1 8,26 

 

1.3  stoques 

Os esto  es  oram registrados pe o c sto de a  isiç o, em           , o 
sa do contábi  ap rado pe o c sto m dio ponderado, pe as mo imentaç es 
de entradas e sa das no   moxari ado dos materiais de cons mo, com 
contro e e et ado por s f   r  espec  ico para  nidade do a moxari ado 
 Q adro      

 

     O 20:  lmoxarifado - Composição  $ milhares 

Histórico  1/12/2021  1/12/2020  H% 

 – M                   – D        67 68  68   9  69 69   9 8  

 

2     O   O C  C       

2.1  tivo  ealizável a  ongo Prazo  

 este gr po est o registrados os  a ores decorrentes de processos em 
cobranças se a administrati a e a  ongo pra o com exec ç es   diciais, 
re ati as an idades P  P  e as m  tas discip inares  Q adro      

 

 

 

     O 21:  tivo  eali ável a  ongo Pra o  

Composição  $ milhares 

Históricos  1/12/2021  1/12/2020  H% 

 ívida  tiva  ributária    

Créditos  ributários a  eceber    

             F  J –                           7 576 485 37          

 ívida  tiva  ributária    

          –  F  J –           J         63  7 7    9 663  98 93  98 47 

 ívida  tiva  ão  ributária    

M      D             –           J        8  67  67 48 9 663  98 93  5 48 

D                 M      D             85 67  784 97 65 844 87   4 8 7  

                                    L           

               
 84  65  68  7  68  7  74  83     6  

                                    L           

           
 4  59  99     4 558 847 8   8 75 

Valores líquidos dedu ido das provisões 1  822 787,8  11 809 654,85 5, 6 

 

 obre os    stes de Perdas de  r ditos a  ongo pra o, con orme estabe ece 

as normas de   a iaç o e  ens raç o de  ti os e Passi os em Entidades do 

 etor P b ico”, as  nidades internas de contro e de cr ditos a receber do 

 onse  o, est o empen adas em c mprir o pra o e rotinas de ap raç o para 

  e se am e et ados os  ançamentos contábeis  

  d  ida ati a contabi i ada no  ti o Rea i á e  a  ongo Pra o, pe o se   a or 

br to   e ap s ded  idos a  stes de perdas, os cr ditos a receber  icaram 

at            , a soma de R$    8    8 ,8   

Para o exerc cio de     , ser o necessários proceder a  stes dos  a ores 

contabi i ados em inscriç es, pagamentos de parce amentos dos processos, 

de cance amentos e tamb m nos    stes de Perdas, pe o  ato de   e, o 

 istema de contro e de cr ditos, da    deste Regiona , assim, todos os  a ores 

contabi i ados   erem se a de  r ditos a   rto e  ongo Pra os  oram obtidos 

por meio do       
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  d  ida ati a contabi i ada pe o se   a or br to dos cr ditos a receber  oi 

tota i ada at            , somados em R$ 8       8 ,   e ded  ido pe o 

 a or dos a  stes em R$ 8        8,   ap rado com sa do     ido ac m  ado 

a receber em R$          ,     

 

2.2  e ais Créditos e  alores a  ongo Prazo 

Neste grupo destacamos os principais valores que encontram-se registrados 

em Créditos por Danos ao Patrimônio – Ação judicial em virtude de 

Improbidade Administrativa processo nº 2002.35.00.888934-7, em 

cumprimento de sentença: (1005406-29.2021.4.01.3500), movida contra o 

Sr. José Luiz Prudente de Oliveira, conforme Relatório da Procuradoria 

Jurídica do Crea-GO, no valor de R$ 865.505,14. 

O valor de R$ 392.144,66, refere-se a uma ação judicial proposta pelo 

Crea/GO, contra a União Federal (Secretaria da Receita Federal do Brasil para 

anulação de débitos fiscais. 

Consta ainda registrado o valor de R$ 78.190,30, que refere-se a uma ação 

judicial proposta pelo Crea/GO, contra a (Justiça Federal de Goiás), taxa 

cobrada para liberação pela emissão de Certidão com efeitos de negativas 

de débitos para o Conselho, foi transferido para o Ativo não Circulante. 

 

2.3   obilizado 

O imobi i ado   composto pe os bens m  eis e im  eis    recon ecido 
inicia mente com base no  a or de a  isiç o e constr ç o   p s o 
recon ecimento inicia ,  icam s  eitos a depreciaç o, amorti aç o o  
exa st o, bem como red ç o ao  a or rec perá e  e rea a iaç o  

Os gastos posteriores   a  isiç o, constr ç o o  prod ç o s o incorporados 
ao  a or do imobi i ado desde   e tais gastos a mentem a  ida  ti  do bem 
e se am capa es de gerar bene  cios econ micos   t ros   e os gastos n o 
gerarem tais bene  cios, e es s o recon ecidos diretamente como  ariaç es 
patrimoniais dimin ti as do per odo  

 Em           , o  rea  O, apresento   m sa do br to de R$           , 8 
 á ded  idos os  a ores de depreciaç es e ded ç o ao  a or rec perá e   

 

2.3.1 Bens  óveis 

 este gr po de  ens    eis, agrego  todas as mo imentaç es de 
a  isiç es incorporaç es no exerc cio de     ,   e somo  o tota  de 
R$  8     ,  , na data do encerramento do  a anço Patrimonia  em 
            Q adro      

     O 22 – Grupo Bens  óveis 

Históricos  1/12/2021  1/12/2020  H% 

M        U              7 587 3      7 587 3    

M                                   

F           

  858 673 88   8 6  33 43     78 

I           37 733 59 37 733 59   

U                            99 96   8 99 96   8   

           4 9   3 8    4 9   3 8    

                                             6 8 3 4       53   4  3   8  4 

              6 9 6     6 9 6    

              4  735 8  4  735 8    

D           M      66 8 5 4  66 8 5 4    

      9  7  465 7  8 873 8 5 38 104,48 

 

 epreciaç o  cu ulada de Bens  óveis –   depreciaç o  oi apropriada ao 
res  tado no per odo de  so, de maneira  ni orme em todos os  ens    eis 
existentes no  ti o  mobi i ado em         , em c mprimento as normas 
  e discip inam a depreciaç o dos bens, con orme estabe ece na norma– 
Depreciaç o,  morti aç o e Exa st o  

        M                    3                       R$ 9  7  465 7  

                                                                        

Q       4  
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2.3.2 Bens   óveis 

2.3.2.1 Bens   óveis –  difícios 

O gr po agrega todas as mo imentaç es de a  isiç es de im  eis e o  

incorporaç es o  por constr ç es re ormas  Q adro      

 o decorrer do exerc cio ocorreram  árias mo imentaç es nas contas do 
gr po, se a por incorporaç es e o  baixas, sendo por depreciaç es   rtos, 
doaç es, desa etaç o de bens inser   eis, em per odos anteriores, exceto 
a  isiç es  

QUADRO 23 – Bens Imóveis – Edifícios  

Contas Iniciais Incorp. Baixas Sd. Finais 

- Edifício – Sede Goiânia – 

Roberto Benedetti 
5.271.512,97 0,00 0,00 5.271.512,97 

-Edifício – Sede Goiânia – 

Irineu Borges 
0,00 5.771.213,56 0,00 5.771.213,56 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Morrinhos 
202.782,39 225.185,12 57.377,98 370.589,53 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Uruaçu 
329.579,68 159.281,87 109.750,09 379.111,46 

- Instalações 147.610,05 45.500,00 0,00 193.110,05 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Jataí 
288.727,33 0,00 0,00 288.727,33 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Mineiros 
339.980,68 231.442,02 83.449,60 487.973,10 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Ap. Goiânia 
473.054,19 57.036,44 146.173,61 383.917,02 

- Edifício – Sede Inspetoria 

C. Novas 
355.434,90 56.207,52 98.341,26 313.301,16 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Porangatu 
438.240,76 74.109,87 119.561,64 392.788,99 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Iporá 
443.987,95 63.691,28 115.880,67 391.798,56 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Quirinópolis 
376.985,74 58.462,02 96.776,67 338.671,09 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Anápolis 
552.518,18 202.518,05 129.496,48 625.539,75 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Ipameri 
314.796,15 59.242,59 81.217,48 292.821,26 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Santa Helena 
366.129,92 59.529,71 91.284,94 334.374,69 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Itumbiara 
479.332,51 71.670,36 107.849,94 443.152,93 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Aragarças 
346.872,75 59.554,48 78.307,46 328.119,77 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Goiatuba 
358.516,89 50.960,51 80.666,27 328.811,13 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Catalão 
579.046,05 64.286,41 96.297,69 547.034,77 

- Edifício– Sede Inspetoria 

Campos Belos 
358.636,27 53.645,71 70.606,60 341.675,38 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Rio Verde 
662.440,68 52.405,94 105.944,34 608.902,28 

- Edifício – Sede Inspetoria 

Formosa 
411.131,35 41.656,16 66.603,07 386.184,44 

- Edifício Salas 1005/1007 

Itumbiara 
245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 

SOMA 13.342.317,39 7.457.599,62 1.735.585,79 19.064.331,22 
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2.3.2.2 Bens   óveis - erreno 

 eg e o Q adro    com a composiç o das contas do gr po de bens im  eis 
– terreno  
 

QUADRO 24 - Bens Imóveis - Terreno 

Contas Sd. Iniciais Incorp. Sd. Finais 

- Terrenos – Sede Goiânia 4.500.000,00 550.488,90 5.050.488,90 

- Terrenos – Sede Insp. Morrinhos 20.000,00 0,00 20.000,00 

- Terrenos– Sede Insp. Uruaçu 50.000,00 0,00 50.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Jatai 35.000,00 0,00 35.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Mineiros 135.000,00 0,00 135.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Ap. Goiânia 23.331,00 0,00 23.331,00 

- Terrenos – Sede Insp. C. Novas 73.000,00 0,00 73.000,00 

- Terrenos – Porangatu 1.000,00 0,00 1.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Iporá 30.000,00 0,00 30.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Quirinópolis 44.992,80 0,00 44.992,80 

- Terrenos – Sede Insp. Anápolis 170.000,00 0,00 170.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Ipameri 13.700,00 0,00 13.700,00 

- Terrenos – Sede Insp. Sta Helena 70.000,00 0,00 70.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Itumbiara 30.000,00 0,00 30.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Aragarças 14.987,82 0,00 14.987,82 

- Terrenos – Sede Insp.Campos Belos 120.000,00 0,00 120.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Itumbiara 30.000,00 0,00 30.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Rio Verde 220.000,00 0,00 220.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Catalão 250.000,00 0,00 250.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Goiatuba 100.000,00 0,00 100.000,00 

- Terrenos – Sede Insp. Alto Paraiso 30.235,20 0,00 30.235,20 

SOMA 6.671.735,72 0,00 6.671.735,72 

*encontram se  eradas as a  isiç es e incorporaç es  

 

2.3.2.3 Obras e   nda ento  

 a do da conta – obras em andamento encerro  o  a anço em            
com o  a or de R$     8  ,    

 

2.3.3  epreciaç o  cu ulada de Bens  óveis e   óveis  

Os  ens    eis e  m  eis do  ti o  mobi i ado  Q adro      oram 
depreciados desde o exerc cio de     , em atendimento  s normas   e 
discip ina a depreciaç o dos bens con orme estabe ecem na      P      – 
Depreciaç o,  morti aç o e Exa st o  

     O 25: Bens  mobili ado – Composição  $ milhares 

 H           1/12/2021  1/12/2020  H% 

Bens  óveis    

  +                       –      M      9  7  465 7  8 873 8 5 38 95 7  

 ub   otal 9 271 465,71 8 87  825, 8 95,71 

     D                                              

M      

4 766 783  9 4  79 66  36 87 68 

     R                R                   M       3    9  9  3    9  9  
 

 ub   otal   4  72 57 ,5  4 5622 055,9  104,   

Bens  móveis    

  +                       –            9  64 33      3 34  3 7 39  4  89 
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 +                      3 9 893 34 7  89 7 9 38 4 3  

 +                       –          6 67  735 7  6 67  735 7   

     D                                        

I       

   44 954 74   368 463 44 48 34 

     R                R                   I                  

 otal  móveis  4 9     5 54  4 835 3 9  5 100,26 

 otal  9  73 579  7  9 397 374 98 99,58 

 

2 4  ntangíveis 

 o  r po de  ens  ntang  eis encontra se registrado os so twares em 
ati idade, ad  iridos os direitos de  sos pe o  onse  o para atender s as 
demandas, no exerc cio de       Procede  se  s amorti aç es con orme os 
procedimentos contábeis dando c mprimento a      P   8 – Depreciaç o, 
 morti aç o e Exa st o, con orme seg e nos Q adros    e     

 

     O 26 –Grupo de Bens  ntangíveis 

Composição  $ milhares 

Contas/Bens  ntangíveis  d   niciais Baixas  d  Finais 

      w     667 596 67 8  864  4 586 63  43 

*encontram se  eradas as a  isiç es e incorporaç es   

 

 o   e se re ere   metodo ogia para rea i ar a a iaç o e mens raç o dos 
cr ditos, d  idas, dos esto  es, e considerando as orientaç es t cnicas 
con orme      P     e  8 dos cr ditos a receber, dos in estimentos, do 
imobi i ado, do intang  e  e do di erido, o  onse  o adota os crit rios para 

a a iaç o e mens raç o do ati o e passi o pe o  a or origina , na data do 
 ec amento do ba anço  

 

3 P     O C  C       

- Pessoal a pagar – Os  a ores apropriados neste gr po de contas re erem se 
a  a or     ido da  o  a de pagamento do m s de de embro de     , no 
montante de R$          ,    

-  propriações por co petências (P) -  onta com  trib to Permanente “P”, 
  e contro a os pro isionamentos dos  a ores do esto  e de   rias  encidas 
e proporcionais, de     de   rias do e ainda dos encargos sociais sobre as 
  rias em exerc cio de            Q adro  8   

     O 28: Obrigações trabalhistas, previdenciárias a pagar – 

Composição  $ milhares 

Históricos  aldo  nicial Saldo Final 

 propriações por Competências (P)   

F                    36  84        7  867 69 

                   F                 754   8 33 566 786 43 

 ub- otal   115 050,   2 6 7 654,12 

 ncargos  ociais a Pagar   

IN                 F                           4    8  36 37       8 

IN   –                             3    467 4  

F      D           9      6  93 37   4 

 ub- otal 610 294,44 19   70,14 

 otal   725 557,79 2 8 1 491,66 

 

- Fornecedores e Contas a Pagar  Em           ,  onse  o Regiona  de 
Engen aria e  gronomia de  oiás    rea  O apresento   m sa do em aberto 
de R$      8 ,     e a seg ir, apresenta se no Q adro     

 

     O 27 -  oftwares –Grupo de Bens  ntangíveis de  morti ação 

Composição  $ milhares 

Contas /Bens  ntangíveis  d   niciais  ébito Crédito  d  Finais 

–    w      8  567         8  964  4  63 53   4 
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     O 29:  acionais - Fornecedores e Contas a Pagar  

Composição -  $ milhares 

Histórico  aldo  niciais  aldo Finais 

 

N         – F                                    9 978 67 

 

 H                    – D            3  6 4 44 49  4 5 68 

 

         F                    I             47  44    75 8  

       2 075,88 602 480,17 

 

 

O tota  dos  ornecedores e contas pagar de c rto pra o re ere se aos 
 ornecedores nacionais, representando      do tota  a ser pago  
 
3.1 Provisões de riscos a curto pra o 

O Q adro    remete se a di ersas aç es c  eis de di ersas exec ç es   diciais 
re ati os  s de o  ç es de taxas de  R ´s e por danos morais com sentenças 
 á transitadas em    gado em des a or do  rea  O, com pro is o estimada 
de R$        ,    

     O  0:  ções de repetições de  ndébitos (P)  

Composição –  $ milhares 

H          1/12/2021  1/12/2020  H (%) 

             756 356 56 868  35 88     88% 

F                                                  

 

3.1.1 Obrigações fiscais a curto prazo 

Re ere se aos  a ores registrados por Dar  Pis Pasep  m s de de embro de 
     , com sa do  ina  de R$       , 8  

 

3.1.2 Outras provisões a curto prazo 

Re ere se aos  a ores registrados ao repasse ao Prodes  do  on ea  m s de 
de embro de       com sa do  ina  de R$       ,    

 

  1        emais obrigações a curto pra o 

Consignações – R                                                            

                                                                      

R                               Q      3  ; 

 

     O  1: Valores  estituíveis - Composição -  $ milhares 

Histórico  1/12/2021 

                F                  685 968 53 

               R                         

                  

     36    

 otal  888 004,55 

F                                                  

 

3.2 CO        J          X  CÍC O        O    

 o decorrer do exerc cio de       oi necessário e et ar  ançamentos de 
a  stes dos sa dos em contas,   er se a por baixas de  a ores, estornos por 
 ançamentos inde idos, a  stes de sa dos, re ers o de pro is es,  ançamento 
comp ementar con orme demonstrado nos seg intes  ançamentos na conta 
de a  stes de exerc cios anteriores, e   e ao  ina  do exerc cio o se  sa do 
ob eto de mo imentaç o,  oi trans erido para conta  Q adro      

     O  2: Conta de  justes de  xercícios  nteriores 

Composição -  $ milhares 

Histórico  aldo  nicial (01/01/2021)  aldo Final ( 1/12/2021) 

D                    5 4 7   85 4 384 553  5 
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4.         O F    C   O 

4.1 –  uperavit Financeiro  

No fechamento do Balanço Patrimonial do exercício 2021 comparado ao 

exercício 2020 constatou-se uma situação financeira positiva, cujo Ativo 

Financeiro foi maior que o Passivo Financeiro no valor de R$ 15.910.850,80 

(quinze milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta 

centavos). 

4.2 – Balanço Financeiro - Resultado da execução financeira 

Na análise da execução financeira do exercício de 2021, verifica-se que foi 

apurado na execução financeira um índice positivo de 12,63% demonstrando 

desempenho satisfatório, uma vez que, o resultado da somatória das 

Receitas Orçamentárias mais os Recebimentos Extra Orçamentários foram 

superiores ao total das Despesas Orçamentárias e mais os Pagamentos 

Extras orçamentários.  

A partir do exercício de 2021, a implanta Informática Ltda adequou o Sistema 

Siscont.net, com uma nova configuração para ajustar os valores em relação 

aos Recebimentos Extras orçamentários e Pagamentos Extras orçamentários 

(Quadro 33). 

     O   :  eceitas Orça entárias,  ecebi entos  xtraordinários, 
 espesas Orça entárias e Paga entos  xtraordinários 

Composição –  $ milhares 

 ubricas 
Valores 

Parciais 

Valores 

 otais 

Índice 

    R                    5   9   78 9        

  – R                               37  85  8   5 88 377  6   5  

3 – D                      4  385 7 5 74       

4 –                               36  8   3 75 78 465 749 49  

 esultado = (1+2)+( +4)    63 

 

4.3 – Co porta ento dos  aldos Financeiros 

 a aná ise comparati a da sit aç o  inanceira dos sa dos em esp cies dos 
disponibi i ados do exerc cio at a  e do exerc cio anterior no  a anço 
Patrimonia ,  ico  constatado  m  ndice de  ,   , o  se a, signi ica   e 
  ando o  a or   maior   e     m  inteiro, demonstra  ma exec ç o 
 inanceira positi a para o exerc cio de       Q adro      

 

     O  4: Co porta ento dos  aldos Financeiros nos últi os 
exercícios - Composição –  $ milhares 

Comportamento dos  aldos Valores  Índice % 

  –                                     9   6 6   98  

  –                                    9 438 799  5  

 esultado    4 

 

5. B     O O       Á  O 

 o encerramento do exerc cio de     , a sit aç o do orçamento do conse  o 
apresento  o seg inte res  tado con orme Q adros    e     

     O  5:  eceitas Orça entárias 
Composição –  $ milhares 

 ubricas 
Valores 

Previstos 

Valores 

 eali ados 

Índice 

% 

    R                53 85         5  874 493 46  

  – R                  5           7 685 44  

-  ubtotal 55 000 000,00 51 092 178,90 92,89 

  D                               

 otal 55 000 000,00 51 092 178,90 92,89 
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     O  6:  espesas Orça entárias 
Composição –  $ milhares 

 ubricas 
Valores 

Previstos 

Valores 

 eali ados 

Índice 

% 

    D                 48 9 3        4  385  63 7   

  – D                   6  87              46   4  

-  ubtotal 55 000 000,00 42  85 725,74 77,06 

                 8 7 6 453  6  

 otal 55 000 000,00 51 092 178,90 92,89 

 

Na análise do comportamento da Receita, ficou constatado que o índice 

alcançado na arrecadação foi satisfatório, porém, as transferências de capital 

previstas foram realizadas apenas parcial, o que comprometeu um 

desempenho melhor da execução da receita, sendo mais próximo da 

previsão inicial. Outro fator possível foi a instabilidade presenciada na 

economia tanto interna quanto externa no País em razão da Covid-19, na 

qual interferiu numa melhor performasse da receita. 

Nas despesas verificou-se uma situação satisfatória, vez que o índice de 

execução das despesas foi inferior ao da receita.  

Na apuração do Resultado Orçamentário, a Receita Executada foi de R$ 

51.092.178,90 que dividida pelas Despesas Empenhadas de R$ 

42.385.725,74, constata-se um percentual de 77,06%. Ressalta-se que as 

receitas arrecadadas superaram todas as despesas autorizadas e 

empenhadas, e em consequência, apresentou um superavit orçamentário na 

ordem de R$ 8.706.453,16. 

6. CO C    O 

Dec aramos   e essas  otas Exp icati as,  oram e aboradas com base nas 
Demonstraç es  ontábeis re ati os ao exerc cio de     , e    gamos 
necessárias para esc arecimentos, assim como tamb m, consta em 
con ormidade com a  egis aç o pertinente espec  ica   ei           , e com 
a obser  ncia  s  ormas  rasi eiras de  ontabi idade e ao  an a  de 
 ontabi idade, ambas ap icadas ao  etor P b ico   
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Valdivino Gonçalves de  eus                   ng   gr   amartine  oreira Júnior 

 L        Á                                                                              

           R      39 7    4                                                F  863  95 746  5 

 

 

 

 

 

5.1 Fluxos de Caixa  

No encerramento do exercício de 2021, o Conselho obteve a geração líquida 

de caixa e equivalente de caixa positiva no valor de R$ 9.787.822,83.  

 


