
 

 

 

 

 

 

  

SEDE – Rua Professor Bayer Filho, 110, Coqueiros, 
Florianópolis, CEP 88080-300 – (48) 3244-4826 – 
crp12@crpsc.org.br| 

 

SUBSEDE NORTE – Rua Mario Lobo, 61, Sala 905/906, 
Centro, Joinville, CEP: 89201-330 – (47) 3202-7421 – 
norte@crpsc.org.br| 

SUBSEDE SUL – Rua Henrique Lage, 267, Sala 02, Ed. João 
Benedet, Centro, Criciúma, CEP 88801-010 – (48) 2102-
7091 – sul@crpsc.org.br| 

SUBSEDE OESTE – Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 802, Ed. 
Lázio, Centro, Chapecó,  CEP 89802-130 – (49) 3304-0388 –  
oeste@crpsc.org.br| 

1. Qual a lista de gastos que compõe o montante de R$ 4.325.8757,19 apresentado na reunião? 
Disponível em: https://transparencia.cfp.org.br/crp12/financas/despesas/ 

 

2. Quanto é o valor da Folha de Pagamento? O valor da folha é de R$ 111.238,72 (valores de referência 

junho/19) sem os encargos, que acrescenta 32%.  

 

3. Quantos Funcionários temos? Atualmente temos 32 funcionários, dos quais: 18 são concursados; 02 

contratados sem concurso público,06 comissionados, 1 liberada para atividade sindical, 02 estagiários, 

1 jovem aprendiz e 02 temporárias afastadas, um por motivo de doença e uma de licença maternidade. 

 

4. Destes funcionários quantos são concursados e quantos são comissionados? Vide resposta anterior. 

 

5. Qual o percentual de investimento da folha de pagamento com os funcionários concursados e qual o 

percentual de investimento mensal com os comissionados? 74,44% (concursados e demais) e 25,56% 

(comissionados), folha de junho como referência. 

 

6. Há quantos anos estamos dando apenas os reajustes obrigatórios aos colaboradores? Os reajustes 

alcançados pelo CRP-12 são com base no Plano de Cargos e Salários e nos aumentos estabelecidos em 
Acordo Coletivo. Vide endereços eletrônicos: https://transparencia.cfp.org.br/crp12/wp-

content/uploads/sites/27/2016/08/PCS-Final.pdf, https://transparencia.cfp.org.br/crp12/wp-content/uploads/sites/27/2019/05/ACT-

2018-2019.pdf 

 

7. Quais os benefícios que estamos fornecendo atualmente aos colaboradores? Os benefícios alcançados 

aos colaboradores estão pactuados em Acordo Coletivo, para a verificação de V.Sa, disponível em: 
https://transparencia.cfp.org.br/crp12/wp-content/uploads/sites/27/2019/05/ACT-2018-2019.pdf 

 

8. Qual o investimento dos últimos cinco anos em treinamento aos colaboradores internos? Não há uma 

rubrica contábil separada para este fim, motivo pelo qual não é possível fornecer. Ressalta-se, no 

entanto, que as capacitações, nos últimos cinco anos, foram bastante variadas e planejadas de acordo 

com a necessidade da administração (ex.: treinamento de sistema de registro, congressos, simpósios, 

palestras, cursos internos e externos, encontros anuais da Comissão de Ética e de Orientação e 

Fiscalização, encontros de fiscais da Região Sul, treinamentos sobre mediação, E-Social, Pregoeiros, 

dentre outros), muitas delas sem custo para a Autarquia. 

 

9. Quanto temos de superávit acumulado até dezembro de 2018? Informo que o superávit é de R$ 

1.995.596,57 (um milhão novecentos e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta 

e sete centavos). 

 

10. Como pode ser utilizado o valor de superávit acumulado? O Superávit acumulado poderá ser utilizado 

conforme art. 40 da lei nº 4320/64. 

 

11. Do que é arrecadado qual o percentual que é destinado ao CFP e ao CRP? Do que é arrecadado pelo 

CRP-12, 75% fica na instituição e 25% é repassado para o CFP, conforme norma 03, item 8.1 do Manual 

de Procedimentos Administrativos e Financeiros. 

 

12. Quantos e qual o percentual de estudantes e profissionais participantes nos eventos realizados em 

2018 e 2019? 
Disponível em: http://crpsc.org.br/public/images/boletins/eventos.pdf 
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