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Palavra da presidente
É com imensa satisfação que prestamos
contas da nossa gestão, exercida no biênio
2017-2018.
Quando assumimos o Conselho Regional de
Administração de Alagoas sabíamos que terí±ĵŅŸƚĵčų±ĹÚåÚåŸ±ĀŅŞåĬ±üųåĹƋåØŧƚåĹÅŅ
seria fácil.
Em tempos de indústria 4.0 a administração
ƋåĵĵƚĜƋŅŸÚåŸ±ĀŅŸţeÏŅĵŞ±ĹĘ±ų±ŸĵƚÚ±Ĺças atuais e promover uma maior integração
entre Conselho, academia e mercado são
nossos planos. E o primeiro passo foi dado:
implementamos o Sistema Integrado de
Fiscalização e Autoatendimento - SIFA, que
utiliza a ferramenta big data, ampliando a
ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÓÅŅţ
Durante o exercício da nossa gestão conseguimos realizar um trabalho de reconhecimento da situação da nossa autarquia e
tomamos medidas para regularizar e melhorar ainda mais a gestão, ou seja, cuidamos
Æåĵ Ú± Ï±Ÿ± ÚŅ ŞųŅĀŸŸĜŅĹ±Ĭ Ú± eÚĵĜĹĜŸƋų±ção; realizamos o levantamento do nosso
patrimônio e ajustamos a contabilidade e a
dívida ativa, nos tornamos referência. Além
disso, fortalecemos programas que existiam,
como o Encontros no CRA, o CRA JOVEM, o

CRA Itinerante e o CRA
vai às IES, levando
conhecimento, informação e trocando
experiência com estuÚ±ĹƋåŸ å ŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸ
registrados.
Nossa comunicação
foi ampliada, hoje
estamos nas redes
sociais, seja instagram,
facebook ou whatsapp, e nossa comunicação
com o mundo externo começa a ganhar
força.
Como ADMINISTRADORES QUE SOMOS, nós
planejamos, organizamos, lideramos e conƋųŅĬ±ĵŅŸ ŅŸ ųåŸƚĬƋ±ÚŅŸ Ņ ŸƚĀÏĜåĹƋå Ş±ų±
gerirmos com excelência e, exatamente por
isso, fomos reeleitos para continuar gerindo
åĵŞųŅĬÚŅŸŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸÚå±ÚĵĜŸƋų±ÓÅŅÚ±
nossa Alagoas.
Jociara Márcia da Silva Correia
Presidente do CRA/AL
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O que é o

CRA?

O Conselho Regional de Administração de
Alagoas, CRA-AL, é uma Autarquia Federal,
dotada de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia técnica, administraƋĜƴ±åĀĹ±ĹÏåĜų±ţ

visão
Ser percebido como entidade atuante na
ÚåüåŸ±ÚŅŸŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸÚ±eÚĵĜĹĜŸƋų±ÓÅŅÚå
Alagoas.

missão
kųĜåĹƋ±ųØĀŸÏ±ĬĜǄ±ųåÚĜŸÏĜŞĬĜĹ±ųŅåƻåųÏĝÏĜŅÚ±
ŞųŅĀŸŸÅŅØ ŞųŅĵŅƴåĹÚŅ ± eÚĵĜĹĜŸƋų±ÓÅŅ
enquanto ciência e valorizando as competências e habilidades em prol da sustentabilidade das organizações e do desenvolvimento
de Alagoas.

VALORES
Transparência- Competência - Inovação ±ĬŅųĜǄ±ÓÅŅÚ±ŞųŅĀŸŸÅŅěųåÚĜÆĜĬĜÚ±ÚåěåŸponsabilidade socioambiental

Um
UM pouco
POUCO da
DA história
HISTÓRIA
O CRA foi criado pela Lei Federal nº 4.769, de 9 de
setembro de 1965, como órgão consultivo, orientador,
VIWTSRW«ZIPTSVHMWGMTPMREVIǻWGEPM^EVSI\IVG¸GMSHE
TVSǻWWS HI &HQMRMWXVEHSV 4 (7& IQ &PEKSEW JSM
criado em novembro de 1989, pois antes era uma delegacia pertencente ao Estado de Sergipe.
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quem faz o

cra?
Diretoria Executiva
Presidente: Adm. Jociara Márcia da Silva Correia
Vice-Presidente: Adm. Francisco Bahia Loureiro Junior
Diretor Administrativo e Financeiro: Adm. Luiz Carlos Bastos da Rocha
Diretor de Fiscalização e Registro: Adm. Geraldo Luiz Valle dos Santos
)MVIXSVHI+SVQE±S5VSǻWWMSREPAdm. Ibsen Mateus Bittencourt Santana Pinto
Diretora de Desenvolvimento Institucional: Adm. Manuella Maria de Lyra Alcântara Carvalho

FOTO

Conselho
Conselheiros Titulares:

Conselheiros Suplentes:

Adm. Jociara Márcia da Silva Correia
Adm. Francisco Bahia Loureiro Júnior
Adm. Geraldo Luiz Valle dos Santos
Adm. Ibsen Mateus Bittencourt Santana Pinto
Adm. Pedro Irineu Cristo do Nascimento
Adm. Lorenna Karolly Santos da Silva
Adm. Luiz Carlos Bastos da Rocha
Adm. Manuella Maria de Lyra Alcântara
Adm. Simone da Silva Oliveira

Adm. Aryanna Querino Tenório
Adm. Cícero Rodrigues dos Santos
Adm. Eliane Amorim Merten
Adm. Guilherme Belmonte
Adm. Rogério de Alencar Gouveia
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Ações internas
Planejamento
estratégico
ekĀÏĜĹ±Úå{Ĭ±Ĺåģ±ĵåĹƋŅ)ŸƋų±ƋæčĜÏŅŞ±ų±Ņ
biênio 2017/2018 foi realizada em janeiro de
2017 com a participação de Conselheiros,
administradores e funcionários do Conselho
Regional de Administração de Alagoas. Na
ŅÏ±ŸĜÅŅØ üŅĜ åŸƋ±ÆåĬåÏĜÚŅ Ņ ŞåųĀĬ åŸƋų±ƋæčĜÏŅ
do CRA-AL, determinada sua missão, visão e
valores, e suas principais ações para o biênio.

ELEIÇÕES DO CRA
As eleições dos Sistema CRA/CFAs acontecem a cada dois anos para a renovação de
um terço e dois terços do corpo de conselheiros regionais e federais em todo país. A
votação de 2018 aconteceu no dia 17 de outubro e os eleitos terão mandato de quatro
±ĹŅŸØŸåĹÚŅ±ƴŅǄÚŅŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĬĹŅĜŸƋåĵ±
CFA/CRAs até 2022. O estado de Alagoas foi
ŅŧƚåƋåƴå±ĵ±ĜŅųŞŅųÏåĹƋ±čåĵÚåŞųŅĀŸŸĜŅnais participantes da eleição, com 47% de
votantes.

PRODER
O CRA-AL submeteu no ano de 2017, alguns projetos ao Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração – PRODER. Foram aprovados e
I\IGYXEHSW
• +MWGEPM^E±SHS*\IVG¸GMS5VSǻWWMSREP
• 6YEPMǻGE±SHS5EXVMQ¿RMSHS(7&
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O cra em
números

258 novos registrados
em 2018

Registros em 2018

3.382

2.982 Pessoas Físicas
400 Pessoas Jurídicas

REDUÇÃO DA
INADIMPLÊNCIA

DESPESAS

Em 2015

R$ 825.860,49

Em 2017

Em 2016

55,48%

58,48%

Em 2017

R$ 679.587,68

Redução de

RECEITA

18%
Em 2015

R$ 662.020,22

Em 2017

Aumento de

R$ 734.782,94

11%
6

PROJETOS
ENCONTROS NO CRA
FOTO

O CRA-AL, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, promoveu nos últimos dois anos o projeto intitulado “Encontros
no CRA”. O projeto conta com palestras, apresentação de cases, e é realizado mensalmente no auditório do CRA-AL.

Ao todo, foram
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encontros do CRA
232 Participantes em 2017
321 Participantes em 2018

FOTO

CRA JOVEM
O CRA Jovem existe para fortalecer o elo
entre a Conselho e os jovens estudantes de
administração, com uma série de ações que
os aproximam do mercado de trabalho. Atualmente 200 estudantes fazem parte do
grupo. Uma das ações que integram este
programa é a carteira de estudante do ConŸåĬĘŅţ{ŅųĵåĜŅÚåĬ±ØŅŸåŸƋƚÚ±ĹƋåŸ±ÚŧƚĜųåĵ
os mesmos benefícios que os registrados, e
de forma GRATUITA.
Benefícios:

• Convênio com empresas;
• Universidade corporativa do administrador-

mais de 250 cursos gratuitos;
• Acesso à informação, palestras e conversas
realizadas pelo CRA;
• {±ųƋĜÏĜŞ±ÓÅŅĹŅŸåĹÏŅĹƋųŅŸÚŅeſ
• Comunicação direta com o CRA por meio de
Whattsapp;
• Integração automática, após conclusão da
faculdade, ao CRA.

Antes
Taxa de R$ 20,00
para ter acesso
Poucos Registros

Depois
Mais de 2oo jovens
integrados ao CRA
via Whatsapp.
Acesso Gratuito
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CRA VAI ÀS IES
Com o objetivo de contribuir para a
conscientização dos estudantes, professores e coordenadores do curso de
bacharelado e tecnológico em Administração sobre o exercício legal da
ŞųŅĀŸŸÅŅĹŅų±ŸĜĬåŸƚ±ŸŞųåųųŅč±ƋĜƴ±Ÿ
legais, o CRA-AL, ao longo dos anos
2017 e 2018, visitou IES na capital e no
interior do Estado, através do projeto
“CRA vai às IES”
Diretora de Desenvolvimento Institucional (gestão
2017-2018) Manuella Lyra com o Coordenador da
FAMA, André Guimarães

“A parceria que estabelecemos com o CRA
é muito importante para que consigamos
±ŞųŅƻĜĵ±ų ŅŸ ±ĬƚĹŅŸ ÏŅĵ ŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸ Ú±
área, promovendo assim a troca de experiências e o sentimento de pertencimento à
ŞųŅĀŸŸÅŅţ FŸŸŅ æ ŞŅŸĜƋĜƴŅ Ƌ±ĹƋŅ Ş±ų± ŅŸ
alunos, que aprendem muito com essas
trocas, quanto para o Conselho, que inicia o
ƴĝĹÏƚĬŅÏŅĵŅŸüƚƋƚųŅŸŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸÚ±´ųå±
e, também, para a IES que proporciona
ĹŅƴ±ŸåƻŞåųĜéĹÏĜ±ŸåĀÚåĬĜǄ±ŅŸ±ĬƚĹŅŸţ”
- Prof. de Administração André Guimarães
(Coordenador da Faculdade FAMA)

“O

CRA vai às IES é um momento que
ÚåĀĹå å åŸÏĬ±ųåÏå ± ƴĜŸÅŅ ÚŅ ŅĹŸåĬĘŅ
perante os estudantes, perante os futuros
ŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸţ eĹƋåŸ ĹÅŅ ƋĝĹĘ±ĵŅŸ åŸŸ±
oportunidade. Quando o CRA-AL se propôs
± ÚåŸĵĜŸƋĜĀÏ±ų å ųåÚĜųåÏĜŅĹ±ų ŅŸ åŸüŅųÓŅŸ
Ş±ų± ŅŸ ŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸØ ĜŸŸŅ ÏŅĹƋųĜÆƚĜ ĹÅŅ Ÿņ
ŞåĬ± ÚåŸĵĜŸƋĜĀÏ±ÓÅŅ ŞŅų Ş±ųƋå ÚŅ ±ĬƚĹŅØ
como para que eles tenham a visão do que
ųå±ĬĵåĹƋåæ±ŞųŅĀŸŸÅŅ”
- Prof. Dra. Adm. Carol Beltrão - SEUNE e
Coordenadora do Curso Tecnológico em
Logística do CESMAC.

Jociara Correia, presidente do CRA-AL, na Faculdade da Cidade de
a±ÏåĜņě8±ÏĜĵ±ØģƚĹƋŅÏŅĵŅŅŅųÚåĹ±ÚŅųĜŸŅĵ±ų:ƚŸĵÅŅå{ųŅüåŸŸŅres do curso de Administração.
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CRA ITINERANTE
O CRA itinerante tem o objetivo de
levar as ações e serviços do CRA-AL a
outras cidades do Estado. É um projeto
nacional que cresceu nos últimos dois
anos em Alagoas. Isso garante a presença mais forte do Conselho nas cidades, gerando uma aproximação com o
registrado e com os estudantes.

FOTO

Na foto a presidente, Adm. Jociara Correia, o Adm. Jones Ferro e o Diretor de Fiscalização e Registro, Geraldo Valle.

Em janeiro, o CRA Alagoas estará inaugurando sua primeira sede fora
de Maceió, no município de Arapiraca. A prefeitura cedeu o espaço,
que será na Casa do Trabalhador, junto com a Casa do Empreendedor,
do Sebrae. A estrutura será formada por um administrador e um estagiário
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AVANÇOS DA
GESTÃO
FOTO

ORGANIZAÇÃO DA
CONTABILIDADE
O que foi feito:
• ååŸƋųƚƋƚų±ÓÅŅ Ú± Ş±ųƋå ĀĹ±ĹÏåĜų±ě ÏŅĹƋ´bil;
• Mudança de empresa contábil, alterando
para uma com experiência em Conselhos;
• Alimentação do portal da transparência no
site com todos os dados da contabilidade;
• Levantamento patrimonial
Resultado:

O CRA-AL é modelo de Gestão
Contábil no país!

Toda parte de contabilidade foi organizada
através do trabalho desta gestão. Um dos
maiores entraves eram os balancetes mensais que deveriam ser entregues ao Conselho
Federal e que estavam há 6 meses em atraso.
Não havia levantamento patrimonial atualizado e os valores da Dívida Ativa estavam irreais.
{±ų± Ƌų±Ǆåų ƚĵ± ĹŅƴ± ųå±ĬĜÚ±Úå ƚĵ± ŞųŅĀŸsional especializada em Conselhos foi conƋų±Ƌ±Ú± Ş±ų± ±ŸŸƚĵĜų ± čåŸƋÅŅ ĀĹ±ĹÏåĜų± å
contábil e a parte contábil foi toda reestrutuų±Ú±ţBŅģåØŅeěeXæųåüåųéĹÏĜ±ĹŅ{±ĝŸĹ±
gestão da contabilidade.

cONCURSO
Ņĵ ± Ÿ±ĝÚ± ÚŅ ĀŸÏ±Ĭ ÚŅ eØ üŅĜ ĜĹĜÏĜ±ÚŅ Ņ
processo para realização de um concurso
público para Fiscal na instituição, com edital
lançado em janeiro de 2019. Com isso, a
gestão 2017-2018 deu início a mais um conÏƚųŸŅŞ±ų±ĀŸÏ±ĬÚŅeØĵŅŸƋų±ĹÚŅƋų±ĹŸŞ±rência e legalidade em mais um ato.

Na área de transparência, foi disponibilizada
ƋŅÚ±ĜĹüŅųĵ±ÓÅŅĹåÏåŸŸ´ųĜ±Ş±ų±Ņ{ŅųƋ±ĬÚ±
Transparência do Conselho, atendendo todas
as exigências da Lei de Acesso à Informação.
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PATRIMÔNIO
HABITE-SE CRA
Ao assumir a gestão em 2017, um grande problema encontrado pela atual diretoria foi a
falta do Habite-se, uma certidão expedida
pela prefeitura atestando que o imóvel está
pronto e legalizado para ser utilizado. Com
isso, o prédio do CRA-AL era tido como irregular, embora seja um prédio próprio. Foi preciso um trabalho de articulação junto às
construtoras do prédio, para que elas pudessem se regularizar junto à prefeitura, para em
seguida a atual gestão do CRA-AL conseguir
retirar o habite-se, por meio do pagamento
das taxas existentes. Hoje o prédio além de
próprio está regularizado junto aos órgãos
competentes.

“Desde

DÍVIDA ATIVA
É obrigatório que todos os conselhos tenham
o levantamento do que seus registrados
devem: quantos registrados existem, quem
está adimplente e quem está inadimplente.
Esses dados precisam ser enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

2012 o conselho não tinha o
B±ÆĜƋåěŸåţ{±ŸŸ±ų±ĵěŸåƴ´ųĜ±ŸčåŸƋŝåŸ
e quando assumimos colocamos a
resolução do Habite-se como uma das
prioridades.”

• Falta do controle e valor exato da dívida
ativa do CRA-AL

- Jociara Correia
Presidente do CRA-AL

Depois

PATRIMÔNIO
Contratação de uma empresa especializada para o levantamento de todo patrimônio do CRA-AL, como móveis, computador,
carro… Desde 2015 não era feito um levantamento e registrado o patrimônio dos
móveis e aquisições do Conselho.

Antes

• Relatório completo feito pelo setor
jurídico junto com o setor de registro;
• Levantamento de quantos registrados
existem, adimplentes e inadimplentes;
• Atualização mensal dos dados;
• Envio dos processos que são abertos
para a justiça, para que possa ser cobrado dos registrados que estão inadimplentes;
• Envio com todos os dados e informações ao TCU.
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COBRANÇAS
Durante os anos de 2017 e 2018 foi feito um trabalho para reduzir a inadimplência através de um
sistema de cobrança. Este trabalho foi realizado pelo jurídico, junto com o setor de registros.
Todo processo aberto por inadimplência é enviado ao cartório, onde as dívidas são cobradas de
forma administrativa e judicial.
NEGOCIAÇÃO

TEIMOSINHA
Criação de um sistema de cobrança
semanal automático, que envia mensagem ao registrado inadimplente.

Ao procurar o CRA-AL, hoje os registrados podem negociar suas dívidas. Todas
as negociações seguem as normas do
Conselho Federal, por meio de suas
resoluções normativas. Eliminação de
juros e multas em 2017.

Procedimentos Licitatórios Realizados
No decorrer de 2017, foram realizados os procedimentos licitatórios elencados a seguir, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

MODALIDADE

OBJETO

Convite

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas.

Pregão
Presencial

Contratação de empresa especializada
ĹŅŸåųƴĜÓŅÚåŧƚ±ĬĜĀÏ±ÓÅŅÚåŞ±ƋųĜĵňĹĜŅţ

Pregão
Presencial

Contratação de Empresa Especializada
åĵŅĹüåÏÓÅŅÚåa±ƋåųĜ±Ĭ:ų´ĀÏŅţ

VALOR

STATUS

80% de desconto sobre a
RAV

Concluído

R$ 17.800,00

Concluído

R$ 12.600,15

Concluído
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Portal da
Transparência
Com o objetivo de aumentar a transparência,
ŅeěeXĵŅÚåųĹĜǄŅƚåĵƖǈŎƀØŅ{ŅųƋ±ĬÚ±
Transparência, permitindo que o cidadão
acompanhe as ações da autarquia e ajude a
ĀŸÏ±ĬĜǄ±ųţ

FISCALIZAÇÃO
Tendo em vista que a principal função do
ņųčÅŅæ±ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÓÅŅƋ±ĹƋŅÚåŞåŸŸŅ±ŸüĝŸĜÏ±Ÿ
quanto jurídicas, O CRA, na qualidade de
Autarquia Federal e no desempenho de atividade de Estado, possui poder de polícia
administrativa, o que lhe resguarda o direito
de solicitar documentos, realizar visitas e
aplicar sanções em empresas, com base na
legislação vigente. O Conselho de Administração de Alagoas tem buscado atender às
denúncias recebidas, para assim autuar todos
ŅŸ ŧƚå åŸƋĜƴåųåĵ åƻåųÏåĹÚŅ ± ŞųŅĀŸŸÅŅ Úå
forma ilegal.
eĬæĵÚ±ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÓÅŅºŸŞåŸŸŅ±ŸüĝŸĜÏ±Ÿåģƚųĝdicas, cabe ao CRA-AL analisar os editais de
concursos com vagas para o estado de Alagoas e também os editais de licitações relativos à contratação de serviços que estejam
ŞųåƴĜŸƋŅŸĹŅÏ±ĵŞŅŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĬÚŅeÚĵĜĹĜŸƋų±ÚŅųƴĜŸ±ĹÚŅĜÚåĹƋĜĀÏ±ų±ƋĜƴĜÚ±ÚåŸŞųĜƴ±ƋĜƴ±Ÿ
ÚŅ {ųŅĀŸŸĜŅĹ±Ĭ eÚĵĜĹĜŸƋų±ÚŅų å ĵ±ĹƋåų ±
exclusividade ao exercício garantida pela Lei
nº4769/65.

Acesso ao portal - 2018

Ouvidoria
Em 2017, o portal da Ouvidoria do Conselho
Regional de Administração de Alagoas CRA-AL foi modernizado, possibilitando uma
efetiva comunicação com os setores do
Regional e os cidadãos em geral. As demandas recebidas pela Ouvidoria dividem-se em
informações, solicitações, reclamações e
agendamentos, as quais, procuramos transformar em possibilidades de aperfeiçoamento institucional. Em 2018, foram 146 manifestaçoes na Ouvidoria.

Em 2018 foi implementado o Sistema de
Fiscalização e Autoatendimento - SIFA, que
utiliza a ferramenta big data, para ampliar a
ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÓÅŅţ :ų±Ó±Ÿ ±Ņ F8eØ üŅĜ ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÚŅØ
somente no ano de 2018, o triplo de empresas registradas em 29 anos de existência do
CRA em Alagoas. Números resultantes da
ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÓÅŅ×ƐǈĂĿŅüĝÏĜŅŸåĵĜƋĜÚŅŸŎƐƐųåčĜŸƋųŅŸŞųŅƴåĹĜåĹƋåŸÚ±ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÓÅŅţ
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COMUNICAÇÃO

SITE
O site do CRA-AL foi modernizado e passou a
conter informações de grande relevância
como as notícias, os sistemas utilizados e
ŞųĜĹÏĜŞ±ĬĵåĹƋåØŅ{ŅųƋ±ĬÚ±ų±ĹŸŞ±ųéĹÏĜ±ţcŅ
site, é possível que os administradores façam
seus registros, tenha acesso à portarias e
documentos. Além disso uma série de facilidades são oferecidas ao usuário, como:

2016

Certidões Gratuitas
Autoatendimento

Pagamentos
Novos Registros
TVSǻWWMSREMWIQTVIWEW
e estudantes)

2018

Redes Sociais
Em 2017, o CRA-AL reformulou suas ações
nas redes sociais para acompanhar as mudanças e atualizações destas mídias, no intuito de atingir seu público-alvo com as principais ações realizadas pelo Regional. Compartilhando as principais notícias, eventos e pročų±ĵ±ÓŝåŸ Úå ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÓÅŅ Ş±ų± ŞųŅĀŸŸĜŅnais e estudantes.

GVEEPSǻGMEP
craalagoas
Existência de grupos com os registrados. Mailing- 10 mil cadastrados - estudantes, empresas e administradores.

14

R. João Nogueira, 51 - Farol, Maceió - AL, 57051-400
Telefones: +55 (82) 3221. 2481 | 98882.2073
Email: gabinete@craal.org.br

