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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE
1.1. Identificação da unidade vinculada
QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VINCULADA
Denominação Completa: Mútua de Assistência dos Profissionais do CREA
Denominação Abreviada: Mútua
Natureza Juridica: Associação Privada
CNPJ: 00.509.026/0001-60
Principal Atividade: Organização Profissional
Código CNAE: 94.12-0/99
Telefones/Fax de Contato: (61) 33480200
0800 61 0003
Endereço Eletrônico: mutua@mutua.com.br
Página na Internet: http://www.mutua.com.br
Endereço Postal: SHN Quadra 4 Bloco C, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.704-902

1.2. Normas relacionadas à unidade vinculada
A Mútua de Assistência dos Profissionais do Crea foi instituída pela Lei nº 6.496/77 e é
regida pelas Resoluções Confea nº 1020, de 08 de dezembro de 2006, e nº 1028, de 13 de
outubro de 2010, que versam sobre o estatuto e regimento interno, respectivamente.
Em 26 de outubro de 2016, a Resolução Confea nº 1083, alterou o § 6º do artigo 18 da
Resolução 1020, de 8 de dezembro de 2006, além do inciso VI do artigo 32 da Resolução nº
1028, de 13 de outubro de 2010.
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1.3. Finalidades e competências da unidade vinculada
1.3.1. Da finalidade
Consta no artigo 12 da Lei Nº 6.496/77:
Art. 12. A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com suas disponibilidades,
assegurará os seguintes benefícios e prestações:
I - auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos associados
comprovadamente necessitados, por falta eventual de trabalho ou invalidez ocasional;
II - pecúlio aos cônjuges supérstites e filhos menores associados;
III - bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de recursos ou a candidatos a
escolas de Engenharia, de Arquitetura ou de Agronomia, nas mesmas condições de carência;
IV - assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e seus dependentes, sem
caráter obrigatório, desde que reembolsável, ainda que parcialmente;
V - facilidade na aquisição, por parte dos inscritos, de equipamentos e livros úteis ou
necessários ao desempenho de suas atividades profissionais;
VI - auxílio funeral.
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§ 1º - A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus associados, planos de férias
no País e/ou de seguros de vida, acidentes ou outros, mediante contratação.
§ 2º - Visando à satisfação do mercado de trabalho e à racionalização dos benefícios
contidos no item I deste artigo, a Mútua poderá manter serviços de colocação de mão-de-obra
de profissionais, seus associados.
§ 3º - O valor pecuniário das prestações assistenciais variará até o limite máximo
constante da tabela a ser aprovada pelo CONFEA, nunca superior à do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS).
§ 4º - O auxílio mensal será concedido, em dinheiro, por períodos não superiores a 12
(doze) meses, desde que comprovada a evidente necessidade para a sobrevivência do associado
ou de sua família.
§ 5º - As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso, com juros e correção
monetária, fixados pelo CONFEA.
§ 6º - A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, ainda que parcialmente, poderá ser
concedida, em caráter excepcional, desde que comprovada a impossibilidade momentânea de o
associado arcar com o ônus decorrente.
§ 7º - Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às necessidades do assistido,
e os pecúlios em razão das contribuições do associado.
§ 8º - A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades previdenciárias,
assistenciais, de seguro e outros facultados por Lei, para o atendimento do disposto neste
Artigo.
De acordo com o art. 3º do ANEXO da Resolução CONFEA nº 1020 (Estatuto da
Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Mútua):
Art. 3. A Mútua terá por objetivo instituir e operacionalizar, para os que nela se
inscreverem, planos de benefícios e prestações na forma da legislação vigente, em
conformidade com suas disponibilidades, desde que salvaguardado o seu equilíbrio econômicofinanceiro.
§ 1º - Para instituir os planos de benefícios e prestações, na forma da legislação
vigente, poderá firmar convênios de planos de saúde, de previdência privada, de seguro, dentre
outros, com empresas que possibilitem à Mútua alcançar seus objetivos.
§ 2º - Para o alcance de seus objetivos a Mútua poderá estabelecer mecanismos de
administração própria, devendo para tanto a Diretoria Executiva apresentar projeto para
análise e aprovação do Plenário do Confea.
§ 3º - Caberá às Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas a execução dos
benefícios instituídos com base no caput deste artigo, na sua área de competência territorial,
exceto benefícios sociais.
De acordo com o art. 5º do mencionado Estatuto, poderão ser inscritos na Mútua como
sócios contribuintes os profissionais registrados nos CREAs, assim como empregados do
Conselho Federal e Regionais e da Mútua.
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1.3.2. Das competências
O artigo 13 da Lei nº 6.496/77 estabelece o que compete ao Confea:
Art. 13 - Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento:
I - a supervisão do funcionamento da Mútua;
II - a fiscalização e aprovação do Balanço, Balancete, Orçamento e da
Prestação de Contas da Diretoria Executiva da Mútua;
III - a elaboração e aprovação do Regimento da Mútua;
IV - a indicação de 3 (três) membros da Diretoria Executiva;
V - a fixação da remuneração do pessoal empregado pela Mútua;
VI - a indicação do Diretor-Presidente da Mútua;
VII - a fixação, no Regimento, da contribuição prevista no item II do Art. 11;
VIII - a solução dos casos omissos ou das divergências na aplicação desta Lei.
Em relação aos CREAs, o artigo 14 descreve:
Art. 14. Aos CREAs, e na forma do que for estabelecido no Regimento,
incumbirá:
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I - recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a arrecadação da taxa e
contribuição prevista nos itens I e II do Art. 11 da presente Lei;
II - indicar os dois membros da Diretoria Executiva, na forma a ser fixada pelo
Regimento.
Quanto às competências do Confea e dos Creas, o Estatuto define:
Art. 20. Compete ao Plenário do Confea:
I - aprovar o estatuto e o regimento da Mútua, bem como seus regulamentos;
II - aprovar as notas técnicas atuariais e os regulamentos de benefícios
respectivos;
III - fiscalizar e aprovar os orçamentos, balanços, balancetes e prestações de
contas da Diretoria Executiva da Mútua;
IV - supervisionar o funcionamento da Mútua;
V - indicar os três membros da Diretoria Executiva na forma estabelecida em
regulamento eleitoral do Confea;
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VI - fixar a remuneração do pessoal empregado pela Mútua;
VII - indicar o diretor presidente da Mútua;
VIII - fixar a contribuição prevista no inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.496, de
1977;
IX - resolver os casos omissos ou as divergências na aplicação da Lei n.º 6.496,
de 1977;
X - responder, solidariamente com os Creas, pelo déficit ou pela dívida da
Mútua, na hipótese de sua insolvência;
XI - viabilizar a participação semestral da Mútua na reunião da comissão do
Confea responsável pelo controle do Sistema;
XII – viabilizar a participação da Mútua, visando prestar informes, em todas as
sessões plenárias do Confea; e
XIII - dar posse aos cinco membros eleitos da Diretoria Executiva.
Art. 21. Compete aos Creas:
I - recolher à tesouraria da Mútua, mensalmente, a arrecadação da taxa e
contribuição previstas nos incisos I e II do art. 11 da Lei n.º 6.496, de 1977;
II - indicar dois membros da Diretoria Executiva, na forma estabelecida em
regulamento eleitoral do Confea;
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III - acompanhar o funcionamento da Caixa de Assistência dos Profissionais do
Crea;
IV - responder, solidariamente com o Confea, pelo déficit ou pela dívida da
Mútua, na hipótese de sua insolvência, conforme o parágrafo único do art. 16
da Lei nº 6.496, de 1977; e
V - dar posse aos diretores regionais.
O regimento interno define as competências da Mútua e das Caixas de Assistência:
Art. 4. Compete a Mútua:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação que rege suas ações e este regimento;
II - aprovar seu regimento, submetendo-o ao Confea;
III - aprovar seu estatuto, submetendo-o ao Confea;
IV - administrar os recursos financeiros provenientes das Anotações de
Responsabilidade Técnica – ART e demais rendas definidas em seu estatuto;
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V - administrar os bens móveis, imóveis e quaisquer outros que constituam o
patrimônio da entidade;
VI - criar planos de benefícios e prestações assistenciais para os seus
associados, conforme previsto no estatuto;
VII - criar, instalar e manter representações na área de abrangência dos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Creas.
VIII - estabelecer normas gerais para a elaboração dos regulamentos das
Caixas de
Assistência; e
IX - regular, supervisionar e controlar os atos praticados pelas Caixas de
Assistência.
(...)
Art. 27. Compete à Caixa de Assistência:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação relativa à Mútua e a este regimento;
II - administrar os recursos financeiros provenientes das Anotações de
Responsabilidade Técnica – ART e outras rendas definidas no estatuto, sob sua
responsabilidade direta;
III - administrar os bens móveis e imóveis, bem como quaisquer outros que
constituam o patrimônio da Mútua, sob sua responsabilidade direta;
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IV - firmar convênios com organizações para a concessão ou oferta de
melhores condições e oportunidades de negócios para os associados da Mútua;
V - aprovar proposta de inscrição de novos associados à Mútua; e
VI - deliberar sobre a concessão de benefícios, exceto benefícios sociais.

1.4. Administração
O Estatuto da Mútua, por meio do art. 16, define que a Mútua será administrada por
uma Diretoria Executiva, composta de cinco membros, sendo três indicados pelo Confea e dois
pelo Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, com mais de um ano de associação. O
mandato terá duração de três anos, sendo permitida uma recondução e o exercício da função
será honorífico.
Em virtude da Mútua está presente no Distrito Federal e nos 26 (vinte e seis) estados da
federação, as caixas regionais serão administradas por uma diretoria regional composta por três
profissionais do Sistema, dentre os mutualistas com mais de um ano de associação e escolhidos
da seguinte forma:
I.

Diretor Geral da Caixa de Assistência (Sigla do Estado) – um representante
eleito pelo voto direto de todos os profissionais aptos a votar, em conformidade
com o regulamento eleitoral do Confea;
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II.

Diretor Financeiro da Caixa de Assistência (Sigla do Estado) – um
representante eleito pelo Plenário do Crea; e

III.

Diretor Administrativo da Caixa de Assistência (Sigla do Estado) – um
representante eleito pelos mutualistas contribuintes adimplentes por meio de
processo eleitoral realizado na jurisdição do Crea, conduzido pela Mútua.

Os mandatos dos diretores regionais serão de três anos, coincidentes com o do
presidente do Crea, permitida uma recondução. Os diretores regionais, para serem eleitos e
empossados, deverão preencher os mesmos requisitos estabelecidos para a eleição dos membros
da Diretoria Executiva da Mútua e o exercício da função será honorífico.
Consta no artigo 7º do Regimento Interno da Mútua a competência da Diretoria
Executiva, a saber:
Art. 7. Compete à Diretoria Executiva:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação relativa à Mútua e a este regimento;
II - apreciar e decidir sobre normativo destinado a regulamentar a legislação
vigente e a resolver os casos omissos;
III - apreciar e decidir sobre normativo destinado a fixar entendimentos ou
determinar critérios para as ações da Mútua e das Caixas de Assistência;
IV - responder pelo patrimônio social da Mútua;
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V - criar, ampliar, reduzir, extinguir ou transferir representações e unidades
organizacionais em qualquer parte do território nacional, desde que
conveniente aos interesses da Mútua;
VI - submeter ao Confea, até 31 de agosto de cada ano, o normativo específico
que aprova a forma de recolhimento e o valor da contribuição anual dos
associados da Mútua para o exercício seguinte;
VII - submeter ao Confea, até 30 de outubro de cada ano, a proposta
orçamentária da Mútua para o exercício seguinte;
VIII - submeter ao Confea proposta de reformulação orçamentária;
IX - submeter ao Confea, até 31 de março de cada ano, a prestação de contas
da Mútua referente ao exercício anterior;
X - constituir reservas financeiras e de contingências, visando assegurar
compromissos futuros, fazendo consignar no orçamento geral de cada
exercício;
XI - autorizar as aplicações financeiras e assegurar a rentabilidade e a liquidez
dos
investimentos da Mútua;

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
código: SXQM-HAVO-EO9V-EJPG

Página 9 de 87

Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
Relatório de Gestão

XII - apresentar, por ocasião das sessões plenárias ordinárias do Confea,
relatório de atividades do período;
XIII - convocar, por maioria de seus membros, reuniões extraordinárias da
Diretoria Executiva;
XIV - encaminhar mensalmente ao Confea a prestação de contas referente ao
mês anterior;
XV - criar e extinguir cargos e funções de confiança para atendimento das
necessidades de suas unidades organizacionais, bem como aprovar,
previamente, as admissões, as progressões funcionais e as rescisões contratuais
dos empregados;
XVI - submeter ao Confea o ato administrativo específico que fixa a
remuneração do pessoal empregado pela Mútua;
XVII - homologar proposta de inscrição de novos associados na Mútua;
XVIII - deliberar sobre as concessões de benefícios;
XIX - deliberar, em grau de recurso, sobre as decisões das Caixas de
Assistência;
XX - regulamentar em normativo específico os casos e os procedimentos para
afastamento ou substituição de diretor regional;
XXI - intervir, em caso de irregularidade, no funcionamento da Caixa de
Assistência para restabelecer a normalidade;
Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

XXII - afastar previamente, quando necessário, diretoria regional por maioria
absoluta dos votos da Diretoria Executiva;
XXIII - contratar serviço técnico especializado com vistas à consecução das
atividades inerentes às ações da Mútua;
XXIV - regulamentar em normativo específico as competências administrativas
e financeiras, objeto de delegação às Caixas de Assistência;
XXV - regulamentar em normativo específico o funcionamento das
Representações Regionais;
XXVI - acompanhar e supervisionar as ações das Caixas de Assistência e das
Representações Regionais, conforme disposto em normativo específico; e
XXVII - definir o calendário anual de reuniões da Diretoria Executiva da
Mútua, dando conhecimento ao Confea, aos Creas e às Caixas de Assistência.

Quanto as competências da Diretoria Regional, o artigo 32 do Regimento Interno
dispõe:
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Art. 32. Compete à Diretoria Regional:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação relativa à Mútua e a este regimento;
II - apreciar e decidir sobre assuntos relacionados a sua área de abrangência;
III - elaborar e propor para aprovação da Diretoria Executiva, o plano de
metas para o exercício seguinte, contendo o cronograma de desenvolvimento
das ações planejadas e desembolso financeiro;
IV - submeter à Diretoria Executiva, até 30 de setembro de cada ano, a
proposta orçamentária da Caixa de Assistência para o exercício seguinte,
ouvido o Plenário do Crea respectivo;
V - submeter à Diretoria Executiva a proposta de reformulação orçamentária
apreciada pelo Plenário do Crea respectivo;
VI - encaminhar à Diretoria Executiva, até o dia 15 de cada mês, a prestação
de contas referente ao mês anterior e o relatório de atividades do período;
VII - responder civil, criminal e administrativamente pelo patrimônio social da
Mútua que lhe for confiado;
VIII - aprovar as propostas de inscrição na Mútua efetuadas em sua área de
abrangência e propor à Diretoria Executiva a exclusão de associados;
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IX - deliberar sobre as concessões de benefício solicitadas na sua área de
abrangência, exceto os benefícios sociais que serão decididos pela Diretoria
Executiva;
X - acompanhar as atividades e avaliar os resultados da Caixa de Assistência,
primando pela execução das metas estabelecidas;
XI - apresentar trimestralmente à Diretoria Executiva o relatório de atividades
do período;
XII - propor à Diretoria Executiva da Mútua a criação ou extinção de
representações na abrangência da Caixa de Assistência, cuja composição e
forma de atuação da representação será tratada em normativo específico;
XIII - garantir que todas as despesas a serem realizadas pela Caixa de
Assistência sejam obrigatoriamente precedidas de previsão orçamentária e
disponibilidade financeira;
XIV - garantir que nos procedimentos de compras e contratação de serviços
executados pela Caixa de Assistência seja observado o estabelecido na Lei nº
8.666, de 1993, e na legislação complementar pertinente; e
XV - propor à Diretoria Executiva a aquisição e alienação de bens imóveis.
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2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1. Identidade da Mútua
A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea é uma sociedade civil sem
fins lucrativos criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), por meio da
Resolução nº 252 de 17 de dezembro de 1977, conforme autorização legal contida no artigo 4º
da Lei nº 6.496 de 07 de dezembro de 1977.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

O principal objetivo da Mútua é oferecer aos seus associados planos de benefícios
sociais, previdenciários e assistenciais, de acordo com sua disponibilidade financeira,
respeitando o seu equilíbrio econômico-financeiro.

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
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2.2. Política da Qualidade, Carta de Serviços e Planejamento Estratégico

A Mútua elaborou a Política da Qualidade como forma de aderir aos requisitos da
Gestão da Qualidade (ISO 9001). Os indicadores de desempenho assumem papel central, por
configurarem-se como instrumentos capazes de fornecer informações para o processo de tomada
de decisão, utilizados para mensuração de atingimento das metas de cada uma das unidades
administrativas da Mútua.
A Política de Qualidade é o compromisso, por escrito, no qual a organização firma seu
comprometimento com a qualidade, de modo que a qualidade não é o objetivo, mas o resultado
de um trabalho eficiente, participativo, coerente, engajado, eficaz e que utiliza as ferramentas
certas.
A partir do ano de 2015, a Mútua possui certificação NBR ISO 9001, em busca da
excelência no atendimento ao associado e na melhoria contínua dos seus processos de gestão
administrativa e tecnológica, objetivando a satisfação dos mutualistas, sendo que, em 2017 a
Mútua conquistou a versão mais atualizada da ISO 9001, passando então a ter a certificação ISO
9001:2015. Em novembro de 2020 mais um ciclo foi concluído e atestado pela QMSbrasil.

•
•
•
•

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

O objetivo da Política da Qualidade visa:
Melhorar o grau de eficácia das ações corretivas implementadas;
Manter e melhorar a satisfação das partes interessadas;
Aumentar a concessão de benefícios;
Capacitar os colaboradores de acordo com as competências definidas.

Com o objetivo de proporcionar maior visibilidade e transparência às suas ações, a
Mútua instituiu sua Carta de Serviços com informações claras e precisas sobre os principais
serviços prestados e ações para melhoria, com o intuito de aperfeiçoar a gestão de seus serviços
e principalmente a relação com o associado.
A Carta de Serviços é a sistematização dos planos de trabalho exigidos pela Comissão
Eleitoral Federal - CEF para adjudicação dos diretores eleitos para a Mútua e referendados pelo
plenário do Confea.
O Planejamento Estratégico, que se tornou foco de atenção da gestão da Mútua, visa
integrar ideias e viabilizar as ações para a Mútua, tendo como propósito revisar políticas,
objetivos e projetos para os anos de 2019, 2020 e 2021, identificando e atendendo as
necessidades das partes interessadas.
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O processo de Planejamento Estratégico é focado na busca do melhor caminho a ser
seguido para garantir as competências e o crescimento sustentável da organização ao logo do
tempo.
Esses caminhos, são traduzidos em políticas, objetivos e projetos estratégicos a serem
perseguidos e monitorados, maximizando os resultados para as partes interessadas, à luz da
visão de futuro.
Por meio do Planejamento Estratégico, a Mútua desenvolve um processo de
modernização de sua gestão, fortalecendo sua posição organizacional, imprimindo sinergia no
cumprimento de sua missão e elevando o grau de reconhecimento da organização perante o
Sistema e a Sociedade.
Objetivos (Onde queremos chegar?) (E o quê?) São resultados quantitativos e
qualitativos (essenciais a sobrevivência) que a Mútua deve alcançar em determinado período,
como efeito das estratégias eleitas.
A revisão e validação do Planejamento Estratégico com a participação da Diretoria,
Superintendência, Assessores, Gerentes, Supervisores, Colaboradores constitui um fator
decisivo na definição dos instrumentos gerenciais, com o comprometimento de todos os
envolvidos.
A preparação desses instrumentos a partir dos entendimentos prévios e da clareza dos
fins do planejamento melhora a eficácia e a eficiência da gestão, concorrendo para que a Mútua
seja referência na defesa da sociedade e comprometida com as necessidades de todas as partes
interessadas, principalmente no que tange a assistência aos profissionais da engenharia e
agronomia.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

As ações estratégicas definidas pela Mútua são:

Implantação da ISO 14001 e 45001
- Contratação de Consultoria integrada das ISO (9001, 140001 e 45001).
- Implantação dos requisitos da ISO 14001 e 45001.
- Formação de auditores internos da ISO 14001 e 45001.
- Realização de auditorias interna.
- Contratação do órgão certificador (NORMAS ISO 9001, 14001 e 45001).
- Realização da auditoria de certificação.
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Estruturação do Programa de Inclusão Mútua (PIM)
- Aprovação do programa.
- Normatização do Programa.
- Aprovação de regulamento sucinto do PIM para homologação do Confea.
- Alteração de competência de gerenciamento do Programa da GTI para a GBE.
- Encaminhamento à Direx para aprovação dos novos normativos.
- Aprovação do Confea.
- Ampliação das parcerias.
- Criação de um plano de divulgação.

Ampliação do alcance das campanhas sociais já existentes (outubro rosa, novembro azul e
outras) e realização de novas campanhas sociais

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

- Identificação e realização de novas campanhas temáticas.
- Estabelecimento de um calendário de campanhas.
- Diversificação do público alvo das campanhas realizadas pela Mútua.
- Identificação de novos parceiros.

Legitimação do sistema Confea/Crea e Mútua perante a sociedade
- Fortalecimento da parceria entre os entes do sistema para fiscalização qualitativa das atividades
de engenharia.
- Organização de campanhas e ações estruturadas com o Confea e Creas.
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- Divulgação efetiva das ações realizadas.
- Interação do sistema com organizações da sociedade civil.

Ampliar as ações de sustentabilidade financeira
- Implantação do módulo orçamentário para as regionais e capacitação dos colaboradores.
- Implantar módulo orçamentário no CIAP para controle de concessão de benefícios.
- Implantar o débito automático para a concessão de benefícios e o pagamento de anuidades.

- Contratação de consultoria especializada em serviços técnicos e de gestão patrimonial
relacionados à viabilidade econômica, financeira e atuarial.
- Análises periódicas da comparação entre receita e despesa.
- Realização de teste de recuperabilidade do ativo (Impairment).

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Aumentar a arrecadação da Mútua com ART
- Mensuração e divulgação da participação no Prodafisc.
- Criação de programas para a reversão de parte dos recursos da ART para o profissional associado.

Aumentar a arrecadação da Mútua com anuidades
- Intensificar as campanhas de adimplência das anuidades.
- Intensificar ações para ampliar o quadro associativo.
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Reduzir a Inadimplência
- Estreitar o relacionamento entre as regionais e a sede.
- Melhorar as análises na concessão de benefícios.
- Realizar estudos para viabilizar as baixas contábeis de contratos antigos com probabilidades
remotas de recebimento.
- Gestão mais efetiva das regionais na cobrança de benefícios e anuidades em atraso.
- Efetivação do desligamento após 2 anos de inadimplência, em cumprimento ao estatuto e
normativo.
- Realização de estudos na carteira de inadimplência com apoio da SERASA.

Reconhecimento dos passivos de contingência
- Realização de estudos para levantamento de passivo de contingência.
- Alinhamento entre as áreas para provisionamento de percentual de valor com possibilidade de
perda.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

- Monitoramento das ações que possam gerar passivos.

Criação de novas receitas e de fundo financeiro
- Fomentar junto aos setores estudos técnicos, objetivando angariar novas receitas para a Mútua.

- Estabelecer um processo de flexibilização das ações administrativas e financeiras para responder
aos efeitos de crises que possam comprometer a Mútua.

Ampliação dos canais de divulgação e campanhas institucionais
- Reforço na mídia espontânea (assessoria de imprensa/matérias jornalísticas).
- Contratação de agência de propaganda.
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- Formalização de parceria com os Creas e o Confea, visando a divulgação institucional,
independentemente dos apoios com contrapartidas já estabelecidas.
- Ampliação da utilização das redes sociais para compartilhamento de informações institucionais.

- Criação de estúdio para programas de áudio e vídeo.
- Ampliação das campanhas de marketing.

Posicionamento da marca
- Realização/contratação de pesquisa quantitativa e qualitativa de imagem.
- Levantamento de performance de benefícios (por Regional).
- Alinhamento do discurso institucional.
- Criação de procedimento para o registro de novas marcas ou produtos da Mútua.
- Pesquisa de reconhecimento da marca junto aos profissionais.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

- Mudança física da nova sede.

Aumentar o número de associados contribuintes
- Contratação de agência de propaganda.
- Divulgação da Mútua aos profissionais do interior do estado.
- Criação de novos benefícios e melhorias dos já existentes.
- Divulgação da Mútua entre os jovens e futuros profissionais.
- Encaminhar à Direx para autorização do envio ao Confea.
- Aprovação do Confea.
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- Realização de estudos específicos para reversão dos associados RT Corporativo e Institucional em
Contribuinte.
- Implementação do benefício on line para mais comodidade e acesso dos associados.

Aproximação com jovens e futuros profissionais
- Ações de divulgação da Mútua durante a entrega de carteiras profissionais pelos Creas.
- Ampliação da participação da Mútua em instituições de ensino superior da área tecnológica (ex.:
semana acadêmica, seminários, palestras etc.).
- Ampliação da participação nos programas Crea Júnior e Jovem.

Fidelização dos associados
- Controle e monitoramento da evasão de associados.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

- Criação de programa de fidelização (ex.: concessão de descontos para associados com mais de cinco
anos, anuidade regressiva).
- Aplicação anual da pesquisa de satisfação.
- Promover o aumento da satisfação do cliente.

Aumento do número de participantes no TecnoPrev
- Ampliação da divulgação do Plano TecnoPrev.
- Estabelecimento de parcerias com entidades do Sistema.
- Realização de treinamentos específicos dos colaboradores das Regionais.
- Ampliar o número de agentes comerciais.
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- Reverter parte dos recursos da ARTs para a previdência dos profissionais.
- Realização de ações especificas de educação previdenciária.
- Ampliar o número de Creas com parcerias com o TecnoPrev.
- Criação de campanhas de promoção (indicação de participantes).

Definição de um modelo de planos de Saúde/Odontológico que atendam às necessidades das
Regionais com preços compatíveis com o mercado
- Propostas a serem definidas em comissão própria, instituída pela Portaria n° 34/2019.
- Estruturação da área de saúde.
- Credenciamento direto de operadoras de saúde.
- Implementação de melhorias nos planos de saúde geridos pela Mútua.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

- Acompanhamento na gestão conjunta com as administradoras credenciadas.

Definição de um modelo de capacitação para os profissionais
- Revisar o Programa de Capacitação da Mútua – MutuaEduc.
- Implantação do Programa de Capacitação da Mútua – MutuaEduc.
- Acompanhamento dos resultados do Programa.

Criação de novos produtos exclusivos para situação de crise
- Criar benefícios para atender aos associados neste cenário de crise.
- Criar novos vencimentos de benefícios.
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- Criar novos vencimentos para a anuidade.

Aumento do investimento em recursos tecnológicos
- Levantamento dos recursos tecnológicos disponíveis que devem ser atualizados
- Atender o normativo que prevê a substituição de equipamentos obsoletos, antieconômicos ou
inservíveis.
- Aquisição de equipamentos para atendimento de novas demandas que necessitem de investimentos
tecnológicos e atualização de recursos.
- Criar cultura e iniciar o processo de transformação digital.
- Criar site backup.

Melhoria da comunicação interna
- Conscientizar a respeito do uso das ferramentas de comunicação.

- Retomada do informativo “Mútua por dentro”.
- Espaço para que os setores realizem apresentações de suas ações.

Incentivar o uso de ferramentas de tecnologia da informação
- Criar comitê gestor de TI.
- Incluir, no programa de capacitação, treinamentos em tecnologias em uso pela Mútua.
- Produzir vídeos rápidos das principais ferramentas/funcionalidades e também passo a passo do modo
de uso de cada ferramenta.
- Realizar seminários internos (locais e remotos) promovendo o uso das ferramentas.
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- Realizar treinamento das ferramentas para os colaboradores.
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Descentralização da gestão
- Definição de parâmetros, indicadores e metas (plano de metas das Caixas) de descentralização pela
Diretoria Executiva da Mútua.
- Implementação do contrato de gestão, com definição de plano de trabalho, indicadores de
desempenho e conscientização dos diretores regionais quanto aos direitos e obrigações decorrentes da
descentralização.
- Definição de controle, por meio de acompanhamento dos resultados de indicadores de desempenho.

Revisão dos relatórios gerenciais
- Convocar os gestores para uma reunião de trabalho que deverá estabelecer um responsável de cada
setor para cada uma das consultas gerenciais e este terá a governança das informações.

- Consolidação de informações redundantes que são solicitadas mensalmente nos relatórios da
Qualidade e Prestação de Contas Financeiras.

Revisão dos normativos
- Levantamento de todos os normativos vigentes.
- Verificação de todas as intercessões e conflitos.
- Adequação e sistematização dos normativos que tenham pontos em conflito, eliminando os não
vigentes e corrigindo os conflitos.
- Publicação dos normativos no site da Mútua, permitindo a consulta pelos profissionais.
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- Definição da governança do processo de alteração (compilação, validação e autorização de
alterações).
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Gestão digital de processos e documentos
- Identificar quais processos são atualmente impedidos de ser somente virtuais.
- Definir ações e prazos até que todos os processos sejam digitais.
- Propor alteração da determinação da Diretoria Executiva em relação às exceções apresentadas.

Melhoria do processo de gestão de desempenho por meio de indicadores e metas
- Reunião de análise crítica.
- Reunião semestral com setores.

Melhorar a classificação na publicação “150 melhores empresas para se trabalhar”
- Aumento das ações de recursos humanos, tais como: love week, homenagem de aniversários aos
colaboradores que completam anos de Mútua, dia da gratidão, entre outros.

- Implementação da progressão funcional por meio de avaliação de desempenho.

Aperfeiçoar a avaliação de desempenho dos funcionários
- Contratação de consultoria especializada.
- Conscientização do gestor, responsável pela realização da avaliação, quanto a importância de seu
papel no processo de avaliação e consequente progressão funcional.

- Implementação da progressão funcional por meio de avaliação de desempenho por competências.
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- Divulgação do resultado da pesquisa das 150 Melhores Empresas pelo Gestor aos seus
Colaboradores.
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Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salário - PCCS
- Contratação de consultoria especializada para análise e revisão do PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e
Salários.

Ampliação das ações de treinamento e capacitação
- Desenvolver o PDI – Plano de Desenvolvimento Individual, com análise e identificação das
competências, focar os treinamentos e capacitações de acordo com as necessidades de cada cargo.

- Realização anual do treinamento interno do Mutuação.
- Aumento dos treinamentos in company.

Realizar a gestão da massa podre (débitos não recuperados)

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Implantar contabilidade gerencial

Implantar financeiro gerencial

Realizar a integração com outros meios de pagamento (além do boleto)

Desenvolvimento de ações em cooperação tecnológica com o Confea – (SisArt)

Unificação de carteira de benefícios

Disponibilizar concessão de benefícios totalmente On Line
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Implantação de nova política de crédito

Criar um plano de aquisições de soluções tecnológicas e impactos na área

Definição de perfil associado e planejamento de ações para atender às especificidades dos perfis

Descentralização do processo de cobrança jurídica assim como os escritórios contratados

Desenvolvimento de benefícios educação

Implantação de novo software para gerenciamento de atendimentos na CRM

Realizar no ambiente de TI a documentação dos dados, documentação dos sistemas e
relacionamento dos recursos existentes

Realizar a modernização da intranet com separação de recursos por grupos, melhor gerenciamento
dos perfis de acesso e usuários

Realizar a modernização do ERP em uso pela Mútua procedendo com a evolução para versão Web

Criar processo para acompanhamento sistemático das aquisições

Implementar novos processos e inovações em compras
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Aquisição de Software para gerenciamento do Setor de Saúde (carteiras, profissionais e setor)
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Implementar o planejamento anual de aquisições

Implantar o portal de negociação on-line

Implantar a controladoria estratégica

Descentralização de assinaturas de contratos assim com a digitalização destes

Contrato benefícios-plataforma

Criar ferramenta que dê visibilidade nos indicadores integrando o contrato de gestão

Tratar riscos nos procedimentos

Melhorar o processo de gestão do patrimônio (RFID)

Reestruturar a Gerência Jurídica procedendo com a gestão de atividades, prazos e terceirizados.

Implantar a auditoria dos riscos

Implantar atendimento na CRM via ZAP, chat, etc.
patrimônio (RFID)
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Reavaliação do quadro ótimo de funcionários
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2.3. Apresentação do organograma funcional
2.3.1. Estrutura organizacional

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

No ano de 2020, o organograma da Mútua contava com a seguinte estrutura:

2.3.2. Descrição sucinta das competências e atribuições das áreas
Consta no Regimento Interno da Mútua as competências da Diretoria Executiva e
Diretorias Regionais:
Art. 19. Compete ao diretor presidente da Mútua:
I - primar pela legalidade na execução das ações da Mútua e das Caixas de
Assistência;
II - representar a Mútua, em juízo e fora dele, diretamente ou por meio de
mandatário com poderes específicos;
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III - acompanhar e coordenar as atividades da Mútua;
IV – convocar e conduzir os trabalhos das reuniões ordinárias e extraordinárias
da Diretoria Executiva;
V - proferir voto de qualidade na votação da Diretoria Executiva;
VI - designar diretor-executivo para análise de processo a ser relatado em
reunião de diretoria;
VII - resolver casos de urgência ad referendum da Diretoria Executiva;
VIII - assinar diplomas, certificados, convênios e contratos, bem como decisões
da Diretoria Executiva, portarias e correspondências em nome da Mútua;
IX - delegar a empregado da Mútua a assinatura de correspondência, de acordo
com o disposto em normativo específico;
X - autorizar pagamento e movimentar contas bancárias, assinando cheques,
balanços e outros documentos pertinentes, juntamente com o diretor
financeiro;
XI - submeter à Diretoria Executiva a estrutura organizacional e as rotinas
administrativas da Mútua;
XII - submeter à Diretoria Executiva instrumentos normativos de gestão de
pessoas;
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XIII - instituir comissão de sindicância ou de processo administrativo quando
houver indício de irregularidade de natureza funcional, administrativa
ou financeira envolvendo exclusivamente empregados ou terceiros a
qualquer título vinculado à Mútua; e
XIV - nomear provisoriamente substituto no caso de falta, impedimento, licença
ou afastamento de diretor executivo.
Art. 20. O diretor presidente manifesta-se sobre assuntos de sua competência
mediante ato administrativo da espécie Portaria.
Art. 21. Compete ao Diretor de Benefícios:
I - relatar os processos de sua competência e os que lhe forem distribuídos para
esse fim;
II - elaborar proposições referentes a benefícios para discussão e deliberação
pela Diretoria Executiva;
III - supervisionar as atividades executadas pela Gerência de Benefícios;
IV - assinar convênios e contratos que se relacionem diretamente com a sua área
de competência, juntamente com o diretor presidente;
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V - propor a contratação de profissional ou empresa especializada para a
realização de trabalhos de interesse de sua área de competência;
VI - propor a criação, a modificação, a extinção ou a concessão de benefícios;
VII - propor a homologação ou exclusão de associados;
VIII - acompanhar as análises atuariais dos benefícios em vigor e aprovar as
análises dos novos benefícios antes do encaminhamento à Diretoria
Executiva; e
IX - substituir, na falta, impedimento ou licença o diretor presidente da Mútua.
Art. 22. Compete ao Diretor Financeiro:
I - relatar os processos de sua competência e os que lhe forem distribuídos para
esse fim;
II - elaborar proposições referentes à administração financeira, contábil e
orçamentária, para discussão e deliberação pela Diretoria Executiva;
III - supervisionar as atividades executadas pela Gerência Financeira;
IV - responder pela execução orçamentária da Mútua em conjunto com o diretor
presidente;
V - assinar convênios e contratos, juntamente com o diretor presidente;
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VI - autorizar pagamento e movimentar contas bancárias, assinando cheques,
balanços e outros documentos pertinentes, juntamente com o diretor
presidente;
VII - acompanhar as aplicações financeiras da Mútua, avaliando os resultados;
VIII - propor a contratação de profissional ou empresa especializada para a
realização de trabalhos de interesse de sua área de competência; e
IX - coordenar e acompanhar os trabalhos de auditoria interna e externa
apresentando os relatórios à Diretoria Executiva.
Art. 23. Compete ao Diretor Administrativo:
I - relatar os processos de sua competência e os que lhe forem distribuídos para
esse fim;
II - elaborar proposições e acompanhar a gestão administrativa e de pessoas;
III - supervisionar as atividades executadas pela Gerência Administrativa;
IV - assinar convênios e contratos que se relacionem diretamente com a sua área
de competência, juntamente com o diretor presidente;
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V - acompanhar a administração dos bens móveis e imóveis de propriedade da
Mútua ou sob sua responsabilidade, avaliando sua eficiência; e
VI - propor a contratação de profissional ou empresa especializada para a
realização de trabalhos de interesse de sua área de competência.
Art. 24. Compete ao Diretor de Tecnologia:
I - relatar os processos de sua competência e os que lhe forem distribuídos para
esse fim;
II - elaborar proposições referentes à tecnologia da informação para discussão e
deliberação pela Diretoria Executiva;
III - supervisionar as atividades executadas pela Gerência de Tecnologia da
Informação;
IV - assinar convênios e contratos que se relacionem diretamente com a sua área
de competência, juntamente com o diretor presidente; e
V - propor a contratação de profissional ou empresa especializada para a
realização de trabalhos de interesse de sua área de competência.
O artigo 32 do Regimento Interno da Mútua descreve as atividades da Diretoria
Regional, e os artigos 33 a 35 elencam as obrigações de cada um dos diretores Regionais.
Art. 32. Compete à Diretoria Regional:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação relativa à Mútua e a este regimento;
Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

II - apreciar e decidir sobre assuntos relacionados a sua área de abrangência;
III - elaborar e propor para aprovação da Diretoria Executiva, o plano de
metas para o exercício seguinte, contendo o cronograma de desenvolvimento
das ações planejadas e desembolso financeiro;
IV - submeter à Diretoria Executiva, até 30 de setembro de cada ano, a
proposta orçamentária da Caixa de Assistência para o exercício seguinte,
ouvido o Plenário do Crea respectivo;
V - submeter à Diretoria Executiva a proposta de reformulação orçamentária
apreciada pelo Plenário do Crea respectivo;
VI - encaminhar à Diretoria Executiva, até o dia 15 de cada mês, a prestação
de contas referente ao mês anterior e o relatório de atividades do período;
(nova redação, conforme Resolução Confea nº 1083, de 26 de outubro de 2016)
VII - responder civil, criminal e administrativamente pelo patrimônio social da
Mútua que lhe for confiado;
VIII - aprovar as propostas de inscrição na Mútua efetuadas em sua área de
abrangência e propor à Diretoria Executiva a exclusão de associados;
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IX - deliberar sobre as concessões de benefício solicitadas na sua área de
abrangência, exceto os benefícios sociais que serão decididos pela Diretoria
Executiva;
X - acompanhar as atividades e avaliar os resultados da Caixa de Assistência,
primando pela execução das metas estabelecidas;
XI - apresentar trimestralmente à Diretoria Executiva o relatório de atividades
do período;
XII - propor à Diretoria Executiva da Mútua a criação ou extinção de
representações na abrangência da Caixa de Assistência, cuja composição e
forma de atuação da representação será tratada em normativo específico;
XIII - garantir que todas as despesas a serem realizadas pela Caixa de
Assistência sejam obrigatoriamente precedidas de previsão orçamentária e
disponibilidade financeira;
XIV - garantir que nos procedimentos de compras e contratação de serviços
executados pela Caixa de Assistência seja observado o estabelecido na Lei nº
8.666, de 1993, e na legislação complementar pertinente; e
XV - propor à Diretoria Executiva a aquisição e alienação de bens imóveis.
Art. 33. Compete ao diretor geral:
I - representar a Caixa de Assistência em juízo ou fora dele, diretamente ou por
meio de mandatário com poderes específicos;
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II - acompanhar e coordenar as atividades da Caixa de Assistência;
III - responder pelo funcionamento e gestão dos benefícios, praticando todos os
atos necessários à correta execução dos serviços;
IV - responder por todos os atos de gestão da Caixa de Assistência em
conformidade com a legislação vigente;
V - dirigir as reuniões da Diretoria Regional;
VI – suspender decisão da Diretoria Regional por motivo de ilegalidade ou
ilegitimidade parcial ou total de seu conteúdo, submetendo o veto à apreciação
da Diretoria Executiva no prazo máximo de dez dias;
VII - assinar cheques, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, dar e
receber quitação e firmar ordens de pagamento, endossos, aceites e outros
documentos correlatos, em conjunto com o diretor financeiro regional; e
VIII - assinar todos os documentos emitidos pela Caixa de Assistência.
Art. 34. Compete ao diretor financeiro:
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I - responder pela execução orçamentária da Caixa de Assistência em conjunto
com o Diretor Geral;
II - responder por todos os atos de gestão financeira, manifestando-se em todas
as questões que envolvam recursos financeiros, expressando seu entendimento
de modo conclusivo;
III - participar das reuniões da Diretoria Regional, votando em todos os
assuntos de pauta;
IV - apresentar proposições relativas às finanças da Caixa de Assistência para
apreciação nas reuniões da Diretoria Regional;
V - assinar, em conjunto com o diretor geral, os contratos firmados pela Caixa
de Assistência;
VI - assinar, em conjunto com o diretor geral, cheques, abrir, movimentar e
encerrar contas bancárias, dar e receber quitação e firmar ordens de
pagamento, endossos, aceites e outros documentos correlatos; e
VII - acompanhar as aplicações financeiras da Caixa de Assistência, avaliando
os resultados obtidos, submetendo o relatório financeiro à Diretoria Regional
para conhecimento e manifestação.
Art. 35. Compete ao diretor administrativo:
I - responder pelo funcionamento administrativo, praticando todos os atos
necessários à correta execução das atividades da Caixa de Assistência;
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II - responder por todos os atos de gestão administrativa, manifestando-se em
todas as questões que envolvam recursos materiais e humanos, expressando seu
entendimento de modo conclusivo;
III - participar das reuniões da Diretoria Regional, votando em todos os
assuntos de pauta;
IV - apresentar proposições relativas à administração da Caixa de Assistência
para apreciação nas reuniões da Diretoria Regional; e
V - substituir, na falta, impedimento ou licença o diretor geral ou diretor
financeiro da Caixa de Assistência.
Não há descrição regimental sobre as atribuições das Gerências e das Assessorias,
havendo apenas as descrições manualizadas das áreas sobre suas atividades, definidas por meio
do Plano de Cargos, Carreira e Salários.
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2.4. Resultados alcançados pelas unidades finalísticas
O ano de 2020 foi muito desafiador para todos os segmentos empresariais, em função da
pandemia do coronavírus que se instalou no mundo. Na Mútua não foi diferente. Mesmo diante
de todas as dificuldades enfrentadas, a Mútua mostrou a sua importância tomando algumas
ações para auxílio aos seus associados e colaboradores, são elas:
- Prorrogação do pagamento da anuidade 2020 para 30 de julho;
- Prorrogação das parcelas de benefícios no período de março a julho de 2020;
- Concessão de benefícios por meio de plataforma on line própria;
- Criação do Benefício Reembolsável Covid 19;
- Criação do Benefício Social Covid 19;
- Suspensão de inserção do nome de inadimplentes junto a Serasa;
- Divulgação intensa dos benefícios sociais;
- Criação de um comitê para tratar assuntos relacionados à Covid-19;
- Adaptação ao trabalho home office;
- Intensificação da desinfecção e higienização das dependências físicas e estações de trabalho.
Gerência de Benefícios - GBE
A quantidade de benefícios reembolsáveis concedidos em 2020 soma 7.156 e em valores
alcança o total de R$ 203.539.047,04 (duzentos e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil,
quarenta e sete reais e quatro centavos).
Em função das dificuldades socioeconômicas observadas em 2020, a Mútua registrou
uma redução de 4.712 sócios contribuintes, saindo de 91.723 associados em 2019 para 87.011
em 2020, apenas 5% de redução.
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Por outro lado, os benefícios sociais concedidos pela sede em 2020, caracterizados como
não reembolsáveis, somaram R$ 2.925.689,00, o que representa um aumento superior a 16,6%
em relação ao valor concedido em 2019 que foi de R$ 2.508.108,00, ratificando a preocupação
social da Mútua como seus associados. Do total de benefícios sociais concedidos em 2020, R$
203.189,00 correspondem ao auxílio pecuniário destinado ao associado carente de recursos, em
evidente necessidade de sobrevivência; R$ 632.500,00 destinaram-se ao auxílio funeral
utilizado para pagamento de indenizações àqueles que custearam os respectivos encargos e R$
2.090.000,00 foram utilizados no pagamento de pecúlio por morte aos beneficiários em caso de
falecimento dos associados. O pecúlio por morte representou 71,44% dos benefícios sociais
concedidos em 2020.
As principais ações realizadas pela Gerência de Benefícios no ano de 2020 foram:
A) Análise dos processos de benefícios reembolsáveis oriundos das caixas de assistência
por indisponibilidade orçamentária/financeira e/ou desincompatibilização de diretores
regionais.
A GBE realizou a análise juntamente com 19 (dezenove) regionais dos processos de
benefícios reembolsáveis no ano de 2020, que estavam com ausência de Diretores
Regionais, por ocasião da desincompatibilização, bem como situações de
indisponibilidade orçamentária e/ou financeira.
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B) Prorrogação dos vencimentos das anuidades e das parcelas de benefícios para o final
dos contratos de mútuo. Entre 24 de março e 31 de julho de 2020, foram prorrogadas
41,2 mil parcelas.
C) Dispensa de reconhecimento de firma em contratos concessões de Benefícios
Reembolsáveis.
D) Majoração do benefício social auxílio funeral para R$ 6.000,00.
E) Criação dos 02 benefícios especiais Covid-19 (Benefício Reembolsável Especial
COVID-19 e Benefício social – Auxílio Pecuniário COVID-19). Em relação ao
Benefício Reembolsável Covid-19 tivemos, em 2020, 96 benefícios concedidos no
montante de R$ 1.152.000,00. Já para o Benefício Social Covid-19 tivemos 157
benefícios concedidos em um montante de R$ 164.065,00.
F) Agrupamento dos benefícios reembolsáveis (acórdão 6333/20 – TCU).
Gerência de Previdência - Geprev
O ano de 2020 foi extremamente positivo para o plano de previdência complementar da
Mútua, que encerrou o mês de dezembro com 92.820 participantes, um acréscimo de 16.591
novas adesões em relação ao ano anterior. Em relação ao patrimônio total do TecnoPrev, houve
um crescimento de mais de 45% em relação ao ano anterior, fechando o ano com um saldo
superior a R$ 233 milhões de recursos alocados na carteira de investimentos do plano.
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O resultado positivo foi impulsionado, em parte, pelo número recorde de processos de
portabilidade de profissionais que analisaram os resultados do TecnoPrev e comprovaram que o
plano da Mútua é a melhor opção em previdência para os profissionais do Sistema. Foram mais
de R$ 41 milhões de recursos que migraram de bancos e seguradoras para o plano TecnoPrev.
Em relação à rentabilidade, mesmo em um cenário de incertezas relacionadas ao
mercado global, o plano TecnoPrev fechou o ano com uma rentabilidade acumulada de 4,43%,
representando um rendimento cerca de 60% maior do que o CDI (2,75%) e mais do que o dobro
da poupança, que fechou o ano com 2,10% de rendimento acumulado.
Gerência de Saúde
A área de Saúde da Mútua, criada em 2019 com o objetivo principal de realizar o
credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde diretamente pela Mútua, sem a
interferência de administradora(s) de benefício(s), efetivou em 2020 um novo convênio firmado
entre a Mútua e a Unimed MS. Além disso acompanhou os índices de reajustes propostos pela
administradoras de saúde que de maneira geral ficaram abaixo da maioria dos ajustes aplicados
pelas operadoras. A seguir listamos outras ações da área da Saúde que merecem destaque:
 Elaboração de Termo de Credenciamento das Operadoras;
 Restabelecimento dos membros da comissão de saúde após eleição, com indicados do
Confea e do Colégio de Presidentes;
 Elaboração de Termo de Referência para contratação do software em gestão de saúde
onde será integrado contabilidade, financeiro com a gestão de saúde;
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 Abertura de novo grupo de saúde na Caixa MS com gestão própria;
Central de Relacionamentos - CRM
Durante o período de 2017 a 2020, a Mútua, por meio da sua central de relacionamentos CRM, prestou mais de 205 mil atendimentos gerando uma média anual de 51.445 atendimentos.
Em fevereiro de 2020 houve a implantação do software VOCALCOM e o respectivo
treinamento da equipe da central, aplicado pela empresa SEAL (responsável pelo suporte ao
software) e a partir do mês de março, a utilização da ferramenta foi efetivada. Essa iniciativa
contribuiu com a melhoria na qualidade do atendimento e o gerenciamento do processo de
atendimento, conforme a seguir:
 Gerenciamento tempestivo do volume recebido e adequação da equipe conforme
necessidade (dimensionamento / alocação);
 Histórico de contatos recebidos e realizados;
 Emissão de relatórios (inclusive, em tempo real);
 Gerenciamento do desempenho da equipe / individual;
 Possibilidade de interface com outros sistemas / ferramentas e outros setores (em
andamento);
 Unificação / integração de processos (em andamento);
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 Monitoramento do atendimento em tempo real;
 Otimização do tempo no processo de atendimento.
Em 2020, a partir de março, a equipe da central de relacionamento iniciou o atendimento
em HOME OFFICE devido a pandemia, utilizando o auxílio remoto e sistemas que deram o
suporte para que os atendimentos não fossem prejudicados. Dessa forma, concluímos o ano com
mais de 60 mil atendimentos respondidos e registrados pela equipe da central de relacionamento
nas ferramentas CIAP e VOCALCOM. Constatou-se a importância do software VOCALCOM
nesse período, pois as atividades em home office dependeram exclusivamente das
funcionalidades daquele sistema.
Dentre os atendimentos de 2020, destacamos as ocorrências mais relevantes:
 Boletos (anuidades e benefícios): 20.890 enviados;
 Atualização cadastral / Confirmação de dados cadastrais: 14.357 cadastros confirmados /
atualizados;
 Declarações, formulários e senhas (envios / orientações): 2.862;
 Informações gerais (sobre a Mútua, benefícios, anuidades, pecúlio, renegociação,
Tecnoprev): 9.082 informações / orientações repassadas.
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Auditoria Interna
O Planejamento Anual de Auditoria Interna da Mútua, aprovado pela Diretoria Executiva
DD-3192019.060.0 contemplou a realização de exames de auditoria remota em 27 (vinte e sete)
Regionais e Mútua Sede.
Em virtude da pandemia, o cronograma sofreu ajustes em razão da adaptação do corpo
funcional, que passou a realizar suas atividades na modalidade de teletrabalho. A adequação do
calendário comprometeu a realização de auditoria em apenas uma Regional, a Mútua AC,
priorizada para o ano de 2021, onde os exames de auditoria naquela Caixa de Assistência terão
como escopo, os exercícios de 2019 e 2020.
Os exames de auditoria no decorrer do ano de 2020 propiciaram a emissão de 30
relatórios, com a emissão de 116 recomendações e 38 achados que necessitam de
monitoramento em auditorias futuras. Os Relatórios de Auditoria Interna são documentos
vinculados ao processo de prestação de contas da Mútua, exercício 2020 – processo SD.0942021, item 14 da lista de verificação de peças.
Controladoria
Controle interno compreende o plano da organização considerando seus métodos e
medidas coordenadas, que são adotados pela empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a
adequação e confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e
documentar o respeito e obediência às políticas administrativas fixadas pela gestão.
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A Controladoria envolve todo o sistema de gestão organizacional, a começar pelo
planejamento até o controle efetivo das operações, assegurando assim uma coleta de dados
importantes para o desenvolvimento da missão, com a finalidade de agrupar o máximo de
informações para a tomada de decisão. Nesse sentido apresentamos os principais destaques da
Controladoria em 2020:
 Análise dos Demonstrativos Contábeis da Mútua e acompanhamento dos indicadores
financeiros. Em 2020 foram analisados 12 balancetes consolidados, sendo um por mês.
 Análises dos Relatórios de Atividades das Caixas. No exercício de 2020 a controladoria
recebeu e analisou 317 Relatórios de Atividades das Caixas Regionais.
 Análises de convênios no Divulga Mútua e no DocFlow. No exercício de 2020 foram
analisadas 161 novas solicitações e 245 prestações de contas gerando um total de 406
análises referentes ao sistema Divulga Mútua, o que produz uma média de 34 processos
dessa natureza por mês.
 Análises dos processos de compras e contratação de serviços, incluindo exame das
retenções e recolhimentos tributários. No exercício de 2020 a controladoria analisou
324 processos de prestações de contas das regionais e 106 no âmbito da sede.
 Cumprimento de obrigações tributárias acessórias, como o envio de declarações regulares
– DCTF, DIRF.
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 Envio de informativos regulares (Informe Control). No exercício de 2020 a controladoria
enviou 58 informativos, gerando uma média de 5 informativos enviados por mês. Os
informativos enviados neste período se referem à notícias semanais veiculadas às
quintas feiras, em sua maioria, sobre assuntos relacionados à Compliance, Ética,
Integridade, Gestão Empresarial, Lei Geral de Proteção de Dados, Tributos, etc, bem
como informativos de cobrança de regularização de processos.
 Alinhamento às políticas e diretrizes de Compliance, ressaltando seus principais pilares.
 Participação do programa Empresa Pró Ética da Controladoria Geral da União
(CGU).
 Alinhamento às diretrizes da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº
13.709/2018 (controladoria é integrante do comitê da LGPD da Mútua).
 Adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção desde
23/07/2018, promovido pelo Instituto Ethos. (O Pacto Empresarial pela Integridade e
Contra a Corrupção é um compromisso voluntário assumido por empresas privadas e
públicas, cujo objetivo é uni-las na promoção de um mercado mais íntegro e ético e
reduzir as diferentes práticas de corrupção).
 Elaboração de documentos estratégicos como por exemplo o Relatório de Gestão
entregue ao Confea como parte integrante da Prestação de Contas anual, em
atendimento à PL 77/2014.
Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

 Levantamentos e acompanhamentos para atendimentos de demandas externas como a
Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema (CCSS) do CONFEA, Tribunal de
Contas da União (TCU), etc.
Gerência Jurídica - Gejur
Durante o exercício 2020 a Gerência Jurídica da Mútua trabalhou, minuciosamente, no
acompanhamento dos processos judiciais em trâmite pelos tribunais pátrios e no consultivo dos
processos de aquisições e serviços instruídos pela Mútua e Regionais.
Muitos êxitos foram conquistados ao longo do período, dentre os quais, em especial,
destacamos o julgamento do Processo nº TC 002.040/2019-0, o qual faz parte esta Caixa de
Assistência, no âmbito do Tribunal de Contas da União – TCU, gerando o Acórdão n°
6.333/2020, com sugestão de arquivamento, após o cumprimento de determinações já aqui
descritas neste relatório de gestão em campo próprio.
As demandas judiciais dos Estados da Federação continuam sendo acompanhadas pela
Gerência Jurídica da Mútua, bem como as demandas administrativas internas da Mútua Sede e
das Caixas de Assistência. Dentre elas destacamos:
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a) Elaboração de pareceres sobre variados temas, como benefícios (reembolsáveis,
previdência, planos de saúde e outros), contratações/licitações (dispensa e inexigibilidade),
convênios, aquisições imobiliárias e consultorias diversas (administrativo/contencioso) e
questões internas e externas;
b) Confecção de Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e demais normativos
internos;
c) Confecção de Convênios, Contratos e respectivos aditamentos ou quando for o caso;
revisão, procedendo com as chancelas dos textos definitivos;
d) Acompanhamento e revisão dos processos administrativos da Mútua Sede e Caixas de
Assistências (licitações, dispensas, inexigibilidade), análise de editais de licitação;
e) Promoção dos meios cartoriais das demandas institucionais;
f) Atendimento e representação da Instituição perante os órgãos Federais, Estaduais e
Distritais, inclusive no que tange ao acompanhamento de denúncias nos órgãos de controle
externo;
g) Acompanhamento de aproximadamente 1.300 demandas judiciais já existentes
(trabalhistas, indenizatórias, de cobrança, de obrigação de fazer, declaratórias, cautelares, etc., e
aquelas referentes aos Creas);
h) Celebração de acordos judiciais diversos, apresentação de contestações e recursos nas
diversas Instâncias Judiciais, avaliação da conveniência e oportunidade de propositura de ações
judiciais;

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

i) Comparecimento a audiências, apresentação de sustentações orais, entre outras
atividades intrínsecas ou extrinsecamente relacionadas à defesa e interesse da Mútua e Caixas
de Assistências nos Estados Federados;
j) Respostas a questionamentos de diversos Setores da Sede e Regionais, inclusive da
Superintendência e Presidência;
k) Análise e manifestação quanto aos processos de benefícios, inclusive atendimento aos
associados, às Caixas de Assistência e à Sede; e
l) Fiscalização e apoio aos escritórios de Advocacia credenciados (ateste de notas,
acompanhamento e orientação na realização de acordos, acompanhamento das ações, reuniões
para instrução de testemunhas e outras, auditorias, procedimentos iniciais de separação de
documentos e remessa para providências judiciais, análise de regularidade para aplicação de
penalidade nos termos do Contrato de Credenciamento).
Ouvidoria
Desde o início da pandemia, o setor da Mútua incumbido de receber e encaminhar as
demandas dos associados se tornou um importante instrumento para disseminar informações e
tirar dúvidas dos profissionais.
Quando os canais de atendimento tradicionais de uma organização não são suficientes
para suprir as expectativas e anseios do público, é porque está na hora de a Ouvidoria entrar em
ação. Preparada para agir imparcialmente, a instância recebe e agrega críticas, sugestões,
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denúncias e reclamações. O objetivo, claro, é ouvir o associado e encaminhar as demandas para
que as áreas da Instituição possam oferecer as respostas necessárias e as soluções possíveis.
Além disso, claro, consolidar informações que permitam melhorar a gestão e garantir
atendimento de excelência para todos os mutualistas.
O período atual, no entanto, trouxe novos desafios para a Instituição e ampliou as
solicitações dos associados. Tudo por causa das medidas determinadas pelas autoridades para
combater a pandemia do coronavírus. Desde o início da quarentena, o número de atendimentos
da Ouvidoria da Mútua cresceu mais de sete vezes. Foram 251 demandas até o mês de maio de
2020, sendo 220 delas recebidas desde o dia 20 de março, quando a Mútua entrou em regime de
teletrabalho.
No total, no ano de 2020 a Ouvidoria recebeu e tratou 516 demandas de associados.
Importante ressaltar que houve um expressivo aumento de demandas que trouxeram elogios,
tanto à gestão da Mútua durante a pandemia, quanto ao trabalho dos setores e Regionais, vez
que, ainda que em regime de teletrabalho, não deixaram de atender a contento as necessidades
dos profissionais.
A maior parte dos relatos trata das dificuldades dos mutualistas em quitar suas parcelas de
benefícios reembolsáveis, além de algumas dúvidas sobre planos de saúde.
Parte das demandas surgiram quando a Caixa de Assistência optou pelo teletrabalho, com
o intuito de equilibrar a necessidade de atender ao público externo e, ao mesmo tempo, garantir
a saúde de seus colaboradores.
Dados
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Nos últimos cinco anos, a Ouvidoria da Mútua recebeu mais de 2,8 mil demandas. Desses
atendimentos, 524 solicitações ocorreram antes da informatização, por telefone ou e-mail, e
cerca de 1,8 mil, depois de criado o sistema de atendimento. “Ao contrário de outros setores,
porém, o foco e o sucesso da Ouvidoria é conseguir reduzir as demandas, permitindo que o
profissional encontre o que procura mais rapidamente, sem precisar recorrer a nós”.
Em 2017, por exemplo, foram 710 atendimentos. Já em 2018, o número caiu para 330 e,
em 2019, variou para 397. Ou seja, nos últimos dois anos a demanda caiu pela metade, fruto de
um trabalho intenso da Instituição para divulgar amplamente os diversos canais de atendimento
da Mútua aos associados, permitindo que eles encontrem o que precisam com mais facilidade.
Reestruturação
A Ouvidoria da Mútua passou, há quatro anos, por um período de reestruturação que
envolveu a informatização de processos. Um dos objetivos foi consolidar a área como um
instrumento para melhorar a gestão institucional. Criar o sistema de atendimento, o Fale com a
Ouvidoria, permitiu que os associados tivessem um canal exclusivo para encaminhar suas
necessidades e buscar soluções para reclamações, desentendimentos ou dúvidas. Além disso, o
instrumento facilitou o trabalho de mediação realizado.
Para garantir sua eficiência, a Ouvidoria precisa desenvolver um bom relacionamento
com todos os setores da organização, garantindo credibilidade, transparência, acessibilidade,
agilidade e confiabilidade às respostas dadas aos usuários do serviço. As conclusões referentes
às demandas postas à Ouvidoria dependem, sobretudo, das áreas envolvidas, ficando a
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Ouvidoria responsável por encaminhar, acompanhar e monitorar as solicitações e estabelecer
prazos para emissão de resposta e soluções.
Importante lembrar que a Ouvidoria deve ser o recurso para quem não conseguiu resolver
o seu problema, após esgotadas as possibilidades de solução pelas áreas competentes. Qualificase como uma segunda instância de resolução de divergências.
Gerência de Cobrança - Gecob
No ano de 2020, a Gerência de Cobrança realizou por meio do e-mail aproximadamente
10.325 atendimentos, que vão deste atender as caixas, mandar proposta de negociação
(reparcelamento e escalonamento), atendimento aos escritórios nas propostas judiciais, envio
dos termos com as conclusões das negociações administrativas e judiciais, demonstrativos de
consumos da Serasa, problemas de logon (Serasa), informações sobre benefícios em atraso,
registros na Serasa, envio de boletos, etc.
Como resultado destes atendimentos obtivemos os seguintes números:
936 escalonamentos no valor de R$ 1.202.600,80;
794 negociações no valor de R$ 20.193.233,77;
3950 inclusões no Serasa e 3985 exclusões do Serasa.
O ano de 2020 iniciou com uma inadimplência de 3,37% (janeiro) e terminou em
dezembro com um percentual de 2,90%. Apesar de ser um ano atípico a GECOB conseguiu
reduzir os índices.
Neste ano também foi implementada a régua de cobrança criada no final de 2019, com as
melhorias e ajustes no sistema da Mútua, tendo uma nova visão sobre os indicadores de
acompanhamento e aferição da inadimplência.
Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Por fim, durante todo ano de 2020 a GECOB desenvolveu as seguintes atividades:
1 - Gestão e análise dos procedimentos de cobrança e de recuperação de crédito (diariamente).
2 - Inclusão (toda segunda-feira) e exclusão (diariamente) do registro nos órgãos de proteção ao
crédito.
3 - Análise das cobranças e negociações realizadas pelas Caixas de Assistência (diariamente).
4 - Realização de negociação dos contratos que se encontrem em execução judicial
(diariamente).
5 - Análise das propostas de acordo recebidas através dos escritórios de advocacia
(diariamente).
6 - Análise das propostas de negociação recebidas através das Caixas de Assistência que
ultrapassem a competência destas (diariamente).
7 - Conferência (separação) dos gastos realizados pelas Regionais dos Consumos ao site da
Serasa (logons das Regionais), elaborando a Fatura de Pagamento, e encaminhando às regionais
os consumos de forma separada (mensalmente), bem como análise dos dados emitidos pela
Serasa sobre as propostas de produtos e criação de novos logons de acesso, quando necessário.
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8 - Acompanhamento dos pagamentos da Serasa, semanalmente.
9 - Criação de projetos para melhoria do sistema CIAP no que tange a negociação (projeto
SISTEMA de COBRANÇA).
10 - Planejamento de Semana de Conciliação e metas de recuperação de crédito.
11 - Criação de relatórios e indicadores para DIREX, DIREG e CONFEA no que tange a
inadimplência e melhorias no processo de cobrança.
12 - Acompanhamento e treinamento das regionais quanto aos procedimentos de negociação.
13 - Criação de normativos de cobrança que regem o procedimento de negociação no âmbito
nacional.
Gerência de Comunicação - Gecom
Uma marca forte é construída com zelo, cuidado e respeito nas aplicações de sua
identidade. Seja na abordagem de seu conceito, seja nas aplicações de seu logotipo. É
exatamente dessa forma que a Gerência de Comunicação (Gecom) tem trabalhado a marca
Mútua, através de parcerias de relevância, buscando cada vez mais, fazer-se presente no
cotidiano dos proﬁssionais, por meio de peças publicitárias, campanhas, vídeos, gerando
matérias institucionais, informativas, de serviços e outras, para a própria Mútua e para
distribuição entre as entidades do Sistema e outros públicos.
Campanhas
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Anualmente, o planejamento e as ações da Gecom contemplam campanhas ﬁxas, tais
como anuidades, aniversário da Mútua, TecnoPrev e o Imposto de Renda, novos associados,
futuros proﬁssionais, Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outras e, também, campanhas
sazonais e as incluídas ao longo das atividades, como a campanha
desenvolvida em virtude da pandemia de Covid.
Caracterizadas por sua amplitude de ações e peças, englobando o chamado Mix de
Comunicação – envolvendo as diversas áreas como publicidade, jornalismo, marketing, eventos
e design - as campanhas buscam passar as informações e mensagens nos mais variados canais
de comunicação como site, mídias sociais, impressos, e-mail, entre outros, utilizando-se de
diversos recursos como texto, áudio e vídeo, mantendo uma imagem constante nas peças de
forma a identiﬁcar o assunto tratado na campanha.
Jornalismo
No escopo da comunicação organizacional, o jornalismo tem a missão de interpretar e
explicar a todos o papel e as ações da Instituição. A Gerência de Comunicação da Mútua abraça
essa prerrogativa e produz frequentemente matérias com associados auxiliados, mostrando a
missão social da Mútua. Em 2020, matérias ilustraram como os mutualistas puderam contar com
a Instituição. Além disso, o jornalismo atua em outras atividades como criação e revisão de
textos em apoio às Regionais, à área de publicidade, compilação de informações para
documentos diversos, como apresentações, discursos oﬁciais, comunicados, cartas e e-mails,
entre outros.
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Também de responsabilidade do jornalismo, encontra-se a parte da assessoria de
imprensa que busca munir a mídia de informações e serviços da Mútua aos proﬁssionais do
Crea e, no caso do Sistema, também os Conselhos Regionais e entidades, para que divulguem as
matérias da Organização. O clipping (relatório do que foi publicado) registra as inúmeras
matérias produzidas e encaminhadas pela Gecom e divulgadas nos canais de comunicação de
outras instituições.
Publicidade
Para divulgar a Mútua, seus benefícios e atividades, a Gecom lança mão de todos os
recursos midiáticos da publicidade, com a criação de textos, layouts e artes. Em consonância
com o mundo atual, a Gerência de Comunicação também está atenta às diversidades e à
pluralidade, construindo materiais ricos em detalhes e com personas que
representem, de fato, toda a sociedade em sua variada formação de gênero, raça, estilos e
proﬁssões do Sistema Confea/Crea e Mútua. No portfólio de publicidade da Gecom, estão peças
para digital e para impresso, como anúncios, cartazes, banners, vídeos, entre outros.
Participação da Gecom em Reuniões do Sistema
Representando a Mútua ou acompanhando a Diretoria Executiva, a Gecom participou,
em 2020, de reuniões da Comissão Organizadora Nacional da Soea e do Conselho de
Comunicação e Marketing do Sistema Confea/Crea e Mútua.
Estatísticas de Chamados
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Por meio de sistema integrado, a Gerência de Comunicação atende demandas para
divulgação de todas as Regionais da Mútua, respeitando as regionalidades, mas mantendo a
identidade visual da Instituição, para ﬁxar a marca, a imagem e as mensagens da Mútua. São
recebidas, também, solicitações das diversas áreas da Sede. Cada chamado recebido em nossa
plataforma é analisado e segue para produção jornalística ou publicitária da Gecom.
Eventos
Divulgar a Mútua, compartilhar conhecimento, integrar e debater ações. Essas e outras
atividades são oportunizadas pelos eventos institucionais e técnicos que a Mútua participa,
realiza e apoia ao longo dos anos. Em 2020, a área de eventos da Gecom/Mútua, responsável
pelas parcerias e convênios, precisou fazer uma pausa devido à pandemia e às eleições dos
diretores regionais, tendo feito repasses para alguns eventos online.
Chamados atendidos
Em 2020, foram 316 atendidos chamados pela Gecom, com destaque para 282
chamados referentes a solicitações de cunho publicitário que podem ter participação, também,
do jornalismo e 20 chamados para matérias publicadas/enviadas, considerando site, redes
sociais, releases, e-mail e mala direta.
Divulga Mútua – Divulgação da Mútua por meio de parcerias com entidades do Sistema
É da Gecom a administração e análise das solicitações de patrocínio/apoio a entidades
do Sistema Confea/Crea e Mútua e de promotores de eventos voltados ao público alvo da
Mútua: profissionais com registro no Crea e estudantes da área tecnológica.
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A Gerência faz a avaliação das propostas, do perfil do evento, dos planos de trabalho,
valores, público e contrapartidas, entre outros itens.
Faz a administração das solicitações de publicidade em veículos de entidades do
Sistema Confea/Crea e Mútua: espaço publicitário, tiragem, número de páginas e público alvo,
entre outros itens. A Gecom também analisa a prestação de contas para liberação do pagamento.
Registra-se no período 767 solicitações concluídas via sistema Divulga Mútua.
Estatísticas das redes sociais
Cada mensagem tem o objetivo de atingir um determinado público. Para alcançá-lo,
existe uma análise do perﬁl de acessos às redes, quais as mensagens que mais agradam, além de
dias da semana e horários mais interessantes para a publicação. Tudo isso auxilia no trabalho da
Gecom.
Gerência Administrativa - GAD
Principais atividades e projetos desenvolvidos pela Gerência Administrativa GAD/Gestão de Pessoas - GP no ano de 2020:
Gestão de Pessoas
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- Gestão de todo o processo de acompanhamento e controle da crise da Covid-19 em todas as
unidades da Mútua na Sede e nas Regionais;
- Estabelecimento do Protocolo de Enfrentamento da Crise da Covid-19;
- Orientações e acompanhamento da implantação do regime de teletrabalho;
- Desinfecção e higienização permanente das dependências físicas e estações de trabalho;
- Iniciado o processo de revisão do PCCS com a implantação da Metodologia de Avaliação de
Desempenho;
Sistema de Gestão Documental – SGD
- Foi concluída a digitalização de todos os documentos físicos existentes na sede da Mútua (1
milhão de imagens e 50 mil documentos indexados);
- Foi implantado o protocolo eletrônico externo;
- Foram atualizados os procedimentos da gestão documental;
Assessoria de Engenharia
- Foi implantada a Brigada de Combate a Incêndio na sede;
- Foram iniciados os procedimentos para a implantação do PPCI – Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio;
- Foram desenvolvidas as ações junto aos órgãos públicos para a obtenção dos documentos
necessários a instrução do processo de alienação dos bens imóveis da Mútua em Brasília;
- Foram analisadas e orientadas as demandas das Caixas Regionais em relação a reformas e
serviços de engenharia em suas respectivas sedes;
- Coordenação dos serviços da equipe de manutenção da sede.
Patrimônio
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Foi realizado pela primeira vez na Mútua o impairment, que é a análise da
recuperabilidade de valores do Ativo Imobilizado.
Comissão de Processos Licitatórios – CPL
Além das inúmeras demandas por contratações de serviços e produtos, prorrogações de
contratos administrativos e repactuações que são rotineiras no setor, duas inovações foram
iniciadas e estão em fase de implantação:
1) A implantação dos pagamentos das Notas Fiscais/ Faturas dos serviços contratados
através do Módulo de Contratos do Sistema Benner, que é um passo anterior a
implantação do Sistema de Gestão de Contratos na Mútua; e
2) A implantação do PAC – Plano Anual de Compras.
Gerência Financeira - GFI
A gestão financeira é uma área funcional e tradicional presente em toda e qualquer
organização, que vem ao longo dos anos crescendo em importância dentro das empresas.
O conceito e a importância de finanças no contexto empresarial têm assumido um papel
preponderante, deixando de ser apenas um centro de apuração de resultado e análise de contas a
pagar e a receber, tornando-se um ponto de fator crítico de sucesso.
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No cenário do Sistema o qual a Mútua é o braço assistencial, observa-se a importância
da Gerência Financeira - GFI dentro da instituição. A GFI é uma área de controle responsável
por viabilizar a atividade fim da Mútua, através da alocação de recursos, análises,
direcionamentos e orientação nas decisões exaradas pela Diretoria Executiva. Já a contabilidade
tem por finalidade examinar, fiscalizar, planejar e controlar o patrimônio da entidade, mediante
registro dos atos e fatos, apurando o lucro ou o prejuízo.
Temos como função a análise constante das receitas e despesas da Mútua mantendo a
transparência e a estabilidade, de forma a permitir que os compromissos e metas sejam
cumpridos.
A Mútua por gerir recursos públicos é avaliada constantemente e a GFI com total zelo e
empenho analisa criteriosamente todos os dados recebidos, realizados através de levantamentos
e acompanhamentos diário de tudo que acontece na Instituição, independente da complexidade
do fato, respaldando a Diretoria Executiva, em especial os Diretores Presidente e Financeiro
responsáveis por gerir os recursos.
As precisas análises e ações financeiras reiteram a solidez e transparência institucional
em cumprir compromissos e a sua missão. Ao importante destaque da GFI, o balizamento
financeiro às demandas em geral e específicas da Diretoria Executiva, como: (TCU, LGPD,
Auditorias, Projetos, entre outras), desincompatibilização das regionais no período de eleição,
rotina de pagamentos Mútua Sede e a integração da GFI com todas as atividades das demais
gerências.
No cenário atual, com o maior desafio vivido pela humanidade, surpreendido pela
Pandemia COVID-19, a Mútua com seu importante papel perante a sociedade atendeu e
continua seguindo todas as orientações governamentais e dos órgãos competentes de saúde, com
a implementação do Home Office para não mudar a qualidade do trabalho e a produtividade. A
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Instituição não parou em 2020 em meio à guerra invisível da pandemia, fortaleceu a sua missão
junto aos associados, implantando novos benefícios.
Ressalta-se que em todas as ações para implantação de novos benefícios a GFI esteve
envolvida, devido a análise de orçamento, testes e validação do sistema para implementação das
novas concessões, além da recepção das informações e demais projetos.
Salienta-se que o trabalho e competência desta reduzida equipe, diariamente é colocada
em altíssimo cenário de estresse, o qual exige enorme comprometimento de cada colaborador,
que assume o risco da atividade financeira em tempo real.
O ano de 2020, período em que a maioria trabalhava em home office a produtividade
não caiu, cada colaborador deste financeiro desenvolveu as suas atividades com perfeição
utilizando os mecanismos estratégicos e elevado desempenho na modalidade de trabalho em
casa, proporcionando segurança, sustentabilidade e operacionalidade financeira à Instituição.
O trabalho da GFI é criar, avaliar e controlar todas as movimentações financeiras da
Mútua Sede e Caixas de Assistência, organizar os dados financeiros e contábeis, visando o
ponto de equilíbrio. Somos responsáveis direto pela manutenção da estrutura, criando condições
para viabilizar investimentos, aumentar a receita e apresentar de forma pública e transparente
todos os atos e fatos registrados na contabilidade, gerando informações que servirão de base
para a tomada de decisões da Diretoria Executiva.



Realizar estudos, aprimorar, criar, avaliar e controlar todas as movimentações
financeiras da Mútua Sede e Regionais;



Estudos de viabilização de investimentos para o aumento da receita e redução
de despesas;



Controle do contas a receber anuidades, benefícios reembolsáveis e Quota de
Quitação de Benefícios - QQB;



Controle de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Sede e Regionais;



Controle de tarifas cobradas nas ART e que são ressarcidas aos Creas que tem
particionamento no Banco do Brasil;



Controle de devolução de ART e Ações nas Justiça;



Controle do Prodafisc;



Controle dos Acordos de ARTs;



Controle e Cobranças das regionais;



Controle dos Investimentos Sede e Regionais;



Controle orçamentário e gerenciais Sede e Regionais;
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Contas a pagar (todos os processos da Mútua Sede), no período da
desincompatibilização os processos das regionais desincompatibilizadas são
pagos pela Mútua Sede;



Emissão e apresentação de Relatórios de todos os controles executados pela
GFI;



Criar normativos; e



Criar projetos de melhoria para a Instituição.

Ressaltamos a responsabilidade na rotina de pagamentos da tesouraria, que cresceu
consideravelmente devido a desincompatibilização dos Diretores Regionais para concorrer às
eleições. A cada três anos temos eleições e os meses que antecede as eleições período em que os
diretores se afastam para concorrer ao cargo, todos os pagamentos das regionais que estão sem
diretoria são encaminhados para pagamento na Mútua Sede.
Devido a pandemia as eleições foram prorrogadas e a GFI ficou praticamente um ano
com todos os pagamentos das regionais sendo executados pela Mútua Sede.
Para atender toda a logística em efetivar quase 200 pagamentos por semana, tivemos
que adaptar os pagamentos administrativos das regionais para as terças-feiras, os pagamentos da
Mútua Sede para as quintas-feiras e os pagamentos de concessão de benefícios nas sextas feiras.
O trabalho foi intenso, além das rotinas normais de conferência, conciliação, controle de
pagamentos, baixas no sistema Benner, controle dos processos, inserção de comprovantes e
devolução dos processos aos setores competentes (Mútua Sede e Caixas de Assistência).

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Nas atividades de controle das contas a receber contamos com o envio de boletos
(anuidades e benefícios), esta atividade é realizada conforme demanda das Caixas de
Assistência, bem como dos associados que solicitam boletos de quitação de benefícios e/ou
anuidades em aberto, atendimentos ao setor de cobranças da Mútua e ao Jurídico, Além dos
inúmeros chamados pelo sistema relacionados aos dois assuntos, anuidades e benefícios.
Os atendimentos da GFI são registrados no suporte financeiro para maior e melhor
controle das atividades. No ano de 2020, foram registrados e atendidos 2.321 chamados,
conforme dados comprovados no sistema da Mútua, além de 17.998 e-mails também registrados
e atendidos.
O controle de recebimento de anuidades e benefícios concedidos pela Mútua Sede, além
de análise dos benefícios concedidos pelas Caixas de Assistência.
Acompanhamento e envio do processo relativo à fatura da BrasilPrev mensalmente para
mensuração e realização de pagamentos, conforme controle dos recebimentos na conta 3245-X.
Resolução de anuidades pendentes de baixa em sistema junto à Caixa Econômica
Federal e GTI, atividade realizada conforme demanda das Caixas de Assistência e associados.
O envio de relação de desconto em folha aos CREA’S, atividade realizada mensalmente
para receber os valores referente aos benefícios concedidos.
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Controle, registros, conciliação das contas de anuidades, benefícios, ARTs e aplicações
financeiras são fechados no CIAP através de prestação de contas e após contabilizado no
sistema Benner.
Cadastro de fornecedores no Benner, atividade solicitadas por todas as áreas da Mútua
ao Financeiro.
Análise e correção de valores solicitados pela Controladoria e Auditoria, referente a
pendências de convênios.
Análise e cálculo de planilhas para renegociações de processos de benefícios que estão
na justiça e ou em acordo com a gerência de cobrança.
A correção dos acordos dos Creas que possuem débitos junto à Mútua, são enviadas
mensalmente para acompanhamento do Confea.
O controle das receitas de ARTs recebidas pela Mútua são executados diariamente e os
repasses para as Caixas de Assistência são repassados mensalmente.
O Controle e repasse do Prodafisc é feito após o fechamento mensal de ART. A Mútua
tem até o último dia útil do mês para efetivar o repasse.
Controle e cobrança dos débitos das Caixas de Assistência junto a Mútua Sede é feito a
cada três meses, conforme normativo.
Elaboração mensal de relatórios para as reuniões ordinárias da Direx e Plenária do
Confea.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Elaboração de apresentações de indicadores financeiros da Mútua para Diretoria
Executiva junto ao CONFEA, Colégio de Presidentes, Encontro de Líderes e Reuniões
Regionais.
Fechamento orçamentário mensal através do balanço orçamentário enviado ao Confea.
Controle do orçamento das regionais relacionado as alterações orçamentárias no
orçamento em execução.
Análise e elaboração da reformulação orçamentária da Mútua (consolidada). Análise e
controle do balanço orçamentário das 27 Caixas de Assistência para auditoria interna da Mútua.
Controle orçamentário das concessões de benefícios das Caixas de Assistência, bem
como o bloqueio de verba dos que são pagos pela Sede.
Controle de tarifas bancárias junto as Caixas de Assistência, negociação e redução de
valores com gerente de bancos.
Fechamento das informações anuais para o balanço relativo aos acordos de ART’s e
ARTs particionadas e não particionadas.
Participação e análise da GFI em todos os projetos que envolvem orçamento, receitas e
despesas.
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Controle da Quota de Quitação de Benefícios – QQB.
A seguir, quantitativo das atividades desenvolvidas pela GFI:
Quantidade (n°)
6.102
80
720
2.321
17.998
351

8
174
228
30
720
98
21
24

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Atividades
Pagamentos
realizados
Regionais
Desincompatibilizadas
ref.
março
a
dezembro 2020.
Prestações de contas fechadas ref. janeiro a
dezembro 2020.
Envio boletos anuidade e benefícios ref.
janeiro 2020 a dezembro 2020.
Atendimentos através de chamados.
Atendimento aos e-mails.
Pendências de anuidade de anos anteriores ou
com inconsistência. (Devolução
de
anuidades em duplicidade) ref. janeiro a
dezembro 2020.
Ajustes das integrações sistema CIAP –
BENNER ref. janeiro a dezembro 2020.
Devolução de QQB proporcional ref. janeiro
a dezembro 2020.
Desconto em folha Creas e Confea ref.
janeiro 2020 a dezembro 2020.
Cadastro de fornecedores no sistema
BENNER ref. janeiro a dezembro 2020.
Benefícios concedidos (Bloqueio de verba).
Remanejamentos/transposições.
Reformulações.
Balanços orçamentários mensais Sede e
Regionais.
Apresentações GFI.
Repasse partição na origem.
Repasse Prodafisc.

26
168
12

Contabilidade
A área contábil efetiva a contabilização das Prestações de Contas das 27 Caixas de Assistência e
Sede, dentre as atividades destacam-se:


Validação de diárias no sistema de Controle Integrado de Passagens e Diárias – CIPD;



Folha de Pagamento;



Provisão da Folha de Pagamento;



Depreciação;



Conciliação do ativo e passivo;
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Conciliação do Patrimônio;



Balancete mensal;



Elaboração da Demonstração Resultado do Exercício - DRE mensal e anual;



Elaboração da Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Anual - DMPL;



Elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC mensal e anual;



Elaboração de Notas Explicativas;



Elaboração e entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD;



Elaboração e entrega da Escrituração Contábil Fiscal – ECF;



Relatório de Aprovação de Contas Anual de todas as Regionais;



Relatório de Faturamento Anual enviados aos Bancos Mútua Sede e Caixas de
Assistência;



Relatório de Acompanhamento de Custeio;



Relatório de Diárias Anual para Imposto de Renda; e



Relatório de acompanhamento Gerencial Contábil.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Gerência de Tecnologia da Informação – GTI

1. Introdução
O intuito deste documento é demonstrar o atendimento aos indicadores da Diretoria de
Tecnologia da Informação - GTI, a disponibilidade dos serviços apuradas no ano de 2020, as
aquisições realizadas e melhorias no ambiente TI, em um ano atípico com grandes desafios para
todos, mas com grande destaque para a TI, que conseguiu mostrar sua importância, uma vez
que, a Mútua não poderia parar devido a Pandemia. Todos os indicadores e melhorias deste
relatório podem ser confirmados com a equipe de TI e com os resultados apresentados por toda
a Mútua ao longo do ano de 2020.
Vale ressaltar que, o ano de 2020 foi um grande desafio para a tecnologia da informação,
que teve que manter toda engenharia de tecnologia funcionando, para que o trabalho não
parasse, o que, só foi possível devido as melhorias realizadas ao longo do ano.
2. Indicadores de Atuação da GTI
Todos os indicadores e os quantitativos apresentado referem-se a chamados mensais ou do
período e estão representando os meses de janeiro a dezembro de 2020.
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A GTI realizou um quantitativo de 2.684 atendimentos, demandados através da ferramenta
de chamados http://suporte.mutua.com.br. Todas as informações foram coletadas na ferramenta
de gestão de Power BI.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Na tabela abaixo constam os atendimentos no volume total de chamados do ano de 2020,
no período de 01/01/2020 a 15/12/2020.

Em agosto de 2020 a equipe de desenvolvimento fez a opção de migrar para uma outra
ferramenta de controle de chamados o Redmine, disponível em http://sistemas.mutua.com.br. O
Redmine é um software livre gerenciador de projetos baseado na web e ferramenta de
gerenciamento e bugs, além de gerenciar calendário e gráficos de gantt para ajudar na
representação visual dos projetos e seus deadlines além de trabalhar em múltiplos projetos. Com
esta ferramenta a equipe de desenvolvimento tem maior e melhor gestão dos chamados enviados
para o seu setor. Nesse período a equipe atuou em 345 atividades, somando, como com a
ferramenta de suporte, um total de 3.029 chamados atendidos.

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
código: SXQM-HAVO-EO9V-EJPG

Página 50 de 87

Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
Relatório de Gestão

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Com a ferramenta Redmine, a maioria das demandas são resolvidas pela própria área
negocial. Como mostra o gráfico abaixo.

Demais gerais no período entre 01/08/2020 e 10/12/2020.
Como pode ser observado a TI da Mútua tem um volume de chamados considerável, o que
requer grande dedicação da equipe, para que todas as demandas sejam atendidas em tempo hábil
e com a maior qualidade possível. Além de ter uma equipe sempre muito bem qualificada
tecnicamente, que detém o domínio das novas tecnologias que estão no mercado.
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3. Indicadores de atendimento por regionais
Os atendimentos representados no gráfico abaixo mostram a quantidade geral de chamados
encaminhados diretamente para a GTI, por regionais no período entre 01/01/2020 a 10/12/2020.

Figura 1 * com exceção do DF, que conta os chamados da Sede.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Como pode ser observado a GTI tem participação intensa das regionais com chamados
na área de TI, o que mostra a importância da inovação tecnológica constante.

O gráfico acima representa a duração de atendimento de chamados (da GTI) no período
entre 01/01/2020 e 10/12/2020. E sem a filtragem da complexidade dos chamados.
A GTI está trabalhando para que no ano de 2020 possa implementar um SLA (Service
Level Agreement) que é um acordo de Nível de Serviço, com o intuito de melhor ainda mais
nossos indicadores, com redução de tempo de atendimento e maior satisfação dos usuários.
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4. Indicadores de atendimento gerais

Chamados por departamentos demandantes para GTI no período entre 01/01/2020 e 10/12/2020.
Todos os gráficos mostrados acima, representam as demandas de atendimento que a GTI
atendeu neste ano de 2020. Além de atendimento de chamados são feitas as fiscalizações dos
contratos, encaminhamentos de processos para pagamento e aquisições caso necessário,
elaboração de artefatos para aquisição de novas tecnologias e apoio as áreas internas no que
couber a TI, além de manter o ambiente em pleno funcionamento.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

5. Disponibilidade global do ambiente da Mútua
Disponibilidade do link de Internet

O link de Internet foi extraído nos últimos 30 dias, visto que, sua representação é bem
dinâmica e conforme acompanhamento da TI sem grande variação no decorrer dos meses. Neste
último mês pode ser observado que o pico máximo de entrada foi de 23.83 Mbps, o pico
máximo de saída 1.50 Mbps, sem perda de pacote com velocidade de 100 Mbps. A empresa da
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prestado do serviço de link de internet é a WCS. As informações podem ser verificadas no
endereço: http://cacti.wcs.net.br/cacti/index.php
Ainda quanto a disponiblidade do ambiente da Mútua o grafico abaixo representa a
disponibilidade de telefonia no ultimo mês de novembro, conforme informado por ser
informações bem dinamicas estamos apresentando somento o ultimo mês, mas todas as
informações mes a mes podem ser observadas no link: http://vivosmart.tdata.com.br/

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Abaixo seguem as informações de disponibilidade dos últimos 30 dias do
processamento de memória e CPU – FIREWALL:

Durante o período, a Mútua apresenta um pico de utilização do sistema de 35,81 MB,
com uma média de user de 17,96 MB, com um total de memória física do equipamento de 8
GB.
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Dados transferidos da Zona WAN:

No último mês foi transferido um total em download 41345,05 Kbps com uma média
diária de 10891,83 Kbps.

Grupos

Quantidade

Diretores

78

Colaboradores

146

Gestores

56

Temporários

67

Total Geral

347
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Com relação ao AD – Active Directory:
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Vale ressaltar que neste último mês houve a higienização do Active Directory onde
diminuiu a quantidade de usuários na OU colaboradores e na OU gestores manteve-se o mesmo
quantitativo, no entanto conforme gráfico apresentado para quantidade de objetos criado no
Active Directory está dentro da expectativa.
Com relação ao gerenciamento de usuários nas licenças de Office 365:
Cenário atual quanto as licenças:

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Software, Versão, Qtd.
Office Standard, 2013, 161
Project Professional, 2013, 2
Exchange Server – Enterprise, 2013, 1
Exchange Server Standard CAL – Device CAL, 2013, 300
Forefront TMG STD Ed., 2010, 1
Lync Server, 2013, 1
Lync Server Standard – Device CAL, 2013, 300
Project Server – Device CAL, 2013, 2
SharePoint Server, 2013, 1
SharePoint Server Standard CAL – Device CAL, 2013, 300
SQL Server Enterprise Core, 2014, 8
System Center Config. Manager Client ML, 2012 R2, 300
System Center Endpoint Protection, 2012 R2, 300
System Center Standard, 2012 R2, 2
Windows Server – Device CAL, 2012, 300
Windows Server – Standard, 2012 R2, 12
Windows, 8.1 Enterprise, 7
Windows, Windows 8 Enterprise w/ MDOP, 100
Aquisição de licenças permanentes (vitalícias) em 2020:
Windows Server – User CAL, 2019, 200
Windows Server Datacenter Core, 2019, 64
Windows Server Standard Core, 2019, 24
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SQL Server Enterprise Core, 2019, 8
Assinatura de Microsoft 365, na modalidade CSP (pagamento mensal e quantidade
ajustável):
Software e quantidade
Office 365 E1, 120
Office 365 E3, 320
Power BI Pro, 120
Project Plan 5, 1
Project Plan 3, 2
Project plan 1, 20
Visio Online Plan 2, 2
Suporte Técnicos e Serviços Especializados:
40 horas de suporte técnico
140 horas para serviços especializados
Cenário para 2021:
A aquisição de licenças permanentes resolverá grande parte do gargalo com licenciamento
de sistema operacional e MSSQL Server. Além de regularizar um diferencial de licenças de
usuário (CAL). Estamos analisando a necessidade de adquirir mais licenças de MSSQL, caso o
desempenho indique a necessidade de maior poder de processamento. Também
estudaremos a adoção do System Center Configuration Manager para gestão dos ativos ou
outra solução que traga um bom custo x benefício e supra essa necessidade.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

6. Observações, melhorias aplicadas e sugestões de melhorias
Durante este ano atípico para todo e qualquer setor, para a Mútua não foi diferente, sem
planejamento e de forma repentina tivemos que trabalhar remotamente e manter nosso nível de
excelência juntos aos associados e colaboradores.
Para a Gerência de Tecnologia da Informação – GTI o desafio foi ainda maior, não deixar
que o ambiente de TI parasse independentemente de onde o colaborador estivesse, foi um
grande desafio e como podemos constatar foi um período tranquilo e a Mútua não parou, os
resultados continuaram mostrando nossa excelência na prestação dos serviços.
A Gerência de Tecnologia da Informação - GTI neste cenário de pandemia, têm se
mostrado importante aliada na busca por soluções, com situações inéditas para os negócios,
como o trabalho feito de forma remota, as reuniões online, ferramentas colaborativas e tráfego
maior de dados por novos canais. A pandemia também demanda que a Mútua saíba selecionar e
fazer bom uso das tecnologias disponíveis.
7. Observações, melhorias aplicadas
Serão apesentados alguns Timelines importantes para a TI da Mútua e que fizeram a
diferença neste período para uma prestação de serviço com eficiência.
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 VPNs – 18/03
Início das instalações e conﬁgurações de VPN's nos computadores corporativos e pessoais
para home ofﬁce dos colaboradores da Mútua.
 Emails – 19/03
Envio de e-mail informativo aos gestores da Mútua Sede comunicando a adoção do uso do
Microsoft Teams como ferramenta de comunicação/videoconferência, com instruções de uso à
serem repassadas aos seus colaboradores.
 Emails Gestores – 25/03
Envio de e-mail informativo aos colaboradores da Mútua Sede e Regionais comunicando
sobre a disponibilidade do aplicativo Microsoft Teams para PC/Celular.
 Vocalcom – 31/03
Conclusão dos testes de funcionamento e instalação do Vocalcom nos equipamentos
utilizados pelos atendentes do CRM em home office repassadas aos seus colaboradores.
 Home Office CRM – 31/03
Conclusão dos testes de funcionamento e instalação do Vocalcom nos equipamentos
utilizados pelos atendentes do CRM em home office.
 CRM 0800 – 02/04

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Início do atendimento 0800 aos associados da Mútua pelos colabores da CRM, que se
encontram em home office.
 Cartões de visita digitais – 08/04
Início da confecção de cartões virtuais para os gestores e colaboradores da Mútua, em
substituição aos cartões impressos.
 Teletrabalho Regionais – 17/04
Disponibilização de recursos tecnológicos (Microsoft 365, sistemas web, endpoint
segurança etc.) e operacionais para funcionamento remoto.
 Sophos – 20/04
Envio de e-mail a todos os colaboradores da Mútua Sede e Regionais disponibilizando o
tutorial para instalação passo a passo da solução de segurança corporativa Sophos Home
Premium.
 Portal da Transparência – 18/05
Publicação do portal da transparência na Internet (antes acessível apenas na LAN e/ou
VPN).
 Sharepoint Regionais – 29/05
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Implantação na Caixa-SE do primeiro Sharepoint para armazenamento e compartilhamento
de arquivos em nuvem.
 Softphone Android – 01/06
O Softphone é um programa de software para fazer chamadas telefônicas pela internet
usando um computador de uso geral em vez de hardware dedicado. Foi entregue o softphone e
apresentado a tutorial de instalação.
 Ged Mobile – 03/06
Atualização do sistema GED para plataforma mobile permitindo assinatura digital pelo
smartphone.
Na área de Desenvolvimento foram várias criações e atualizações de novos sistemas ao
longo de 2020 como podemos observar nas relações abaixo:
1. Cobrança:
a. Adequação da rotina de cobrança para renegociações.
b. Implementação das decisões tomadas pela DD-3182019.108.0, visando o
alinhamento das permissões de execução de processos, pelas regionais.
2. Benefícios: Criação de 2 novos benefícios (Benefício Reembolsável Especial COVID19 e Auxílio Pecuniário COVID-19) no CIAP e solicitação on-line.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

3. Ações de combate a crise financeira gerada pelo COVID-19:

a. Criação/atualização de funcionalidades e rotinas dos sistemas para prorrogação
de pagamentos de benefícios reembolsáveis sem juros, correções e multas.
b. Criação/atualização de funcionalidades e rotinas dos sistemas para prorrogação
de pagamento da anuidade de 2020.
c. Criação/atualização de funcionalidades e rotinas dos sistemas para dispensa de
reconhecimento de firma em contratos de concessões de Benefícios
Reembolsáveis.
4. Alteração no modulo de anuidade: Implementação de novas regras para o pagamento de
anuidade.
5. SERASA – Integração: Realização de consulta de dados utilizando a API do SERASA;
6. Acompanhamento Jurídico: Sistema para acompanhamento de processos jurídicos com
controle financeiros de credenciadas e avaliações; (Em desenvolvimento)
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7. Evolução do sistema Mútua Integrada no módulo Gestão de Pessoas: Foi identificado
que colaboradores que afastados de suas atividades por motivo de férias ou atestados
médicos continuam com a possibilidade de acesso aos sistemas da Mútua. Podendo
gerar ações trabalhistas. Está sendo desenvolvido modulo para ativação e inativação de
funcionários. (Em desenvolvimento)
8. Ajustes evolutivos para andamento da proposta da Mútua Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea, relativa às anuidades de seus Sócios Contribuintes e respectivos
descontos para o exercício 2021, bem como a majoração dos benefícios de Auxílio
Funeral. (Em desenvolvimento)
9. Na inclusão de benefício reembolsável, deverá constar no Tipo Equipa bem as
finalidades de: equipa bem; veículo; construa já; agropecuário; imobiliário; apoio flex e
energia renovável. Para solicitação o sistema deverá respeitar as regras existentes
referente às finalidades citadas, bem como os documentos atrelados a cada item. (Em
desenvolvimento)
Na Ilha de Segurança da Informação foram realizadas as atividades ao longo de 2020
com:
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1. Respostas a auditorias de segurança, com medidas corretivas e de contorno para
situações apontadas.
2. Em desenvolvimento a Política de Segurança.
3. Implantação do WSUS, com aplicação automática das correções de segurança para
Windows (servidor e clientes). Acompanhamento constante para identificar possíveis
equipamentos não conformes.
4. Negociação com fornecedor e disponibilização de solução Sophos Home para
colaboradores, aumentando o nível de proteção aos equipamentos residenciais usado
para VPN.
5. Disponibilização e monitoração das VPNs estabelecidas entre equipamentos dos
colaboradores e Datacenter da Mútua.
6. Uso da solução Windows Defender da Microsoft, com atualizações automáticas
disponibilizadas aos desktops.
7. Instalação, configuração e gestão dos firewalls nas regionais. Criação de VPNs e
habilitação de um caminho seguro entre os locais.
8. Implantação e gestão de firewalls de aplicação web (WAF), tornando o acesso aos
servidores mais seguros.
9. Revisão periódica das contas de usuários, garantindo o privilégio mínimo para as
funções e bloqueando possíveis acessos não autorizados.
10.Instalação de máquinas virtuais (servidores Linux e Windows) e virtualizadores (HyperV e VMWare) seguindo as melhores práticas do mercado.
11.Segregação dos PCs, ativos de rede e servidores entre VLANs.
12.Realização de testes externos à busca de possíveis vulnerabilidades.
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7.1. Recomendações e Sugestões de Melhorias
Recomendamos uma avaliação de uma solução para o backup em disco, o que não tem
redundância de armazenamento dos discos, tornaria mais seguro o backup dos dados da Mútua,
pois caso o Storage de backup da Mútua seja danificado em uma catástrofe, a Gerência de
Tecnologia da Informação não poderá restaurar qualquer dado da Mútua.
Recomendamos a disponibilização de um ambiente secundário para realização de
backup full de todo o ambiente Mútua em outro prédio.
Sugerimos que atividades de negócio internos da Mútua como serviço de Jurídico e
Logística sejam acionadas para que a TI possa entender suas necessidades e assim remover suas
dificuldades e facilitar seus serviços através da informatização de seus processos.
(Information

Technology

1.

AM - Asset Management, Gestão de Ativos que consiste em boas práticas
que podem ser utilizadas pelas organizações em seu processo de controle de ativos
e que buscam alcançar um resultado desejado e sustentável.

2.

AVM - Availability Management, Gerenciamento de Disponibilidade ITIL
que visa definir, analisar, planejar, medir, e melhorar todos os aspectos da
disponibilidade dos serviços de TI. É responsável por garantir que toda
infraestrutura de TI, processos, funções, etc. sejam apropriados para as metas de
disponibilidade acordadas.

3.

CAP – Capacity Management é o processo de determinar a capacidade
de produção necessária a uma organização para atender às demandas variáveis de
seus produtos.

4.

CHG – Change Management, Gestão de Mudanças que economiza tempo
e dinheiro ao permitir que definam, padronizem e executem com eficiência os
processos de gerenciamento de mudanças em várias funções de negócios. Sua
metodologia de processo cobre o escopo completo de uma mudança desde o
conceito, planejamento, design e fabricação até a entrega e liberação do produto
final.

5.

EV – Event Management, gerenciamento de eventos que tem como
objetivo monitorar e gerar alertas ou notificações de um Serviço de TI ou item de
configuração considerados relevantes para os processos de gerenciamento de
serviços de TI e para cumprimento dos ANS.

6.

FM
- Financial Management, Gestão Financeira permite gerir
orçamentos, balanços finais e previsões de recursos humanos, despesas e despesas
gerais ad hoc (por exemplo despesas com aquisição de hardware, software,
equipamento, etc.).

7.

IM - Incident Management, Gerenciamento de Incidentes é uma área de
processos de gerenciamento de serviços de TI (ITSM). O primeiro objetivo do
processo de gerenciamento de incidentes é restaurar uma operação normal de
serviço o mais rápido possível e minimizar o impacto nas operações de negócios,
garantindo assim que os melhores níveis possíveis de qualidade e disponibilidade
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Recomendamos a implantação dos processos ITIL
Infrastructure Library) na sua plenitude com os 16 processos:
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8.

ITSCM – IT Service Continuity Management, Gerenciamento de
Continuidade de Serviços de TI (ITSCM) visa gerenciar riscos que podem impactar
seriamente os serviços de TI. Este processo ITIL garante que o provedor de
serviços de TI possa sempre fornecer Níveis de Serviço mínimos acordados,
reduzindo o risco de eventos de desastre a um nível aceitável e planejando a
recuperação dos serviços de TI. O ITSCM deve ser projetado para oferecer suporte
ao Gerenciamento de Continuidade de Negócios.

9.

KM – Knowledge Management, Gestão do conhecimento é o conjunto de
tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, a transferência e a
aplicação do conhecimento nas organizações.

10.

PM – Problem Management, Gerenciamento de Problemas é o processo
responsável por administrar o ciclo de vida de todos os problemas que chegam
na TI. Ele tem o objetivo de prevenir incidentes e minimizar impactos de incidentes
que não podem ser evitados.

11.

REL- Release & Configuration Management, Gerenciamento de Liberação
e Implantação é um processo contido dentro do volume de Transição de Serviço, e
é o planejamento e controle do processo de colocação em produção de diferentes
versões ou atualizações de software/hardware que afetam os serviços corporativos
de TI.

12.

RF – Request Fulfillment, solicitações de atendimento que visa atender as
Solicitações de Serviço.

13.

SACM - Service Asset & Configuration Management, Gerenciamento de
Configuração e Ativo de Serviço visa manter informações sobre os Itens de
Configuração (ICs) necessários para entregar um serviço de TI, incluindo seus
relacionamentos.

14.

SCM – Service Catalog Management, Gerenciamento do Catálogo de
Serviços visa garantir que um Catálogo de Serviços seja produzido e mantido,
contendo informações precisas sobre todos os serviços operacionais e aqueles que
estão sendo preparados para serem executados operacionalmente.

15.

SLM – Service Leve Management, Gerenciamento de Nível de Serviço
tem como objetivo negociar acordos de nível de serviço com os clientes e projetar
serviços de acordo com as metas de nível de serviço acordadas. Este processo
também é responsável por garantir que todos os Acordos de Nível Operacional e
Contratos de Apoio sejam apropriados e por monitorar e relatar os níveis de
serviço.

16.

SPM – Service Portfolio Management, Gerenciamento de Portfólio de
Serviço. Este processo garante que o provedor de serviços tenha a combinação
certa de serviços para atender aos resultados de negócios necessários em um nível
apropriado de investimento.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

de serviço sejam mantidos. 'Operação normal de serviço' é definida aqui como
operação de serviço dentro do acordo de nível de serviço (SLA).

Recomendamos a criação da Política de Segurança da Informação e das Comunicações
– POSIC, que tem o objetivo de estabelecer diretrizes estratégicas, responsabilidades,

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
código: SXQM-HAVO-EO9V-EJPG

Página 62 de 87

Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
Relatório de Gestão

competências, normas e procedimentos de uso, visando assegurar a disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade dos dados, informações, sistemas, documentos,
correspondências e publicações, bem como seus repositórios ou meios de armazenamento,
reconhecidamente necessários ao desempenho das atribuições da Mútua, contra ameaças que
possam comprometer seus ativos e/ou sua imagem institucional.
8. Análise Financeira
As informações referentes ao ano financeira e contratos para a Gerência de Tecnologia da
Informação – GTI, recursos destinados a TI da Mútua para melhoria da em equipamentos,
hardware e software:

Registro BR
Firewall Sophos XG230
SaaS modalidade CSP
Suporte e Serviço
Técnicos
Licença permanentes
Microsoft

Empresa

Pagamento

Valor

Único

Vigência do
contrato
12 meses

VÖNK TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
LTDA

VÖNK TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
LTDA

Único

12 meses

R$ 13.300,76

AMÉRICA
TECNOLOGIA DE
INFORMÁTICA E
ELETRO-ELETRÔNICOS
LTDA (AMÉRICA
TECNOLOGIA)

Único

12 meses

R$ 14.885,64

GRG TECH
ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA

Único

Até 60 meses

R$ 4.405.000,01

Meilock Comercio de
Equipamentos de
Segurança e de Informática
Ltda
NIC.BR
Multip Redes
Multiserviços Ltda
Brasoftware
AX4B

Único

Até 60 meses

R$ 703.808,00

Único
Único

10 anos
12 meses

R$ 364,00
R$ 16.317,00

Em 12 meses
Em 12 meses

Até 48 meses
Até 48 meses

R$ 529.980,00
R$ 19.779,40

Lauro Renato Rocha

Único

R$ 11.052,74

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Solução ou
equipamento
Suporte Técnico de
VMWARE PART
NUMBER (VS6-ESPKIT-P-SSS-C-R), para o
software vSphere 6
Essentials Plus Kit for 3
hosts (Max 2 processors
per host)
Licença VMWARE
PART NUMBER (VS6ESP-KIT-P-SSS-C-R),
para o software vSphere
6 Essentials Plus Kit for
3 hosts (Max 2
processors per host)
Fornecimento de
serviços de suporte
técnico e subscrição do
fabricante para o
software Commvault
VM Backup and
Recovery Advanced
Fornecimento de
soluções de
armazenamento
(Storage) com garantia e
suporte técnico on-site
Licença Solução de
barramento de
interoperabilidade

R$ 483.950,00

9. Outras Informações
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9.1. Governança Corporativa
Seguem informações referentes aos processos de governança da GTI implementados na
Mútua, o objetivo é realizar a implantação completa dos processos ITIL no próximo ano de
2021:
Processos de Governança ITIL implantados na Mútua

Gestão
Financeiro de
Serviços de TI
Gestão de
Portfólio de
Serviços (GPS)
Gestão de
Catálogo de
Serviços (GCS)
Gestão do Nível
de Serviço (GNS)
Gestão de
Acessos
Gestão de
Incidente
Gestão de
Requisição
Gestão de
Conhecimento
Gestão de
Problemas
Gestão de
Mudanças
Gestão de
Liberação
Gestão de
Configuração
Gestão de
Eventos
Gestão de
Disponibilidade
Gestão de
Continuidade
Gestão de
Capacidade
Gestão de
Segurança da
Informação
Gestão de
Fornecedores
Gestão de
Demandas
Gestão de
Planejamento de

Está
organizado?
(Disciplinado,
repetitivo e
intuitivo)

Está
estábelecid
o em
ferramenta
ITSM?

É gerenciado?
(Controlado,
medido?)

Importâ
ncia

Existe?

1



X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

4



X

X

X

X

X

5

X

X



X

Sofreu
Otimização?



X

+/-

+/-



6

X

X X

X

X

X

7












X X

X

X

X

17



18





8
9
10
11
12
13
14
15
16

19
20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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Suporte da
Transição
Gestão de
Estratégias
Gestão de
Validação e Teste
Melhoria em 7
Etapas (Melhoria
Contínua)

21
22
23




X

X

X

X



X +/-

X
X
X

X

X

X

X

X

X

10.Inventário dos Itens de Configurações - ICs
As informações abaixo representam todo o inventário do parque tecnológico da Mútua no
ano de 2020.
10.1. Infraestrutura da Rede Mútua

Locais de Atuação

SHN Quadra 4, Bloco C · Asa Norte, Brasília-DF

Quantidade de Shafts

01 Shaft

Modelo dos Ativos de Rede

Switch huawei 5720/ Switch huawei 6730/ Dell PE R730/ Dell PE R710/
DELL SCv2020/ Switch DELL N4032/ Firewall SOPHOS XG230/
/Storage NetApp/ AP55C / APX 320/IPOffice 500/ Switch Cisco Catalyst
2950/ Power Edge T710/ Switch Cisco Catalyst 2900/Switch Alcatel
OS2220-48/Switch Intelbras 8P-poe/

Quantidade de Switches Core

2

Quantidade de Switches de Borda

Total: 13

Modelo dos Passivos de Rede

Outros equipamentos infraestrutura

Interconexão dos andares

Tipo de Cabeamento

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Informações gerais

XPS 8930/Daten Intel 13 8300 T Win/ Daten Dc2c-U/Endpoint telefones
Avaya 179/ Avaya 139/ Avaya B179/Impressora Multifuncional Brother
8600/ Impressora Multifuncional Brother 6902/Scanner kodak
I3400/Notebook Dell inspirion 13/ Notebook Dell inspirion 14/ Notebook
Lenovo Yoga 2/LenovoThinkeCenter CI5/Lenovo M93P/Computador AllIn-One/
02 Nobreak SMS 10KVA/monitorador de ambiente CMC III/ Pulsar Sts
Eaton (Nobreak de rack)/
SHN QUADRA 4, Bloco c Asa Norte, Brasília – DF:
2ª Andar: 20G
1ª Andar: 20G
Térreo: 20G
1º Subsolo: 20G
UTP, Fibra Optica Multimodo, Twinax
MÚTUA REGIONAIS
Daten Intel 13 8300 T Win/ Daten Dc2c-U /Impressoras

Suporte técnico a 26 Regionais

CAIXA-AC
 Notebooks: 11
 Computadores: 05
CAIXA-AL
 Notebooks: 06
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Computadores: 03

CAIXA-AM
 Notebooks: 06
 Computadores: 06
CAIXA-AM
 Notebooks: 03
 Computadores: 03
CAIXA-BA
 Notebooks: 04
 Computadores: 09
CAIXA-CE
 Notebooks: 09
 Computadores: 07
CAIXA-DF
 Notebooks: 05
 Computadores: 06
CAIXA-ES
 Notebooks: 05
 Computadores: 08
CAIXA-GO
 Notebooks: 07
 Computadores: 11
CAIXA-MA
 Notebooks: 08
 Computadores: 04

Sistema de segurança- Regionais

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

CAIXA-MG
 Notebooks: 05
 Computadores: 14
Firewall instalado: XG115 /AP’s 55C/Rede sem fio
Regionais: GO, MG, PA, PE, Pi, PR, SC, SE
Mútua-RS: Servidor de arquivos e impressão: modelo Lenovo
X3650/Firewall XG 230 /AP’s 55C

A imagem abaixo representa a exposição de como esta nossa estrutura de Switches na
Sede da Mútua.
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10.2. Infraestrutura Wireless da Mútua
Informações gerais
Modelo da Central de Controle

1 SOPHOS XG230 (SFOS 18.0.3 MR-3)

Quantidade de Servidores

3 df-arq-p-02, df-dc-p-02 e df-dc-p-03

Quantidade de Access Point’s

Total: 11, sendo 6 AP55C e 5 APX320 SOPHOS

Quantidade de Redes WiFi

3 redes CorpWIFI. VisitanteWIFI (Ativas) e HttpWIFI
(Inativa)

Tipo de Segurança

WPA2 Personal

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

10.3. Active Directory – Domínio
Dados gerais do domínio de usuários e estações:
Informações gerais
Versão do sistema operacional

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server
2012 R2 Standard,

Quantidade de controladores de domínio

3 (mutua.com.br)

Número de unidades organizacionais

29

Computadores membros do domínio

472

Quantidade de usuários cadastrados no AD

1382 | 480 ativos

Servidores de DNS

3 internos (vários domínios) e 2 externos (vários
domínios)

Nível funcional do domínio

Windows Server 2008 R2

Nível funcional da florestá

Windows Server 2008 R2

Sites do Active Directory:
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Informações sobre os sites
Quantidade de controladores

Máscara de rede

3

172.16.0.0/23 e 10.1.11.0/24

Matriz

10.4. Mensageria
Dados do ambiente de correio eletrônico:
Informações gerais

Total de servidores

Exchange 2013 Enterprise, Version 15.0 (Build
1367.3)
1

Tecnologias de acesso externo habilitadas

OWA

Domínios

1

Quantidade de caixas de correio

414

Total de grupos de distribuição

111

Volumetria das Caixas de Correio

110GB

Volumetria dos Diretórios de Backup

110GB + 298GB

Tecnologia de correio Eletrônico

Tecnologia de correio Eletrônico

ISPConfig 3.1.13 / Postfix 2.10.1

Total de servidores

1

Tecnologias de acesso externo habilitadas

RoundCube

Domínios

2

Quantidade de caixas de correio

117

Total de grupos de distribuição

168

Volumetria das Caixas de Correio

10GB

Volumetria dos Diretórios de Backup

10GB + 51GB

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Informações gerais

Informações gerais
Tecnologia de correio Eletrônico

MailCOW

Total de servidores

1

Tecnologias de acesso externo habilitadas

SOGo Groupware

Domínios

1

Quantidade de Caxia de correio

10

Total de grupos de distribuição

0

Volumetria das Caixas de Correio

43GB

Volumetria dos Diretórios de Backup

43GB + 60GB

10.5. Banco de Dados
Utilização das bases de dados SQL Server – Produção:
Informações gerais
Total de servidores

2 Servidor virtualizados em Produção:
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SQL07 - com bancos de dados CIAP, GED,
ERP
DF-DB-RS-01 - com bancos de dados do
sistema Telefone
SQL07 : Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64)
Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT
6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor)
Versões utilizadas do SQL Server

Total de bases de dados

DF-DB-RS-01: Microsoft SQL Server 2012
(SP4) (KB4018073) - 11.0.7001.0 (X64)
Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT
6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
(Hypervisor)

SQL07: 39 bases de dados
DF-DB-RS-01: 24 bases de dados

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Tamanhos das bases de dados SQL 07:
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Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Tamanhos das bases de dados DF-DB-RS01:
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Crescimento do volume de dados: SQL 07

Crescimento do volume de dados

DF-DB-RS-01

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Utilização das bases de dados MySQL - Produção
Informações gerais
Total de servidores

1 Servidor em Produção

Versões utilizadas do MySQL

MariaDB Server 10.3.22 for Linux on x86_64

Total de bases de dados

17 bases de dados

Tamanho de dados SQL02 (MySQL)
Banco de Dados

Tamanho em MB

db_joomla_site_mutua2013

1365,72

db_osticket

1007,39

db_wp_mutua_04

424,34

db_wp_mutua_03

405,04

db_monitor

282,8

db_wp_mutua_02

266,53

db_mutua_transparencia

112,81

crea_pi1

32,61

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
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db_wp_mutua_beneficios

32,34

db_redmine_ti

28,87

ocsweb

15,41

db_wp_tecnoprev

14,86

db_wpmu_mutua_03

13,97

tuleap

13,67

db_wp_mutua_catalogo

10,13

db_mautic

9,11

db_redmine

7,72

mysql

3,68

information_schema

0,17
0

10.6.

Servidor de Arquivos

Driver

Tamanho total
GB
1.023,88

Espaço ocupado
GB
849,26

Espaço
disponível GB
174,61

% Livre

% Usado

17%

83%

79,45

30,39

49,06

62%

38%

399,87

262,8

137,07

34%

66%

1.228,87

610,92

617,95

50%

50%

1.639,87

1.298,23

341,64

21%

22.71%

ARCHIVING
(A:)
Windows-OS
(C:)
RA-SISTEMAS
(E:)
DFSDEPTO&USER
(F:)
DFS-HISTORY
(H:)

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

performance_schema

Análise Crítica: De acordo com o gráfico acima, considerando que o treshold (limite)
para porcentagem utilizada dos volumes do servidor de arquivos, podemos perceber que todos
os volumes estão em níveis aceitáveis.

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
código: SXQM-HAVO-EO9V-EJPG

Página 72 de 87

Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
Relatório de Gestão

Algumas alterações nos volumes do file server são movimentações pontuais que não
trazem prejuízo para o armazenamento de dados da Mútua, temos uma folga considerável no
Storage que permite aumento de qualquer volume sem comprometer o porcentual acima
mostrado.
10.7. Backup (Time range: últimos 30 dias)
Dados gerais sobre backup, restore e armazenamento de mídias:
Informações gerais
Quantidade de servidores envolvidos na solução

02

Tipo de backup

Disco
Commvault Complete Backup & Recovery for
Virtualized Environments
1 x Commserver – BKP01 - (Vm 4xVCPU-16GB
RAM-300GB-DISK), Windows Server 2016 Std
(x64)
1 x Media Agent – BKP02 (Phy Dell T710 2xCPU128GB RAM-836GB-DISK,16TB-DISKLIB),
Windows Server 2016 Std (x64)

Plantaforma de backup

Hardware

Quantidade de drivers no robô (slots)

N/A

Total de fitas

N/A

Volume de backup médio mensal

1,30TB

Volume de backup médio diário

835,52GB

Quantidade de servidores incluídos em políticas

80 clientes e 1990 jobs

Política vigente

Período de retenção

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Backup Incremental – Diário
Backup Diferencial – Diário
Backup Full – Diário (Exchange Database)
Backup Full – Semanal (aos sábados e
domingos)
Backup LOG – hora em hora (7 às 20h SQL
Server)
SP_VirtualMachines-30 > 30 days, 1 cycle
SP_FileSystem-30 > 30 days, 1 cycle
SP_Database-90 > 90 days, 3 cycles
SP_Database-30 > 30 days, 1 cycle

10.8. Storages
Dados gerais sobre o Storage NETAPP:
CLUSTER CLUAFF (CLUAFF-01 E CLUAFF-02) ÁREA DE SSD
Quantidade de Discos

60

Arquitetura dos Discos

SSD

Quantidade de Aggregates

5 (11 SSD, 48 SSD Shared e 1 SSD SPARE)

Quantidade de LUN’s

8

Quantidade de Volumes

17

Documento assinado com usuário e senha no Docflow! Verificação em: https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o
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Capacidade Total

52,38 TB

Espaço em Uso dos Aggregates

10,58 TB

Espaço em Uso dos Volumes

10,58 TB

Espaço Livre

41,14 TB

ÁREA NL-SAS SERÁ UTILIZADA EM PROJETO (2021) DE TIER AUTOMATICO DE
DADOS:
CLUSTER CLUAFF (CLUAFF-01 E CLUAFF02) - ÁREA DE NL-SAS
Quantidade de Discos

132

Arquitetura dos Discos

NL-SAS

Quantidade de Aggregates

0

Quantidade de LUN’s

0

Quantidade de Volumes

0

Capacidade Total

528 TB

Espaço em Uso dos Aggregates

0 GB

Espaço em Uso dos Volumes

0 GB

Espaço Livre

528 TB

Dados gerais Storage DELL EMC SVC2020:
Todos os dados foram migrados para o STORAGE NETAPP, este STORAGE será utilizado
para expansão da DISKLIB DO COMMVAULT (MEDIA AGENT BKP02)

Quantidade de Discos

17

Arquitetura dos Discos

SAS e SSD

Quantidade de Storage Resource Pools

0

Quantidade de LUN’s

0

Quantidade de Volumes

0

Capacidade Total

8,23 TB

Espaço em Uso do Storage Resource Pool

0 TB

Espaço em Uso dos Volumes

0 TB

Espaço Livre

8,23 TB

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

EMC VMax3 100k

Análise Crítica: O ambiente de armazenamento da Mútua está dentro da porcentagem e está
dentro dos parâmetros definidos no Acordo de Nível Operacional.
10.9. Virtualização
Dados gerais sobre Virtualização:
Informações Gerais – Cluster Mútua
Solução de Virtualização

1x VMWare VCenter 6.7.0 (Build
8170161), 3x VMware vSphere 6
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Essentials Plus (CPUs)
Quantidade de Servidores Físicos Envolvidos na Solução

3x Servidores DELL POWER
EDGE R730

Quantidade de Templates

0

Total de Servidores Virtuais de Produção

50

Total de Servidores Virtuais DHT

15

Total de Servidores Virtuais LAB

6

Total de Servidores Virtuais para a solução VCenter

3

Quantidade Total de Memória Física

767,73 GB

Quantidade Total de Disco Local

3,24 TB

Análise Crítica: O ambiente de Virtualização, da Mútua tem 1x Servidor DELL POWER
EDGE R730 com VMware vSphere 6 Essentials Plus (sem attribution de licença) em Stand By
para o cluster.
11.Conclusão
Concluímos que o ambiente de TI da Mútua não apresentou nenhum erro relevante ou
problemas no decorrer do ano de 2020. Para o próximo ano teremos novos desafios e
atualizações de nova tecnologia. Sendo assim, conclui-se neste relatório que, damos ênfase ao
período que passamos neste ano de 2020, com grandes desafios para a TI e firmamos ciência de
todas as informações repassadas neste relatório.

a.

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

3.ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA
GESTÃO
Relação dos principais membros da entidade

3.1.1. Diretoria Executiva - Mútua Sede
Diretoria Executiva da Mútua
Nome
Cargo
Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Diretor Presidente

Mandato
25/08/2018 a 24/08/2021

Jorge Roberto Silveira

Diretor de Benefícios

25/08/2018 a 31/12/2020

Giucelia Araújo de Figueiredo

Diretora Administrativa

25/08/2018 a 24/08/2021

Juares Silveira Samaniego

Diretor Financeiro

25/08/2018 a 31/12/2020

Cláudio Pereira Calheiros

Diretor de Tecnologia

25/08/2018 a 24/08/2021

3.1.2. Diretoria Regional – Caixas de Assistência
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA - AL
Nome
Cargo
Fábio Augusto Vasconcelos Loureiro
Diretor Geral
Cícero Luiz Calazans de Lima
Diretor Financeiro
Aloísio Ferreira de Souza
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - AM
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - AP
Nome
Cargo
Fernando Antonio Van Erven Santos
Diretor Geral
Frederico Fonseca Fernandes de Medeiros
Diretor Financeiro
José Amarildo Nunes Magalhães
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - BA
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CE
Nome
Cargo
Francisco Teonio da Silva
Diretor Geral
Sebastiao Carneiro de Albuquerque
Diretor Financeiro
Vicente de Paulo Melo Lima
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - DF
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - ES
Nome
Cargo
Leila Issa Vilaca
Diretor Geral
Marco Aurélio Ribeiro Brunetti
Diretor Financeiro
Portugal Sampaio Salles
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Antonio Estanislau Sanches
Carlos Alberto Figueiredo
Amarildo Almeida de Lima

Nome
Emanuel Alves Batista
Andersson Alves Ambrosio
Marcos de Souza Dantas

Nome
Maxwell Simes de Souza Paiva
Luiz Henrique Lobo
Wellington Siqueira de Medeiros

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Diretoria Regional das Caixas de Assistência
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - AC
Nome
Cargo
Mandato
Carmem Bastos Nardino
Diretora Geral
01/01/2018 a 31/12/2020
Jose Carlos Martins da Silva
Diretor Financeiro
01/01/2018 a 31/12/2020
Maria Dalzenira Silva de Franca
Diretora Administrativa 01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - GO
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Nome
Roger Pacheco Piaggio Couto
Luiz Soares de Queiroz
Flavio de Souza Fernandes

Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - MA
Nome
Cargo
José Pinheiro Marques
Diretor Geral
Durval Ribeiro Alves
Diretor Financeiro
José Raimundo Araujo Monteiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
09/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - MG
Nome
Cargo
Abelardo Ribeiro de Novaes Filho
Diretor Geral
Otávio Dutra Pereira Filho
Diretor Financeiro
José Alves Caetano
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - MS
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - MT
Nome
Cargo
Adjane da Silva Prado
Diretor Geral
Mário Cavalcanti de Albuquerque
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - PA
Cargo
Diretora Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Vânia Abreu de Mello
Valter Almeida da Silva
Angelo Cesar Ajala Ximenes

Nome
Ana Maria Pereira de Faria
Daniel de Oliveira Sobrinho
Gilmário da Silva Drago

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - PB
Nome
Cargo
João de Deus Barros
Diretor Geral
José Humberto Almeida de
Diretor Financeiro
Albuquerque
Candida Regis Bezerra de Andrade
Diretora Administrativa
Nome
Adriano Antonio de Lucena
Clayton Ferraz de Paiva
Marcelo Tabatinga Lopes
Nome

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - PE
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - PI
Cargo

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros
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Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
Mandato
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Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - PR
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
24/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - RJ
Nome
Cargo
Luiz Felipe Pupe de Miranda
Diretor Geral
Luiz Antônio Fonseca Punaro Baratta
Diretor Financeiro
Osvaldo Henrique de Souza Neves
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Mario Varela Amorim
José Edgar Gomes Júnior
Almir Mariano de Sousa Junior

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - RN
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Edison Rigoli Gonçalves
José Braga de Moura Sobrinho
Celma Viana de Aquino

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - RO
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Neovanio Soares Lima
Walison Tomé Briglia
Jorge da Silva Barbosa

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - RR
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Pablo Souto Palma
Paulo Deni Farias
Luiz Cláudio Ziulkoski

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - RS
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
09/02/2018 a 16/08/2018
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Abelardo Pereira Filho
Kurt Morriesen Junior
Gilson Jose Marcinichen Gallotti

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - SC
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Julio Cesar Vercesi Russi
Harlon Luna Ferreira
Luiz Eduardo Caron

Nome

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - SE
Cargo

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Manoel Coelho Soares Filho
Francisco de Assis Carvalho
Walterwilson Carvalho Leite

Mandato
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Ronald Vieira Donald
José Raimundo Dias da Silva
João Pinto Fontes

Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Pedro Shigueru Katayama
Joao Bosco Nunes Romeiro
Aldo Leopoldo Rossetto Filho

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - SP
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

Nome
Itamar Xavier da Silva
Marcione Nunes Coelho
Cézar Almeida Batista

CAIXA DE ASSISTÊNCIA - TO
Cargo
Diretor Geral
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo

Mandato
01/01/2018 a 31/12/2020
19/01/2018 a 31/12/2020
01/01/2018 a 31/12/2020

3.2. Cumprimento da agenda de reuniões da Diretoria Executiva
Segue abaixo o cronograma das reuniões realizadas pela Diretoria Executiva:

Extraordinária
Extraordinária
Ordinária
Ordinária
Extraordinária
Ordinária
Ordinária
Extraordinária
Ordinária
Extraordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Extraordinária
Ordinária
Ordinária
Extraordinária

Número
320
321
79
80
322
323
81
324
325
82
326
83
327
328
329
84
330
331
85

Data
15 e 16/01/2020
06/02/2020
19/02/2020
02/03/2020
23 e 24/03/2020
16 e 17/04/2020
23/04/2020
29 a 31/05/2020
16 a 23/06/2020
01/07/2020
20/07/2020
31/07/2020
24 e 25/08/2020
17 e 18/09/2020
13 e 14/10/2020
21/10/2020
23 e 24/11/2020
15 e 16/12/2020
30/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Reunião
Ordinária
Ordinária

4. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS
E NORMATIVAS
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4.1. Tratamento das Recomendações da Auditoria Interna do CONFEA
No exercício de 2020, a empresa BEZ AUDITORES, contratada pelo CONFEA, realizou
exames de auditoria na Mútua com base nas demonstrações contábeis e escopo nos anos de
2017 e 2018. Paralelamente, o CONFEA iniciou a realização de auditoria institucional na Mútua
referente ao mesmo período, oportunidade em que solicitou à Mútua o preenchimento de
diversos “PTAs”, os quais foram encaminhados à Auditoria do Conselho em setembro de 2020.
Destaca-se que até a elaboração deste documento, a Mútua não recebeu os relatórios decorrentes
dos trabalhos acima descritos, logo, não houve recomendações exaradas pelo CONFEA no
decorrer do ano de 2020.

4.2. Tratamento das Recomendações do TCU
No exercício 2020, após amplas discussões com a área técnica do Tribunal de
Contas da União - TCU, com a participação efetiva do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – Confea, ocorreu o julgamento do Processo nº TC 002.040/2019-0, o qual faz parte
esta Caixa de Assistência, gerando o Acórdão n° 6.333/2020, em sessão ocorrida na segunda
câmara da egrégia corte de contas, com a relatoria do Ministro André Luis de Carvalho. O
citado acórdão deliberou:
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“9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que, em conjunto com o
Sistema Confea-Crea, a Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia adote as seguintes medidas: 9.2.1.
observe o parâmetro fixado pelo Acórdão 1.925/2019-Plenário para as diárias nos
conselhos de fiscalização profissional, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o
superveniente restabelecimento dos efeitos do referido acórdão, vinculando os
valores de diárias na Mútua aos eventuais novos valores estabelecidos para o
Confea, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade,
moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.2.
abstenha-se, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, de
promover o habitual pagamento de diárias, configurando o suscitado pagamento de
salário disfarçado em evidente desvirtuamento do correspondente cargo honorífico,
e, assim, atente para as determinações proferidas pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 do
Acórdão 4.743/2009-2ª Câmara e pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1544/2016Plenário, devendo, para tanto, adotar os adequados recursos de tecnologia da
informação e comunicação (TIC) em suas atividades pela realização das suscitadas
reuniões ou sessões em ambiente virtual por meio de videoconferências, entre
outras formas de reunião a distância, com vistas a efetivamente reduzir a
necessidade do contínuo deslocamento dos seus membros para a sede da aludida
entidade, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade,
moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.3. proceda
à vinculação da ação descrita no referido item V do “Equipa Bem”
(Aquisição/substituição de equipamentos e acessórios utilizados nas instalações de
energias renováveis ou energias ecologicamente corretas, em residências, empresas
ou propriedades rurais) às atividades profissionalmente exercidas pelos
beneficiários, devendo, ainda, se abster de conceder os indiscriminados
financiamentos em favor dos seus associados (Peça 41), ante a afronta ao art. 12 da
Lei n° 6.496, de 1977, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta
deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade,
moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.4. restrinja
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o uso do benefício denominado como “Educação” ao disposto no art. 12, III, da Lei
n.º 6.496, de 1977, para, assim, apenas conceder as bolsas de estudo em prol dos
filhos de associados carentes ou dos carentes candidatos a escolas de Engenharia,
Arquitetura ou Agronomia, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta
deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade,
moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.5.
promova a devida segregação para a efetiva evidenciação contábil dos subsistentes
benefícios, além dos demais dispêndios na Mútua, em prol, apenas, das atividades
profissionais no exercício essencial ou acessório do poder de polícia pelo Sistema
Confea-Crea, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, em
observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade,
indisponibilidade do interesse público e economicidade; sem prejuízo de,
adicionalmente, conceder o pleno acesso da unidade técnica aos correspondentes
sistemas internos de gestão com vistas a, entre outras ações de controle externo
financeiro, permitir até mesmo a realização de fiscalizações continuadas e
preditivas 9.2.6. proceda à normatização dos limites percentuais de suas receitas
passíveis de serem dirigidos a aplicações financeiras e à consecução da
correspondente missão institucional, diante da tendência de crescimento das
despesas de custeio em nível não sustentável, em sintonia com o art. 12 da Lei nº
6.496, de 1977; sem prejuízo do adicional cumprimento ao limite normativo sob o
patamar de 30% da arrecadação consolidada para as despesas de custeio, nos
termos do art. 69, § 1º, do Estatuto da Mútua, e do cumprimento da destinação dos
recursos em prol de atividades mais diretamente relacionadas com o efetivo
exercício do poder de polícia pelo Sistema Confea-Crea a partir do correspondente
auxílio pela Mútua, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta
deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade e
indisponibilidade do interesse público.” (grifo nosso)

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Com relação aos itens determinados, os quais estão grafados em negrito e
sublinhados, temos as seguintes providências adotadas:
9.2.1. Determinação totalmente atendida, após as adequações nos valores pagos
pela Mútua aos valores praticados pelo Confea, conforme parâmetros fixados no Acordão n°
1.925/2019 – Plenário, para as diárias dos conselhos de fiscalização profissional;
9.2.2. Determinação totalmente atendida, tendo em vista as providências
administrativas adotadas, quais sejam, reformulação do normativo de diárias, o qual ratificou a
observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade, indisponibilidade do
interesse público e economicidade, com a adoção de reuniões em sessões em ambiente virtual
por videoconferência;
9.2.3. Determinação totalmente atendida, tendo em vista as alterações realizadas
nos regulamentos de benefícios, com a devida aprovação do Confea, ocorrida em janeiro de
2021;
9.2.4. Determinação totalmente atendida, tendo em vista as alterações realizadas
nos regulamentos de benefícios, com a devida aprovação do Confea, ocorrida em janeiro de
2021, salientando que se encontra em estudo o projeto de bolsas de estudo reembolsáveis da
Mútua, ainda pendente de aprovação;
9.2.5. Em desenvolvimento pelas unidades administrativas responsáveis, devendo
ser totalmente implementado com a finalização do projeto de Blockchain, sugerido pelo TCU, o
qual deverá ser finalizado no exercício 2021; e
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9.2.6. Com relação a este item, foi apresentado recurso denominado embargos
declaratórios, recebido mas ainda pendente de julgamento pela egrégia corte de contas. Cabe
salientar que ações referentes a redução do custeio da Mútua estão em estudo por sua área
técnica com a participação do Confea.

4.3. Tratamento das Recomendações da Auditoria Independente
Em 29.01.2020, a Maciel Auditores S/S – Russel Bedford emitiu o Relatório
circunstanciado de auditoria no ambiente de tecnologia da informação, com escopo no exercício
de 2019. As recomendações emitidas pela auditoria independente foram encaminhadas à área de
Tecnologia da Mútua.
A documentação referente ao relatório, bem como a manifestação da área auditada são
peças integrantes do item 14 da lista de verificação de peças da prestação de contas de 2020.
A partir de 2020 a Mútua firmou contrato com a BDO RCS Auditores Independentes,
que iniciou os trabalhos relativos ao exercício de 2019 no decorrer do ano de 2020.
Em virtude da excepcionalidade pandêmica pela qual o país atravessa, o trabalho está
em finalização pela BDO auditores, e certamente será peça de encaminhamento na próxima
prestação de contas anual da Mútua.

5. RESUMO DOS QUADROS DE ASSOCIADOS, ARRECADAÇÃO,
DESPESAS E PATRIMÔNIO DA MÚTUA
5.1. Receitas da Mútua
A Lei n° 6.496 de 1977, em seu art. 11º, define que constituirão rendas da Mútua:
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“I - 1/5 um quinto da taxa da ART;
II - uma contribuição dos associados, cobrada anual ou parceladamente e
recolhida, simultaneamente, com a devida aos CREAs;
III - doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem como outras fontes
de renda eventualmente instituídas em Lei;
IV - outros rendimentos patrimoniais.”
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QUADRO 36 - RESUMO DO QUADRO DE ASSOCIADOS E ARRECADAÇÃO DA
MÚTUA
Quantitativo de
Associados
Receita de ART (R$) Outras Receitas (R$)
Contribuintes

1 Acre

784

142.819,29

741.259,78

2 Alagoas

786

451.901,78

143.878,10

1.438

545.942,23

284.230,08

368

96.922,76

472.502,54

5 Bahia

5.143

2.584.734,55

1.966.860,71

6 Ceará

2.662

2.062.640,21

1.638.310,74

7 Distrito Federal

2.700

1.066.688,68

1.307.055,64

8 Espírito Santo

2.461

1.563.449,09

1.852.692,83

9 Goiás

6.452

3.821.713,82

4.277.691,36

3 Amazonas
4 Amapá

10 Maranhão

1.040

954.959,44

666.859,88

12.859

8.271.533,05

4.895.729,73

12 Mato Grosso do Sul

2.163

1.482.301,75

1.007.509,92

13 Mato Grosso

4.629

2.537.577,71

2.036.785,14

14 Pará

2.568

1.474.603,65

1.185.406,76

15 Paraíba

1.264

839.907,36

444.868,00

16 Pernambuco

1.712

1.487.853,22

771.220,09

17 Piauí

1.205

949.264,40

363.983,80

18 Paraná

5.051

6.879.185,33

4.624.255,50

19 Rio de Janeiro

2.943

3.222.425,40

2.198.968,91

20 Rio Grande do Norte

2.369

840.204,03

529.304,14

21 Rondônia

1.921

981.062,23

736.327,83

11 Minas Gerais

22 Roraima

665

150.020,14

610.551,88

23 Rio Grande do Sul

4.518

5.406.800,50

3.605.418,50

24 Santa Catarina

5.563

5.543.370,49

4.156.191,87

871

476.041,02

304.803,37

26 São Paulo

11.642

15.948.146,92

9.225.321,44

27 Tocantins

1.234

658.145,04

370.087,06

30.129.746,42

21.525.808,51

100.569.960,51

71.943.884,11

25 Sergipe

28 SEDE
Total

87.011

Este documento foi assinado digitalmente por Eng. Agrônomo Cláudio Pereira Calheiros

Caixa Regional

Fonte:
Quantitativo de associados: Ciap, relatório de associados por tipo de situação, associados
confirmados
Receita ART: Balancete individual ano por centro de custo total rubrica
50005
Outras Receitas: Balancete individual, por centro de custo. Saldo do grupo "outras receitas
+ anuidades + inscrições + receitas financeiras

O quantitativo de associados contribuintes apresentou em 2020 redução superior a 5%
no comparativo com o exercício anterior, saindo de 91.723 em 2019 para 87.011 em 2020. As
demais modalidades de associados, RT Corporativo e Sócio Institucional, alcançaram o total de
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19.109 e 30.860 respectivamente em 2020. Dessa forma, o total de associados da Mútua em
2020, considerando as três modalidades soma o total de 136.980.
A arrecadação da Mútua, proveniente da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, se manteve estável, saindo de R$ 100.725.375,44 em 2019, para R$ 100.569.960,51 em
2020.

5.2. Detalhamento das receitas da Mútua nos últimos exercícios
Por meio do monitoramento das receitas nos últimos três exercícios foram apurados os
seguintes valores:
QUADRO 37 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA MÚTUA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
FONTE DE RECEITAS
RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS
Participação Arrecadação ART
Anuidades
Inscrições
RECEITAS PATRIMONIAIS

2018

2019

2020

101.912.654,41

111.559.411,48

112.897.443,83

92.674.654,09

100.725.375,44

100.569.960,51

9.226.400,32

10.834.036,04

12.327.483,32

11.600,00

-

-

84.619.816,00

88.893.906,86

57.671.630,36

84.619.816,00

88.893.906,86

57.671.630,36

550.911,32

648.880,99

756.667,53

Descontos Obtidos

50.482,68

54.808,00

273.749,42

Receitas Diversas

91.084,64

146.768,99

125.834,11

Taxa Adminstração Benefícios

46.696,00

16.744,00

9.152,00

362.648,00

430.560,00

347.932,00

376.714,28

1.330.239,12

1.188.102,90

12.760,00

42.481,56

42.528,85

283.926,96

267.220,62

167.641,25

Aplicações Financeiras
OUTRAS RECEITAS

Taxa Administração Benefícios Caixas
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Aluguel de Imóveis *
Kubitscheck Plaza
Lider Flats

80.027,32

84.536,94

Receita para custeio

80.027,32

936.000,00

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
Receita-Auxilio Financeiro concessão de beneficios
Outras Receitas não operacionais
TOTAL GERAL

977.932,80

14.110.637,57

-

-

12.489.000,00

-

-

1.621.637,57
201.570.733,58

202.432.438,45

172.513.844,62

Fonte:
Balancetes consolidados 2018, 2019 e 2020.
Anuidades+inscrições+aplicações financeiras+outras receitas+receitas imobiliárias totalizam a coluna
"outras receitas" no quadro nº 36
*Regional Paraná aluga sala para o Crea/PR

A receita total consolidada da Mútua registrada no exercício de 2020 apresentou
redução de 14,8% em relação a 2019.

5.3. Detalhamento das despesas da Mútua nos últimos exercícios
Em relação às despesas apuradas nos últimos três exercícios, o modelo propõe os
seguintes grupos de elementos de despesas: Despesas Operacionais; Despesas Gerais
Administrativas; Despesas com Viagens; Publicidade; Despesas Tributárias; Despesas Caixas
de Assistência e Despesas Não Operacionais. Os valores apurados são:
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QUADRO 38 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA MÚTUA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
DESPESAS OPERACIONAIS
Previdenciárias
Convênios
Pessoal
Encargos Sociais
Treinamento
Serviços de Terceiros
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

2018

2019

2020

46.498.828,62

51.575.444,47

54.909.453,13

7.051.772,57

7.081.939,81

8.158.285,54

192.114,70

897.960,68

1.175.150,68

25.842.311,85

29.064.586,35

30.703.156,73

9.241.677,13

10.286.617,97

10.860.178,05

676.562,13

413.381,33

49.216,17

3.494.390,24

3.830.958,33

3.963.465,96

6.048.939,58

7.617.633,47

10.067.096,30

Aluguéis e Arrendamentos

433.793,79

1.627.836,70

3.296.117,32

Despesas de Manutenção

542.090,93

1.050.429,54

2.633.614,79

3.769.189,24

3.613.026,25

2.982.493,10

755.382,41

830.120,25

860.577,33

Utilidades e Serviços
Seguro de Vida Diretoria
Materiais de Consumo

548.483,21

496.220,73

294.293,76

8.736.219,06

7.298.471,29

2.196.807,96

Diretoria Presidente

384.470,63

366.377,52

108.957,42

Diretoria Administrativa

237.218,50

206.202,01

83.717,22

Diretoria de Benefícios

247.218,71

301.322,24

91.412,78

Diretoria Financeira

118.639,25

118.864,40

76.171,37

Diretoria Técnica

324.178,12

221.898,06

83.065,87

Funcionários e Convidados

3.624.409,85

2.310.687,26

494.156,87

Diretoria Regional - Geral

1.148.757,10

1.121.186,68

326.707,16

Diretoria Regional - Administrativa

1.376.110,00

1.367.508,48

505.196,40

DESPESAS COM VIAGENS

Diretoria Regional - Financeira
PUBLICIDADE
Despesa com Publicidade
Congresso e Conferências
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Taxas
Impostos
Despesas Financeiras

1.275.216,90

1.284.424,64

427.422,87

6.140.595,11

6.151.533,65

780.510,74

3.994.961,04

3.974.570,76

780.510,74

2.145.634,07

2.176.962,89

8.988.833,05

15.610.651,85

9.624.174,95

23.507,78

17.555,02

11.953,78

218.510,90

273.926,38

287.398,40

8.746.814,37

15.319.170,45

9.324.822,77

DESPESAS CAIXAS DE ASSISTÊNCIA

-

-

-

Caixas de Assistência

-

-

-

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Baixa do Imobilizado
Despesas com Depreciação
TOTAL

3.526.688,77

3.727.012,88

150.975,21

143.361,94

3.519.441,68
2.450,45

3.375.713,56

3.583.650,94

3.516.991,23

79.940.104,19

91.980.747,61

81.097.484,76

Fonte: Balancetes Consolidados 2018, 2019 e 2020

As despesas com treinamento contemplam cursos, pós-graduações, treinamentos
internos e outras despesas com treinamentos.
Destaca-se que a conta de despesa de viagem inclui as diárias, ajudas de custo e
passagens áreas para todas as atividades da Mútua, presença em eventos que tenham o apoio da
Mútua e treinamentos. Além disso, as despesas com publicidade são aquelas oriundas de
recursos repassados a entidades como forma de apoio aos eventos, com contrapartida de
divulgação institucional da Mútua.
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A despesa total da Mútua registrada em 2020 soma de R$ 88.280.078,63, o que
representa uma diferença de R$ 7.182.593,87 em relação ao total de despesas apresentado no
Quadro 38 no valor de R$ 81.097.484,76. Essa diferença se refere a despesa com Perdas para
Créditos Incobráveis no valor de R$ 3.914.058,27, Despesas Diversas no valor de R$ 623,08,
Despesa para custeio das regionais no valor de R$ 977.932,80, Despesas com Eleições no valor
de R$ 589.493,06 e Perda por Desvalorização do Ativo no valor de R$ 1.700.486,66 que não
são solicitadas na planilha.

5.4. Visão geral dos valores de benefícios concedidos
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QUADRO 39 - VISÃO GERAL DOS VALORES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO
Valores de Benefícios Reembolsáveis
Inadimplência
Caixa Regional
2020
Renegociações
Acumulado
2020
Acumulado
Acre
1.932.733,60
8.088,31
4.138.082,07
331.620,46
Alagoas
8.422,70
906.930,34
262.244,30
Amazonas
1.279.856,26
44.115,10
3.121.325,08
20.525,67
742.936,36
Amapá
461.643,00
7.381,15
1.305.594,33
58.913,68
Bahia
8.901.216,57
223.051,41
24.503.351,96
19.766,09
6.620.675,33
Ceará
7.710.353,16
93.408,26
20.019.168,52
32.680,55
2.966.111,17
Distrito Federal
8.145.073,69
135.446,07
12.888.142,97
829.303,33
Espíriíto Santo
7.812.360,92
127.165,18
17.183.069,14
11.544,40
2.102.928,02
Goiás
26.066.660,00
493.776,04
55.885.117,70
85.496,02
6.090.912,60
Maranhão
2.461.470,25
125.180,61
6.427.374,72
2.571,00
1.492.581,18
Minas Gerais
19.373.505,00
98.702,27
36.405.244,32
9.434,98
4.460.240,91
Mato Grosso do Sul
3.900.596,06
79.637,27
8.845.110,54
1.402.104,15
Mato Grosso
10.250.709,85
255.568,63
19.493.273,44
7.887,22
4.016.569,70
Pará
4.562.549,01
146.454,30
10.686.741,20
12.465,20
2.213.662,18
Paraíba
2.519.359,00
44.657,26
4.713.880,19
1.555,56
856.506,32
Pernambuco
3.022.998,36
42.724,40
6.163.358,85
826.414,82
Piauí
1.906.253,86
35.451,03
3.329.859,00
6.250,00
315.956,96
Paraná
13.647.950,75
98.407,61
23.660.962,31
5.634,05
1.089.750,67
Rio de Janeiro
4.973.852,12
103.496,74
10.830.290,66
9.880,95
1.831.685,65
Rio Grande do Norte
2.155.608,00
42.949,07
5.710.034,97
1.790.502,91
Rondônia
3.505.586,28
103.247,52
8.519.351,57
1.701.813,46
Roraima
997.665,00
2.121,67
2.296.676,91
211.297,90
Rio Grande do Sul
13.279.029,74
214.615,96
24.641.404,99
1.111,12
1.479.039,20
Santa Catarina
19.537.345,08
134.546,59
37.318.850,72
3.552,90
3.216.838,25
Sergipe
1.460.255,42
9.065,37
2.910.892,88
171.852,39
São Paulo
26.702.180,93
356.863,90
51.155.016,64
14.055,55
4.377.557,97
Tocantins
2.226.524,96
66.060,99
4.166.285,64
843.320,86
SEDE
4.745.710,17
954.105,30
25.984.697,43
6.339.933,70
TOTAL
203.539.047,04
4.054.710,71
433.210.089,09
244.411,26
58.643.274,43

Fonte:
Benefícios concedidos em 2020: Relatório de Benefícios Concedidos por Exercício – CIAP.
Saldo acumulado de benefícios: Balancete Individual 2020 com dedução da Provisão para devedores
duvidosos (PDD). Inadimplência 2020: Relatório de saldos em atraso e da situação dos benefícios – CIAP
(atrasos acima de 90 dias).
Inadimplência Acumulada: Relatório de saldos em atraso e da situação dos benefícios, período 2001 a
2020 – CIAP (atrasos acima de 90 dias).

Em 2019 os benefícios reembolsáveis concedidos totalizaram R$ 255.848.518,66 e em
2020 os benefícios reembolsáveis somaram R$ 203.539.047,04, representando uma redução
superior a 20%.
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Sobre os benefícios reembolsáveis concedidos no exercício de 2020, os valores somam:

Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
Relatório de Gestão

Em relação aos benefícios sociais concedidos por meio da Mútua Sede, as concessões
somaram os seguintes valores:

Valores de Benefícios Sociais (SL)

Benefício
Mútua Sede

2020

SL1 (Auxílio
Pecuniário)
SL3 (Pecúlio por
Morte)
SL4 (Auxílio Funeral)
Total

Acumulado

203.189,00
2.090.000,00
632.500,00
2.925.689,00

16.691.576,07

Fonte:
Relatório de benefícios concedidos por exercício – CIAP (SL1 e SL4)
Informações da Gerência de Previdência – SL3
Acumulado: Saldo do relatório de gestão ano 2019 (R$ 13.765.887,07) acrescido das
concessões no ano de 2020.

5.5. Detalhamento do patrimônio da Mútua
Quanto ao patrimônio da Mútua:
QUADRO 40 - DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO DA MÚTUA
VALOR

CRESCIMENTO/REDUÇÃO

2019

2020

%

INVESTIMENTOS

14.399.395,67

14.399.395,67

0%

IMOBILIZADO

59.212.680,62

56.608.852,87

-4%

1.205,00

1.182.304,28

98017%

INTANGÍVEL
DIFERIDO

Fonte: Balancetes consolidados 2019 e 2020

-

0%
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