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Durante a gestão 2015-2017, a
fiscalização do Crea-Minas atingiu o
melhor desempenho dos últimos anos
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O projeto Oficina de Projetos estimula a cultura
do planejamento, resgatando a autoridade
técnica do profissional da área tecnológica
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Valores
Competência Tecnológica ■ Comprometimento ■ Ética
■ Participação e Posicionamento Social ■ Serviços de
Excelência à Sociedade ■ Valorização Profissional e Funcional

Públicos (Profissionais, Empresas, Sociedade, Governos, Instituições de Ensino e Entidades de Classe)

Ambiente Profissional

Temas Estratégicos

Missão
Defender os interesses sociais e humanos, promovendo a
valorização profissional, o desenvolvimento sustentável e a
excelência do exercício das atividades profissionais.

Mapa Estratégico
2015-2017

Visão 2017
Ser reconhecido nacionalmente pela sociedade e em todos os ambientes profissionais
pela excelência no atendimento, fiscalização, valorização e representação das
profissões tecnológicas.

APRESENTAÇÃO

Nesta edição especial da
Revista Vértice - Relatório de Gestão
2015-2017, apresentamos os principais
resultados alcançados durante 2015 e
2016, levando-se em conta os quatro
temas definidos no mapa estratégico:
ambiente profissional, cidadania e defesa
da vida; fiscalização e atendimento; e
representatividade e inserção.
Os dados aqui publicados demonstram o
quanto o Crea-Minas tem se empenhado
para oferecer cada vez mais resultados
para os profissionais da área tecnológica
e para a sociedade. Isso fica claro nos
projetos estratégicos aqui divulgados,
que buscam melhorar a qualidade dos
serviços prestados pelo Conselho através
de propostas criativas e inovadoras.
A publicação deste Relatório de Gestão
2015-2017 reafirma o compromisso
do Crea-Minas de extrapolar a
sua atividade-fim na condição de órgão
fiscalizador e regulador do exercício das
profissões tecnológicas e divulgar com
transparência as suas atividades.
Uma boa leitura para todos!

Temas Estratégicos - Diretrizes
AMBIENTE PROFISSIONAL
• Dar continuidade às ações de valorização profissional.
• Intensificar a relação com universidades.
• Fomentar convênios técnicos e parcerias empresas x universidades.
• Buscar a melhoria dos projetos pedagógicos.
• Potencializar a Feicintec e o Crea-Minas Junior.
• Fortalecer a atuação profissional no setor público.
• Criar o Colégio de Empresas.
• Atuar na melhoria da produtividade e qualidade da indústria.
• Propor medidas para desburocratização de processos e crescimento da engenharia.
• Potencializar a atuação dos sindicatos profissionais e patronais.
• Consolidar o desenvolvimento das entidades de classe.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ampliar a Interação com o Sistema
Educacional - Aproximar-se do sistema
educacional, participando das discussões
de temas referentes a cursos, grades
curriculares e atribuições profissionais,
cooperar tecnicamente com as instituições
de ensino e de pesquisa, promover a
inserção dos egressos no Sistema e
incentivar a participação das instituições
de ensino no Conselho.
Fortalecer Entidades de Classe Contribuir para o desenvolvimento das
entidades de classe, de modo a fortalecer

sua atuação em favor do crescimento do
Sistema Profissional.
Incrementar a Interação com o Sistema
Empresarial - Promover a participação
das empresas de engenharia e agronomia
nas discussões realizadas pelo Sistema
Profissional organizando-as em um
Colégio de Empresas, órgão consultivo que
possibilite ampliar a interação institucional
com o Crea-Minas. Além disso, o Conselho
pretende fomentar convênios e parcerias
de cooperação técnica e científica entre
empresas e instituições de ensino, fortalecer

a atuação dos profissionais em empresas
do setor público, atuar para a melhoria da
produtividade e contribuir para a discussão
da Lei de Licitações, potencializando, ainda,
a atuação dos sindicatos profissionais e
patronais.
Promover a Valorização das Profissões
Tecnológicas - Comunicar o papel
estratégico das profissões tecnológicas
na sociedade, garantir a contratação de
profissionais habilitados e promover a
inserção no mercado de trabalho, de modo
a valorizar e desenvolver as profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

CIDADANIA E DEFESA DA VIDA
• Interagir com a sociedade civil organizada.
• Disponibilizar a engenharia a serviço das políticas públicas, setoriais e locais.
• Evidenciar a contribuição do setor tecnológico para a sociedade.
• Discutir ações inerentes ao desenvolvimento humano e social.
• Evidenciar a engenharia como bem social.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Articular Parcerias para o Atendimento dos Interesses da
Sociedade - Posicionar-se como ente relevante de um sistema
público amplo de proteção e promoção dos interesses da sociedade,
cooperando e articulando para que um conjunto ampliado de
instituições satisfaça estas expectativas, no exercício eficiente de
suas atribuições.

Atuar em Políticas Públicas e Temas de Interesse das
Profissões Tecnológicas - Atuar em políticas públicas e na
promoção dos interesses dos diferentes públicos atendidos pelo
Crea-Minas. Estimular o desenvolvimento regional, promover
oportunidades de debate e de atuação parlamentar em torno dos
grandes temas da engenharia nos diversos fóruns.

FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO
• Integrar fiscalização e atendimento.
• Serviço único.
• Acompanhamento online dos trâmites.
• Iniciar a especialização da fiscalização nos setores de agronomia e meio ambiente.
• Continuar a modernização e implantação de tecnologias adequadas ao processo de fiscalização.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aprimorar o Atendimento - Captar e
processar as necessidades de cada público,
primar pela eficácia e eficiência tanto do
atendimento quanto da resolução efetiva
das demandas, comunicar padrões e canais
de atendimento mais ágeis aos usuários,
elevando, de modo perceptível, a qualidade
dos serviços e a satisfação dos cidadãos,
com redução de custos.
Assegurar a Sustentabilidade Desenvolver ações de austeridade e
otimização financeira, buscando aprimorar
a gestão de custos, incrementar o nível
de investimento, ter assertividade no
cumprimento do orçamento e implementar
ações para que os profissionais e as
empresas estejam regulares junto ao
Conselho.
Empregar Tecnologias de Ponta - Utilizar
tecnologias integradas, potencializando
e otimizando as áreas de Atendimento e
Fiscalização, além dos demais processos e
serviços do Crea-Minas.
Especializar a Fiscalização - Especializar
a fiscalização para atuar por modalidade
de empreendimento e ampliar o poder
de fiscalização do Conselho, através
da otimização das ações, do emprego

de tecnologias, da padronização dos
procedimentos e da instrumentalização e
capacitação das equipes.
Estabelecer e Implantar Política de
Valorização Funcional - Desenvolver
de modo estruturado, competências
técnicas, funcionais e interpessoais,
promover o crescimento profissional e
reconhecer o desempenho dos funcionários
e colaboradores, aliando ações de
comunicação que possibilitem um ambiente
organizacional no qual as pessoas tenham
qualidade de vida e se sintam desafiadas,
motivadas e participantes dos objetivos.
Excelência na Gestão - Implementar
modelo de gestão baseado nas melhores
práticas de planejamento, que permita a
mensuração do desempenho organizacional
e das estratégias, orientado para os públicos
do Crea-Minas, bem como a implantação de
uma cultura de resultados e inovação.
Formar Líderes e Reter Talentos Promover as condições propícias ao
reconhecimento de talentos e necessárias
ao desenvolvimento de lideranças que
estimulem o comprometimento, o
envolvimento e a união das pessoas em prol
da gestão.

Gerir Informações e Conhecimento Preservar e classificar adequadamente
o volume de dados que suportam as
operações, gerindo e analisando o conteúdo
dos acervos, de modo a gerar informações
e conhecimentos em repositórios seguros,
acessíveis e propícios à identificação de
novas proposições de valor.
Otimizar o Fluxo de Processos e
Documentos - Otimizar a gestão dos
processos dos documentos, integrandoos em uma única arquitetura baseada
nos negócios do Crea-Minas, com foco
na simplificação dos procedimentos e na
digitalização dos conteúdos, visando reduzir
os custos e o tempo de atendimento das
demandas internas e externas, por meio da
automatização dos procedimentos.
Promover a Comunicação Efetiva Melhorar a comunicação organizacional,
promovendo a interação, o envolvimento e
o relacionamento com os públicos interno
e externo, divulgando os elementos e
objetivos da estratégia, o papel, as ações e
as iniciativas do Crea-Minas, posicionandose adequadamente nos meios de
comunicação e viabilizando canais efetivos
de troca de informações e diálogo.

REPRESENTATIVIDADE E INSERÇÃO
• Continuidade dos processos de inserção profissional e retomada da autoridade técnica.
• Ferramentas de interlocução com os diversos públicos (representatividade).
• Projetos por inspetoria/regional com aferição de produtos e resultados.
• Participação de debates de interesse da sociedade para o desenvolvimento econômico
sustentável e valorização profissional.
• Mudança do sistema profissional atual para um sistema de ordem.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Resgatar a Autoridade Técnica - Ser reconhecido pela sociedade
como fórum primordial para a construção, desenvolvimento e debate
da agenda contemporânea da Engenharia, retendo conhecimento
e domínio técnico na vanguarda da inovação das profissões
tecnológicas.

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS
• Aprendizado e Crescimento.
• Processos Internos.
• Financeira.
• Públicos.
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Encontros Regionais
Os Encontros Regionais - Políticas Públicas e
Corresponsabilidade Social, promovidos pelo Crea-Minas e
pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, discutiram
cinco eixos: alimentos, meio ambiente, impacto das chuvas,
rodovias e urbanicidade. A série de 12 eventos elaborou
diagnóstico técnico e propostas de soluções das demandas
identificadas em cada uma das regionais do Conselho.
Acompanhe: encontrosregionais.crea-mg.org.br

Cultura
de

planejamento
Jobson Andrade
Engenheiro civil e presidente do Crea-Minas

Assessoria Jurídica e Parlamentar
Assessoria jurídica especializada e integral no âmbito judicial e
extrajudicial para defesa dos direitos do Crea-Minas, bem como
disponibilização de um espaço para que os profissionais exerçam
o direito reconhecido e incontestável de participação política.

Transparência

ISSN 2177-5362

Em 2013 foi elaborada uma edição especial da Revista Vértice,
em dois volumes: um com o relatório de atividades e outro
com os dados especificados na Lei de Acesso à Informação ou
da transparência (Lei 12.527/2011). Confira!
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Em dezembro
atingiu 61% dede 2013 o Crea-Minas
aproveitamen
no Plano de Gestão
to
.

http://bit.ly/
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Ao iniciar a gestão do Crea-Minas, em 2012, tinha convicção dos desafios e da responsabilidade
de assumir a condução desta instituição tão sólida e respeitada. Caminhamos, agora, para o fim
do segundo mandato com a segurança de termos
implantado um projeto sólido com reverberações
internas e também de impacto na sociedade.
Amparados por uma competente equipe técnica, alcançamos resultados muito assertivos no
primeiro mandato, quando obtivemos um êxito
de 73% de aproveitamento do Plano de Gestão.
Resultados tão positivos nos impulsionaram a
empreender um projeto de reeleição para dar
continuidade ao que havíamos iniciado. Elaboramos um novo plano para a segunda gestão, com
a definição de uma carteira de 37 projetos, e tivemos a preocupação de que as atividades iniciadas
no primeiro mandato tivessem desdobramentos
nesse segundo momento.
Um foco prioritário da primeira gestão foi a
inserção da engenharia nos debates de interesse
público. Atuamos para além da nossa atividade-fim, nos posicionando como um ator social, levantando propostas para assuntos de interesse
da sociedade, mostrando que os profissionais da
área tecnológica são capazes de contribuir para
o desenvolvimento de nosso país. Continuamos
nessa seara com a implementação do Oficina de
Projetos, que foi um prolongamento dos Encontros Regionais, realizados entre 2012 e 2014, e
também do convênio entre o Crea-Minas e a Funasa. A nossa intenção é a de manter um programa
de estímulo à cultura do planejamento e acompanhamento de resultados.
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Câmara de Mediação e
Arbitragem do Crea-Minas
O Crea-Minas acredita na mediação, na arbitragem e
na conciliação como engrenagens fundamentais para a
construção cidadã dos diretos humanos. Inúmeros conflitos
são submetidos às câmaras de arbitragem, que possuem uma
quantidade ínfima de árbitros das áreas tecnológicas. Com a
CMA/Crea-Minas, instituída em 2012, o Conselho quer ampliar
a participação desses profissionais como árbitros.

Nessa mesma linha, a criação das Câmaras Temáticas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a
de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, que
somaram às já existentes de Mobilidade Urbana,
de Valorização do Profissional no Serviço Público e
de Rodovias Federais em Minas Gerais, veio resgatar a autoridade técnica dos profissionais da área
tecnológica ao fazer a sua inserção nos debates de
interesse da sociedade. Já a Câmara de Mediação e
Arbitragem (CMA), que foi criada com o objetivo de
solucionar conflitos da área tecnológica fora da esfera judicial, expandiu os seus produtos ofertados,
que além da conciliação, mediação e arbitragem,
também passou a oferecer o serviço de Comitê de
Resolução de Disputas (CRD).
Outra inquietação foi a de manter organizados
em rede os atores ligados à base de sustentação
do Crea-Minas. Tal qual foi feito com os Colégios
de Entidades, de Inspetores, e o de Instituições de
Ensino, este criado na gestão anterior, instituímos
o Colégio de Empresas e o de Representantes Institucionais para proporcionar mais um ambiente
de diálogo para esses setores. O nosso intuito é
gerar resultados para a sociedade a partir desses
espaços, como podemos observar com a consolidação da Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas (Feicintec), que originou a publicação da
Revista Técnica, a qual traz estudos e pesquisas
na área tecnológica, desenvolvidos por pesquisadores mineiros. Outra atividade do Colégio de Instituições de Ensino foi a criação do Selo de Qualidade Crea-Minas. O objetivo é avaliar a qualidade
da formação dos profissionais da área tecnológica
nas universidades.

Colégio Estadual de Instituições
de Ensino - CIE
Em 2012 foi criado o Colégio Estadual de Instituições
de Ensino. Primeira experiência no Brasil, congrega as
Instituições de Ensino sediadas no estado que possuem
cursos das áreas regulamentadas e fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea. O objetivo é promover alianças no sentido de
priorizar a formação e a qualificação, ampliando o número de
profissionais preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Convênio Crea-Minas/Funasa
O convênio entre o Crea-Minas e a Funasa, firmado em
2012, teve como objetivo capacitar e apoiar tecnicamente
municípios com menos de 50 mil habitantes na elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Inicialmente, a
parceria previa atendimento a 100 cidades mineiras, mas com
a priorização da participação dos consórcios intermunicipais
e das associações municipais, foram beneficiados 459
municípios direta ou indiretamente.
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Experiência de Iturama
Iturama foi uma das primeiras cidades brasileiras a conseguir
verba do governo federal para a construção de uma inspetoria.
A verba, oriunda de multas trabalhistas, foi disponibilizada
pelo Ministério Público do Trabalho a partir da aprovação de
um projeto com relação direta com a melhoria da qualidade de
vida dos trabalhadores por meio da capacitação e qualificação.
O projeto foi uma parceria do Crea-Minas com a Prefeitura
de Iturama, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos do Pontal (Asseaat) e a Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg).

Rádio Crea-Minas
A Rádio Crea-Minas fica no ar 24 horas, desde 2013. Além
de boletins e entrevistas, tem uma ótima programação
musical. O seu diferencial é que as matérias jornalísticas
ficam disponíveis para download por outras emissoras on-line
e convencionais, que podem utilizá-las em sua programação.
Essa é mais uma forma de o Conselho pautar discussões
importantes para as áreas tecnológicas e o resultado tem
sido positivo. Saneamento, resíduos, mobilidade, mercado de
trabalho, atribuições profissionais e políticas públicas, dentre
outros temas, têm despertado bastante interesse.

Feicintec
A Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas (Feicintec) foi
idealizada para incentivar a criação, planejamento e execução
de projetos. Além de fomentar a inovação, a Feicintec
aproxima o Conselho das Instituições de Ensino, promovendo
o intercâmbio de conhecimentos. A primeira edição ocorreu
em 2013 e contou com a participação de 571 estudantes de
54 instituições de ensino. Os cinco trabalhos vencedores
receberam, ao todo, R$ 26 mil.

Uma das metas da nossa gestão foi intensificar o processo de interiorização do Crea-Minas.
Contamos hoje com 63 inspetorias, 12 escritórios
de representação e quatro postos de atendimentos espalhados por todas as regiões de Minas. O
objetivo é oferecer um atendimento ágil e de qualidade aos profissionais da área tecnológica e à
sociedade em geral. Essa interiorização, inclusive,
possibilita às entidades profissionais desempenharem o seu importante papel de promoção da
área tecnológica nas suas esferas locais. Ainda
no âmbito da interiorização, o Crea Cultural levou
eventos culturais a cidades do interior de Minas
Gerais. Em quatro anos de projeto foram realizadas mais de 80 apresentações em cerca de 70 cidades do interior do estado.
Outro quesito muito importante para uma
administração eficiente do Crea-Minas foi a implantação de Sistemas de Gestão. Enquanto no
primeiro mandato nos preocupamos com a infraestrutura, neste nos empenhamos em investir em
softwares. Estão em desenvolvimento o Sistema
de Gestão Técnica (SGT) e o Sistema de Gestão
da Fiscalização (SGF), além dos sistemas específicos da CMA e da Ouvidoria. O SGF, por exemplo,
vai modernizar os processos de notificações, que
poderão ser acompanhados por relatórios detalhados, evitando falhas e erros, além de agilizar a
ação de fiscalização.
Por sinal, a fiscalização foi um dos pontos centrais da nossa atual gestão. Além do projeto SGF,
realizamos mudanças nos métodos de gerencia-

CONSTRUINDOSOLUÇÕES

mento e no planejamento das ações. Como resultado, o Crea-Minas atingiu, em 2016, a maior marca
de empreendimentos fiscalizados em sua história.
As ações de fiscalização em todo o estado foram
de 121.952, número que em 2015 somou 70.785.
O índice de ações regularizadas também teve destaque, com um aumento de 58,5% em relação ao
ano anterior. Conseguimos implementar com êxito
a especialização da fiscalização na agronomia. O
intuito agora é levar essa especialização para outras áreas como a indústria elétrica, a mecânica e
a siderúrgica, que possuem métodos específicos.
Com todas essas atividades realizadas, direcionamos para o encerramento de um ciclo da maneira mais assertiva possível. Em seus 83 anos de
trajetória, o Crea-Minas sempre contribuiu para o
fortalecimento da área tecnológica e da sociedade
como um todo. E a nossa gestão foi mais uma nesse caminho, que se empenhou para entregar os
resultados de compromissos firmados no plano
de governo. Essas ações só foram possíveis por
meio da unidade. Reunimos entidades, associações, sindicatos, universidades, empresas, todos
em torno de um só objetivo, que é o da execução
de projetos pactuados nesta gestão.
Nesse sentido, o principal legado que deixamos é o da cultura de planejamento e execução
controlada a partir da construção da unidade de
objetivos, ação coordenada, planejada e descentralizada dos projetos, consolidados em um ambiente de harmonia entre os atores relevantes da
instituição e da sociedade.

Cooperação Técnica: Crea-Minas/
Ministério Público do Estado
O Crea-Minas mantém, desde 2010, um termo de cooperação
técnica com o Ministério Público do Estado (MPE) para
verificação dos laudos de vistoria exigidos dos estádios de
futebol, conforme determinado pelo Ministério do Esporte. O
Conselho verifica se os laudos encaminhados pelo MPE atendem
aos requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério. Caso os
quesitos sejam atendidos, o laudo recebe a certificação.
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Plano de Desenvolvimento e
Resultado de Pessoal
O Plano de Desenvolvimento e Resultado de Pessoal (PDRP),
que foca na valorização do funcionário e estabelece critérios
para sua ascensão profissional no Conselho, aumenta
consideravelmente a perspectiva do colaborador e da gestão,
pois trabalha com avaliações de desempenho. O Plano
permite ainda que o gestor e o funcionário, juntos, montem
um programa de desenvolvimento, buscando a melhoria da
performance de todos e, consequentemente, da prestação de
serviço para a sociedade.

Modernização tecnológica
A manutenção e o aprimoramento da infraestrutura, o suporte
técnico e o desenvolvimento de sistemas garantem a excelência
na gestão e a eficiência dos processos internos do Crea-Minas.
Por isso, o Conselho investiu, na gestão 2012-2014, no aumento
da capacidade de armazenamento dos servidores, que passou
de 8,3TB para 18,3TB, além de serviços e soluções em nuvem.
Houve também a modernização e ampliação do parque
tecnológico, com a aquisição de 450 computadores PC, 9 iMac,
90 notebooks e 120 iPads.

SGA
O Sistema de Gestão do Atendimento (SGA) é um dos
principais produtos do Plano de Gestão 2012-2014 do CreaMinas. O software foi desenvolvido com o objetivo de registrar
todos os atendimentos - presenciais, telefônicos, via correios
ou e-mail - e melhorar a gestão dos serviços pela análise dos
relatórios e estatísticas gerados.

12
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Plano de Gestão
2015-2017
O Plano de Gestão 2015-2017 atingiu um resultado preliminar
de 63,61%, medido de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, de
cumprimento das diretrizes estabelecidas nos quatro temas
estratégicos: Ambiente Profissional; Cidadania e Defesa da Vida;
Fiscalização e Atendimento e Representatividade e Inserção.
Esse valor tem como base o desempenho da carteira de projetos
e as medições obtidas dos indicadores dos objetivos estratégicos.

PROJETOS ESTRATÉGICOS
CONCLUÍDOS
•

Câmara Temática - Rodovias Federais em Minas Gerais.

•

Câmara Temática de Mobilidade.

•

Implantação do Colégio de Empresas.

•

Implantação do Colégio de Representação dos Conselhos Institucionais.

•

Obra da Inspetoria de Itaúna.

•

Obra da Inspetoria de Patrocínio.

•

Obra da Inspetoria de Santa Luzia.

•

Selo de Qualidade das Instituições de Ensino do Crea-Minas.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO

Gestão
Estratégica

A elaboração e a execução do Plano de Gestão 2015-2017 tiveram como
base as diretrizes dos temas estratégicos, que foram estruturados em
três grandes etapas: Formulação, Planejamento e Gestão Estratégica.
Os principais produtos resultantes desse processo foram:
• Mapa Estratégico 2015-2017.
• Novo organograma da estrutura auxiliar.
• Indicadores para todos os objetivos estratégicos.
• Software GPWeb customizado para as necessidades do Crea-Minas.
• Processos revisados e modelados.
• Relatório Anual de Gestão consolidado.
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BENEFÍCIOS
• Disseminação da estratégia organizacional para os públicos interno e externo.
• Capacitação de gestores em Gerenciamento de Projetos.
• Disseminação da cultura de planejamento voltado para resultados.
• Interiorização dos projetos.
• Avaliação quantitativa e qualitativa da gestão.
IMPACTO
Otimização na gestão dos processos e projetos com a consequente melhoria nos
serviços oferecidos pelo Conselho.

MODELAGEM DE PROCESSOS
Outra importante iniciativa do Plano de Gestão 2015-2017 é a revisão, mapeamento e
modelagem dos processos de apoio.
PROCESSOS MAPEADOS
• Apuração de Irregularidades Administrativas.
• Aquisição de Bens e Serviços.
• Comunicação Interna.
• Gestão de Eventos.
• Processos da Procuradoria.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA
Rodrigo Maciel Teixeira*
Mário César Corrêa Vidotti*
*Consultores da Luis Borges Assessoria em Gestão

As organizações da atualidade não dependem
mais somente dos fatores produtivos internos
como na era industrial. Elas ainda precisam
gerenciar os impactos do ambiente em que estão
inseridas e que se modificam cada vez mais
rapidamente como reflexo do desenvolvimento
tecnológico acelerado, alterando as
necessidades e trabalhos de toda a sociedade
na mesma velocidade. É preciso então analisar
e monitorar variáveis políticas, econômicas,
tecnológicas, ambientais e principalmente
sociais para transformar continuamente seus
processos internos e iniciativas, com visão no

futuro, para garantir que seus objetivos sejam
atingidos. A essa gestão transformadora damos
o nome de Gestão Estratégica.
O Crea-Minas vislumbrou a importância dessa
abordagem em sua gestão e está aplicando,
através do planejamento das estratégias, a
remodelagem dos seus processos internos e ou
gerenciamento das suas iniciativas e projetos para
não somente atingir seus objetivos, mas para que
esses objetivos e seus desdobramentos busquem
sempre se alinhar aos valores que os profissionais
da engenharia, agronomia, geologia, geografia,
meteorologia e toda a sociedade esperam receber.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO

RESULTADOS
Os principais resultados alcançados neste período foram:

ESTRUTURA
Definição da nova estrutura
organizacional e implantação
do organograma da estrutura
auxiliar do Conselho.

OFICINAS DE PROJETOS
Disseminação da cultura de
planejamento voltado para resultados,
em todas as unidades do interior do
estado, por meio da realização das
Oficinas Regionais, que resultaram
na especificação e estruturação de
57 projetos locais das inspetorias e
escritórios de representação.

DIVULGAÇÃO
Disseminação da estratégia organizacional
para funcionários e colaboradores, por
meio das seguintes ações, realizadas na
sede e no interior do estado: elaboração
e distribuição de banners com o Mapa
Estratégico e o Organograma 2015-2017;
realização de eventos para divulgação
dos projetos estratégicos; e divulgação
dos resultados da gestão nas mídias de
comunicação do Conselho.
FLUXOS
Revisão, mapeamento do
fluxo e modelagem de cinco
processos de apoio relacionados
às seguintes áreas: financeira,
jurídica, comunicação e eventos.

PROJETOS
Estruturação e gestão
da carteira de projetos
estratégicos, com um total
de 37 projetos especificados,
sendo que um deles é um
programa composto de 25
subprojetos.

CAPACITAÇÃO
Treinamento e capacitação
de 60 funcionários e
colaboradores da sede e 56
do interior, em Metodologia
de Gerenciamento de Projetos
e utilização do software
de planejamento e gestão
GPWeb, versão profissional.

INDICADORES
Revisão, estruturação
e acompanhamento
da medição de 102
indicadores relacionados
aos objetivos e projetos
estratégicos.

DESEMPENHO
Desenvolvimento e implantação
de metodologia própria para
medição do desempenho da
gestão, por meio da aferição
dos resultados dos projetos,
objetivos e temas estratégicos.

15

16

CONSTRUINDOSOLUÇÕES

Gestão
Documental
Implementada em 2015, visa estabelecer
padrões e políticas de emissão, digitalização,
arquivamento e descarte de documentos do
Crea-Minas.
RECUPERAÇÃO E TRAMITAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Implantação de uma política de recuperação, guarda
e tramitação da informação de forma segura,
propiciando transparência e otimização nos serviços
prestados aos clientes internos e externos.
PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS
Possibilita a padronização e a uniformização dos
procedimentos para acompanhamento dos fluxos e
utilização dos mesmos. Obtenção de documentos
padronizados com identidade do Conselho.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E TEMPORALIDADE
Aplicação de uma tabela de classificação e
temporalidade de documentos atualizada, que permite
relacionar cada documento gerado com sua vida útil
para o Conselho e atendimento de exigências legais
para guarda e descarte de documentos.
BIBLIOTECA ELETRÔNICA
Organização e alimentação de dados na biblioteca
eletrônica do Conselho, disponibilizando formulários
e demais documentos, tornando-a repositório único
para consulta. Reorganização dos diretórios da rede,
garantindo a segurança e padronização da informação
nas unidades operacionais.
PRODUTOS
• Modelagem dos fluxos dos documentos.
• Descarte sistematizado de documentos.
• Padronização documental.
• Contrato de digitalização.
• Tabela de Classificação e Temporalidade atualizada.

MAIS AGILIDADE
• Aproximadamente 12 milhões de documentos
foram digitalizados no Centro de Documentação
(CDOC) até 2015.
• Desde 2015, até hoje mais 5,5 milhões de folhas de
documentos passaram pelo mesmo procedimento.
• Os arquivos digitais serão disponibilizados para
todo o Conselho através do software Ábaris.
DIGITALIZADAS EM 2015 E 2016
GRUPO DOCUMENTAL
A.R.T.
Baixa de A.R.T.

QUANTIDADE
DE FOLHAS
5.670
1.330.560

Instituições De Ensino

222.640

Registro PF e PJ

3.141.432

Denúncias

73.140

Processos CMA

61.480

Processos Licitatórios

304.500

Registros de Nível Superior

291.276

Registros de Técnicos

49.068

TOTAL DE FOLHAS
DIGITALIZADAS

5.479.766

Fiscalização
A fiscalização realizada
pelo Crea-Minas tem
caráter educativo e prioriza
mostrar para a sociedade a
importância do responsável
técnico. O objetivo do
Conselho não é multar, e sim
manter regular a situação
de empresas e profissionais,
garantindo a segurança da
sociedade.
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A fiscalização do
Crea-Minas possui
três projetos em
andamento. Eles são
interligados, e assim
como a melhoria do
atendimento, são
o principal foco da
gestão 2015/2017.
REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO BUSCA
AUMENTAR A EFETIVIDADE
O projeto de reestruturação da fiscalização do CreaMinas começou a ser implementado em 2015 e já
apresenta bons resultados. A ideia é melhorar a eficácia e
permeabilidade da fiscalização, trazendo para o profissional
e a sociedade a garantia da presença do Conselho em
diversos empreendimentos. Para isso, foram revisados o
organograma e o fluxograma da Gerência de Fiscalização.
Outra medida foi a edição do manual A Engenharia nos
Empreendimentos, que lista as modalidades profissionais
presentes em diversas atividades, auxiliando no
planejamento das ações e, principalmente, na padronização
dos procedimentos.
A Gerência de Fiscalização conta com três supervisões,
sendo uma delas exclusiva para planejar. Outra novidade
implementada pela reestruturação da fiscalização foi a
Supervisão de Controle. É lá que é feito o processo pósfiscalização.

ALIANÇAS
O projeto Alianças para a Fiscalização surge da necessidade
de criar processos e procedimentos para formalizar
alianças estratégicas. A ideia é buscar proatividade na
identificação e formalização de convênios com entes
públicos municipais, estaduais, federais, terceiro setor
e outros conselhos, fazendo com que suas capacidades
se somem. Nesses convênios existe uma troca de
informações. Em 2016, por exemplo, foram fiscalizados
mais de 118 mil contratos de prestação de serviços e
quase 120 mil profissionais empregados em empresas
particulares e públicas. Esse volume de ações só é possível
a partir desse compartilhamento de informações.
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AGRONEGÓCIO
Um dos pilares da economia brasileira, o agronegócio
foi o único a crescer no PIB de 2015, com alta de
1,8%, segundo dados do IBGE. Sua participação na
balança comercial brasileira em 2015 foi responsável
por 46,2% de tudo o que foi vendido ao exterior.
Considerando a importância do setor para a sociedade
brasileira e tudo o que ele representa para a área
tecnológica, o Crea-Minas criou a Supervisão de
Fiscalização do Agronegócio, sendo pioneiro entre os
Regionais na implantação desse modelo.
A partir da reestruturação e da nova Supervisão, o
Crea-Minas inaugurou uma nova forma de trabalho,
promovendo, antes de cada ação, reuniões entre
representantes do Conselho com empresários
do setor a ser fiscalizado. Nesses encontros, o
procedimento é explicado e os fiscalizados têm
oportunidade de regularização. A fiscalização
realizada pelo Conselho tem caráter educativo e
prioriza mostrar para a sociedade a importância

do responsável técnico. Os dados evidenciam que
o objetivo do Conselho não é multar, e sim manter
regular a situação de empresas e profissionais.
Já foram realizadas duas etapas do projeto, e para
tanto a equipe percorreu todo o estado.

PRIMEIRA ETAPA DA FISCALIZAÇÃO

SEGUNDA ETAPA DA FISCALIZAÇÃO

Quantidade de reuniões

13

Quantidade de reuniões

14

Número de participantes

298

Número de participantes

370

Número de cidades visitadas

80

Número de cidades visitadas

105

Quilômetros percorridos pelos
fiscais do agronegócio
Quantidade de verificações

Quilômetros percorridos pelos
fiscais do agronegócio

32.963
1.411

Quantidade de verificações

VOLUME TOTAL DE
AÇÕES 2015

VOLUME TOTAL DE
AÇÕES 2016

COMPARATIVO
2016/2015

BELO HORIZONTE

8.191

13.050

 59,3%

CENTRO-OESTE

6.596

11.007

 66,9%

CENTRO-SUL

6.058

7.569



GER. FISCALIZAÇÃO

2.623
121.952

VOLUME DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO
REGIONAL

39.992

24,9%

779

11.835

 1419,3%

METROPOLITANA

7.403

13.089



NORDESTE

3.479

5.327

 53,1%

NOROESTE

5.156

8.302



NORTE

7.145

9.634

 34,8%

70.785

76,8%

61,0%

RIO GRANDE

3.681

6.163

 67,4%

SUDESTE

8.730

13.267



52,0%

SUL

5.182

8.380



61,7%

TRIÂNGULO

3.982

6.843



71,8%

VALE DO AÇO

4.403

7.486



70,0%

TOTAL DE AÇÕES

2015
2016
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VOLUME E ÍNDICE DE AUTUAÇÕES NO ESTADO
REGIONAL

TOTAL 2015

TOTAL 2016

% COMPARATIVO
2016/2015

BELO HORIZONTE

420

305



-27,4%

CENTRO-OESTE

178

161



-9,6%

CENTRO-SUL

187

134

 -28,3%

GER. FISCALIZAÇÃO

53

12

820

361

NORDESTE

176

323



83,5%

NOROESTE

156

58



-62,8%

NORTE

405

342



-15,6%

RIO GRANDE

191

137



-28,3%

SUDESTE

290

164



-43,4%

SUL

317

268



-15,5%

TRIÂNGULO

250

53

VALE DO AÇO

335

422

METROPOLITANA



3.778

-77,4%

2.740

 -56,0%

TOTAL DE AUTUAÇÕES

2015
2016

 -78,8%


26,0%

ÍNDICES DE AÇÕES REGULARIZADAS
(ANTES E APÓS EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO/OCORRÊNCIA)
TOTAL 2015

TOTAL 2016

BELO HORIZONTE

REGIONAL

94,9%

97,7%

CENTRO-OESTE

97,3%

98,5%

CENTRO-SUL

96,9%

98,2%

GER. FISCALIZAÇÃO

93,2%

99,9%

METROPOLITANA

88,9%

97,2%

NORDESTE

94,9%

93,9%

NOROESTE

97,0%

99,3%

NORTE

94,3%

96,5%

RIO GRANDE

94,8%

97,8%

SUDESTE

96,7%

98,8%

SUL

93,9%

96,8%

TRIÂNGULO

93,7%

99,2%

VALE DO AÇO

92,4%

94,4%

TOTAL

94,7%

97,8%

97,8%

94,7%

TOTAL DO
ÍNDICES DE AÇÕES
REGULARIZADAS

2015
2016

2013
Agrimensura

Agronomia

251364

264534

Elétrica

Geologia e Minas

1116

18811

Segurança do Trabalho

2042

54737

40249
1301

2016
Química

54962

118856

2015
Mecânica e Metalurgia

2097

1631

19528

40023

58775

54829

107003

2014
Civil

2131

19229

58791

63991

107894
1195

39749

56863
20008

862

2012

2121

56292

36908

43019
1505

15923

41084

30806

86937

108968

208150

261669

273577

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE A.R.T.s
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21

Câmaras Especializadas e Comissões
As câmaras representam um espaço especializado
para que os profissionais e as empresas se informem,
tirem dúvidas e resolvam pendências no exercício de
suas profissões e atividades. Elas são responsáveis
por julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização
pertinentes às respectivas especializações
profissionais e infrações do Código de Ética. Os
conselheiros formam as Câmaras Especializadas
de cada modalidade e é lá que ocorre a análise de
primeira instância dos processos. Os recursos são
votados pelo Plenário do Conselho, representativo do
universo de profissionais da área tecnológica.
Os conselheiros também se organizam em comissões
e grupos de trabalho, órgãos auxiliares do Plenário
no desenvolvimento de atividades relacionadas a um
tema específico que envolva o Sistema Profissional, a
Engenharia e a Agronomia.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE
PROCESSOS ANALISADOS
864
830
171

1122

1044

107
1026

666

*
63
674

245

218
879

1132

1114

393

186
1110
1560

1050

1099

3059

3128

1926

683

763

538

79
234

2013

2014

228

272

2015

2016

Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho
Câmara de Engenharia Química
Câmara de Mecânica e Metalurgia
Câmara de Geologia e Engenharia de Minas

PROCESSOS VOTADOS NO PLENÁRIO
2013

2014

2015

2016

487

228

362

293

Câmara de Elétrica
Câmara de Civil
Câmara de Agronomia
Câmara de Agrimensura

Educação
COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E
ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL (CEAP)
É demandada pelas Câmaras Especializadas. Seus
pareceres irão subsidiar as decisões das mesmas.
Compete à Ceap (Art. 157 – Regimento Interno do
Crea-Minas):
I. instruir processos de cadastro de instituições
de ensino e respectivos cursos de nível médio,
especialização técnica e superior, pósgraduação, e emitir relatório fundamentado

848
processos
analisados
em 2015

1.140
processos
analisados
em 2016

a ser encaminhado à câmara especializada
competente para apreciação.
II. revisar os cadastros de cursos e das
instituições de ensino.
III. instruir processos que envolvam a formação
educacional do profissional e emitir relatório
fundamentado a ser encaminhado à câmara
especializada competente para apreciação.
IV. assessorar, quando solicitada, as estruturas do
Crea-Minas.

Composição:
mínimo de três conselheiros regionais
de categorias, modalidades e campos
de atuação profissional distintas com
representação no Crea-Minas.
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Ética
COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA
PROFISSIONAL (CEP)

auxiliar das câmaras especializadas, constituída de
acordo com o regimento do Crea.

As denúncias de infração ao Código de Ética das
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea são
instruídas pela Comissão de Ética, depois de serem
admitidas pela Câmara Especializada do denunciado.
Em seguida, os envolvidos (Denunciante, Denunciado
e Testemunha) são ouvidos e a Comissão emite
parecer para a Câmara Especializada.

Art. 4º É atribuição da Comissão de Ética Profissional:
I. iniciar o processo ético ante notícia ou indício
de infração.
II. instruir processo de infração ao Código de
Ética Profissional, ouvindo testemunhas
e partes, e realizando ou determinando a
realização de diligências necessárias para
apurar os fatos.
III. emitir relatório fundamentado a ser
encaminhado à câmara especializada
competente para apreciação, o qual deve fazer
parte do respectivo processo.

Segundo a Resolução 1.004/2003, do Confea, que
aprova o Regulamento para a Condução do Processo
Ético Disciplinar:
Art. 3º A Comissão de Ética Profissional é órgão

FLUXO DO
PROCESSO
ÉTICO

Câmara Especializada
da modalidade do
profissional delibera pelo
acatamento da denúncia e
encaminhamento à CEP

Relatório
Final

02

04

01
Denúncia
protocolada

2013

ENTRADA DE
PROCESSOS
PARA
INSTRUÇÃO

Instrução
na CEP

2014

39
36

03

2015

05
Câmara Especializada
delibera pela penalização
ou arquivamento
considerando a
instrução da CEP

2016

132

75

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO
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CELERIDADE PROCESSUAL
•

Alterações implantadas ou ocorridas em 2016
visando a celeridade processual:
»»

realização de oitiva una – convocação para
depoimento do Denunciante, Denunciado e
respectivas testemunhas para o mesmo dia.

»»

certificação do conhecimento das
correspondências ao denunciante e
denunciado em todas as etapas de condução
do processo ético.

»»

entrega da convocação para depoimentos pela
fiscalização em mãos proprias.

»»

pré-análises aprovadas pela Coordenação da
Comissão.

»»

priorização na instrução dos processos de
sinistros e protocolos mais antigos.

»»

aumento do número de Conselheiros da CEP
de 8 para 12.

EDIÇÃO ESPECIAL ATRIBUIÇÕES

2015

2016

25
32

37
65

reuniões

Relatórios Finais
encaminhados
às Câmaras
Especializadas.

CÓDIGO DE ÉTICA
PROFISSIONAL DO
SISTEMA CONFEA/CREA

reuniões

Relatórios Finais
encaminhados
às Câmaras
Especializadas.

Como resultado do evento Conflito de
Atribuições Profissionais, realizado em 9 de
novembro de 2016, na sede do Crea-Minas,
foi publicada a Revista Vértice Especial
Atribuições Profissionais. Os propósitos
da edição são dar publicidade às decisões
judiciais envolvendo a aplicabilidade da
Resolução 51/2013 do CAU/BR, no âmbito
do estado de Minas Gerais, esclarecer
alguns pontos controversos e ouvir opiniões
de profissionais afetados por essa norma.
A Resolução declara como privativas de
arquitetos e urbanistas atividades para as
quais os profissionais do Sistema Confea/
Crea receberam atribuição. Até 2010, quando
essa categoria profissional ainda pertencia ao
Sistema Confea/Crea, o compartilhamento
de atividades era conciliado e discutido
na esfera administrativa. Hoje, a questão
está judicializada e causa o embate de
duas profissões que são coincidentes e
complementares, e não excludentes.
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Atendimento

CARTA DE SERVIÇO
Informa sobre os serviços
prestados pelo Crea-Minas,
como ter acesso a eles, os
compromissos e padrões de
atendimento. O objetivo é reduzir
a distância entre o Conselho e os
cidadãos, facilitando o acesso aos
serviços que estão relacionados
às ações diárias da engenharia.

ACERVO COMPLETO
Validação automática e incorporação, sem
necessidade de apresentação de novos documentos,
das A.R.T.s anteriores a 2011, quando foi implantada
a A.R.T. on-line. Antes disso, o profissional precisava
encaminhar uma das guias assinadas e, até o
recebimento pelo Crea-Minas, a Anotação ficava em
uma base temporária. Com o novo procedimento, o
profissional fica com o acervo completo.
PROCESSOS LICITATÓRIOS
Investigação de CATs suspeitas ou objeto de denúncia,
coibindo a apresentação de documentos falsos ou
adulterados em processos licitatórios. A Gerência
de Registro e Acervo centraliza as respostas às
comissões de licitação e em caso de adulteração
ou fraude, o profissional pode ser enquadrado em
infração de natureza ética.
VÍNCULO DE ATESTADOS

UMA CERTIDÃO, TODOS OS REGISTROS
Implantação de certidão de histórico de
registros, que consolida todos os registros que
um profissional tem ou já teve no Crea-Minas.
Ao informar os registros de técnico e de nível
superior, cancelados e ativos, a certidão facilita a
localização e validação do acervo do profissional.

Alteração de procedimentos para emissão de
aproximadamente 10 mil Certidões de Acervo Técnico
(CAT) por ano com vínculo de atestados, visando
melhorar a segurança. Agora, somente após análise de
um profissional de nível superior há o deferimento.
CONSULTA GARANTE MAIS SEGURANÇA
Aprimoramento da consulta às escolas e listagens de
profissionais formados, visando melhorar a segurança
dos registros expedidos e coibindo a apresentação de
diplomas falsos.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO

MUDANÇA DE HORÁRIO NAS
UNIDADES DE ATENDIMENTO
Contribuiu para dar mais tempo ao
fiscal para os trabalhos de campo,
aumentando assim sua atuação na
fiscalização.
A mudança ocorreu em diversas
unidades, tomando-se por base os
relatórios do Sistema de Gestão do
Atendimento (SGA) e permitiu que os
funcionários das inspetorias, na
parte da manhã, pudessem
dar apoio ao fiscal na
produção e controle
interno.

RAPIDEZ E
AGILIDADE

98,87%

dos registros de empresas
são processados no prazo
estabelecido na Carta de
Serviços, que é de 20 dias.

90,52%

dos registros de
profissionais são
processados no prazo,
que é de 10 dias.

CONVÊNIO POLÍCIA FEDERAL
Firmado em julho de 2015,
é mais um instrumento de
combate aos diplomas falsos
e à adulteração de atestados.
A parceria prevê ações
preventivas e coercivas de
modo a desestimular essas
práticas criminosas e
atuar de forma mais
rápida e eficaz no
seu combate.

BAIXA DE A.R.T.
Desde 23 de junho de
2015, a baixa de A.R.T. de
obra e serviço por conclusão
pode ser feita pelo profissional
diretamente na sua área de serviços
no site do Crea-Minas. A medida
alterou o perfil do serviço e facilitou o
controle das atividades pelos próprios
profissionais.
Média mensal

8.300

baixas de A.R.Ts

96%

são feitas no site pelos profissionais
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Recursos Humanos
443

540

funcionários

88
instituições
de ensino
possuem
convênio com
o Crea-Minas
para programa
de estágio.

pessoas atuando
no Conselho

TREINAMENTO PRESENCIAL
INTRODUTÓRIO

97

estagiários

10

menores
aprendizes

2

POLÍTICA DE
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO
Busca a padronização
e a qualidade dos
serviços oferecidos
em todas as unidades
do Crea-Minas,
tendo como foco
inicial a fiscalização
e o atendimento,
garantindo a
excelência na
atividade-fim do
Conselho.

1
20

2013
2014
2015
20
16

26

TREINAMENTOS

30

TREINAMENTOS

61

O Crea-Minas adotou, em 2016, o
treinamento presencial introdutório. Nele,
os gestores apresentam para os novos
funcionários as funções de suas áreas, seus
produtos e suas principais rotinas. Além
disso, é entregue o Manual de Ambientação
com as principais orientações sobre as
normas e condutas dos funcionários no
exercício de suas atribuições.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - PAD
Além da criação do Manual de
Ambientação, que reforça a questão
da conduta do funcionário, foram
estabelecidas as diretrizes, os critérios e
os procedimentos a serem adotados nos
processos administrativos disciplinares no
âmbito do Conselho.

TREINAMENTOS

FORMAR LÍDERES, RETER TALENTOS

31
TREINAMENTOS

45

TREINAMENTOS

O Crea-Minas desenvolveu um banco de
dados específico para mapear e pesquisar
as competências e perfis dos funcionários.
A iniciativa permite identificar e promover
o desenvolvimento das pessoas que, pelas
suas vocações, potenciais e alinhamento
com as necessidades da organização, são
fundamentais para a implementação e
disseminação da estratégia.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO
E RESULTADO DE PESSOAL
O Plano de Desenvolvimento e Resultado de Pessoal
(PDRP) definiu um sistema de remuneração que
se ajusta à realidade do mercado, permite retribuir
o aumento de produtividade e o desenvolvimento
individual. Focado na valorização do funcionário, conta
com o acompanhamento constante dos gestores,
proporcionando o desenvolvimento profissional e a
excelência nos serviços para a sociedade.

MENS SANA IN CORPORE SANO
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) - Atendendo à Norma
Regulamentadora – NR 7, o programa tem o
objetivo fundamental de promover e proteger a
saúde dos trabalhadores. Para isso, o Crea-Minas
conta com os serviços prestados pela Profissional
– Engenharia e Medicina do Trabalho Ltda.
Plano de saúde e psicóloga - A partir do
levantamento de faltas por atestados médicos
apresentados é realizado o acompanhamento do
índice de absenteísmo. Para diminuir o número de
faltas, o Conselho investe em plano de saúde para
os funcionários e contratou uma psicóloga para
gerenciamento de estresse e desenvolvimento de
competências comportamentais que propiciem
uma melhor administração das tensões dos
funcionários, minimizando o estresse físico,
mental e ocupacional.
• 64 atendimentos agendados e presenciais.
• 5 palestras - Dia Internacional da Mulher, A
Arte de Liderar; Comunicação e Feedback,
Empatia e Inteligência Emocional.
• Campanhas internas para o engajamento.
CAMPANHAS INTERNAS - O Crea-Minas
realizou diversas campanhas para o engajamento
dos funcionários em temas como gentileza,
segurança e higiene, além de apoiar campanhas
sobre combate ao mosquito aedes aegypti, de
conscientização sobre câncer de mama e de
próstata e sobre segurança no trânsito.

A avaliação de desempenho está vinculada a seis
eixos organizacionais:
• Avaliação Institucional.
• Avaliação entre áreas.
• Avaliação dos projetos.
• Autoavaliação.
• Avaliação do gestor.
• Tempo de Casa.
MÉDIA DE AVALIAÇÃO DE GESTORES E
FUNCIONÁRIOS (PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 20,00)
2016

19,02

2015

19,02

2014
2013

18,57
16,62

Desde 2013, com as avaliações, o desempenho dos
funcionários melhorou, contribuindo para uma prestação
de serviços cada vez melhor.

O PDRP está focado em seis eixos de avaliação, no
resultado total obtido e no resultado financeiro do
Crea-Minas.
• 31 áreas do Conselho foram avaliadas.
• 368 funcionários registraram suas opiniões sobre
os projetos em andamento no Crea-Minas.
• 378 funcionários foram avaliados pelos seus
gestores, em cinco critérios: comprometimento,
planejamento e organização, cooperação em
equipe, orientações ao parceiro e foco no cliente.
• 263 profissionais registraram a avaliação dos
serviços do Crea ofertados pelo site.
• 98,57% dos 8.988 profissionais que realizaram
avaliação presencial estão satisfeitos com os
serviços prestados pelo Conselho.
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Obras

O Crea-Minas trabalha constantemente, criando
novos ambientes e promovendo melhorias nos
ambientes existentes de atendimento ao público que
é usuário das instalações do Conselho. Há constante
preocupação com o conforto, segurança e com a
identidade visual.
Ao realizar a manutenção e a modernização das
instalações existentes, assim como a construção
de novos espaços, a Gerência
de Obras contribui diretamente
para o aumento do patrimônio
do Conselho e também para
o aumento da satisfação dos
usuários das suas instalações,
sejam eles profissionais, empresas
ou colaboradores.
Para construção de novos
espaços, o Conselho busca
parcerias, através de convênios

com as entidades de classe e poder público, como
prefeituras municipais, que possam doar terrenos
para que sejam construídas as novas inspetorias do
Crea-Minas nas cidades do interior.
Nessas novas inspetorias e escritórios regionais, o
Conselho projeta as novas instalações que comportem
ampliações futuras de até 100% do espaço
inicialmente ocupado, além de serem construídos
espaços multiuso para atender às
demandas locais.

Investimento
de mais de
R$5 milhões
em obras

Um dos destaques de 2016 foi a
completa renovação da recepção
do edifício sede. O espaço ganhou
modificações para melhoria da
segurança dos usuários, mobiliário
novo e iluminação moderna, além
de um painel assinado pelo artista
plástico Rogério Fernandes.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO
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2015

2016

PROJETOS ELABORADOS
• Regional do Crea-Minas em Governador Valadares.
• Regional do Crea-Minas em Divinópolis.
• Inspetoria do Crea-Minas em Passos.
• Inspetoria do Crea-Minas em Santa Luzia.
• Nova Subestação Elétrica do Ed. Sede.
• Reformas no 2º andar do Ed. Sede.
• Reformas no Acesso ao Estacionamento dos
Profissionais.
REFORMAS CONCLUÍDAS
• Reformas no Acesso ao Estacionamento dos
Profissionais.
• Ampliação dos Sanitários dos Auditórios do Ed. Sede.

PROJETOS ELABORADOS
• Inspetoria do Crea-Minas em São Gotardo.
• Inspetoria do Crea-Minas em Itabira.
• Reforma da Recepção do Ed. Sede.
• Reformas na Inspetoria do Crea-Minas em Contagem.
• Reformas na Regional do Crea-Minas em Ipatinga.
• Reformas na Regional do Crea-Minas
em Montes Claros.

OBRAS CONCLUÍDAS
• Inspetoria do Crea-Minas em Itaúna.
• Inspetoria do Crea-Minas em Patrocínio.

INSPETORIA E ESPAÇO CULTURAL EM SANTA LUZIA
A nova sede da inspetoria de Santa Luzia foi instalada no
edifício da Casa Tófani,
estrutura do final do
século XIX, que compõe o
conjunto da antiga estação
ferroviária. Restaurado
pelo Crea-Minas por
meio de convênio com
a prefeitura da cidade,
o prédio ganhou espaço
para atendimento e para
atividades culturais.
Localizado na Praça
Getúlio Vargas, n° 61,
bairro São João Batista,
o novo espaço conta com
três edificações distintas
e ocupa uma área total de
aproximadamente 900
metros quadrados. Além
de um auditório com 100
lugares e um espaço para
o acervo público, a nova
sede tem praça, anfiteatro
aberto, e estacionamento.
A construção atende às
normas de acessibilidade.
A inauguração da nova
sede faz parte do processo de interiorização do Conselho em
todo o estado, que tem como objetivo aproximar, ainda mais,
os profissionais da área tecnológica.

PROJETOS EM EXECUÇÃO
• Inspetoria do Crea-Minas em Janaúba.
• Inspetoria do Crea-Minas em Salinas.
• Inspetoria do Crea-Minas em Bom Despacho.
• Reforma da Inspetoria do Crea-Minas em Pará de Minas.
• Reforma na Inspetoria do Crea-Minas em Araxá.
• Inspetoria do Crea-Minas em Viçosa - Novas Instalações.
• Projeto Padrão para as Inspetorias do Crea-Minas.
• Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA/Crea-Minas.
REFORMAS CONCLUÍDAS
• Reformas no 2º andar do Ed. Sede.
• Reformas na Inspetoria do Crea-Minas em Contagem.
• Modernização dos No-Breaks do Cubículo
de Eletric Estabilizada.
• Reformas no Salão Nobre do Ed. Sede.
• Reforma na Recepção do Ed. Sede.
REFORMAS EM EXECUÇÃO
• Reformas da Regional do Crea-Minas em
Montes Claros.
• Reformas da Regional do Crea-Minas em
Ipatinga.
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS
• Regional do Crea-Minas em Divinópolis.
• Inspetoria do Crea-Minas em Varginha.
LICITAÇÕES EM ANDAMENTO
• Inspetoria do Crea-Minas em Passos.
• Inspetoria do Crea-Minas em Alfenas - 2ª
etapa.
• Inspetoria do Crea-Minas em São Gotardo.
OBRAS CONCLUÍDAS
• Inspetoria do Crea-Minas em Santa Luzia.
• Inspetoria do Crea-Minas em Alfenas - 1ª
etapa.
EXECUÇÃO APROVADA
• Regional do Crea-Minas em Governador
Valadares.

30

CONSTRUINDOSOLUÇÕES

Oficina de
Projetos
Estimular a cultura do planejamento e
acompanhamento de resultados, resgatando
a autoridade técnica da Engenharia e da
Agronomia. Esse é objetivo da Oficina de
Projetos, que dissemina a experiência bem
sucedida de gestão por projetos para as
unidades administrativas do interior do
estado. A proposta é que as inspetorias trabalhem
com projetos locais, valorizando os interesses de cada
região, ampliando a percepção da engenharia como
bem social e a representatividade dos profissionais.
Para isso, as inspetorias contam com uma estrutura de
apoio metodológico tanto para especificação, quanto
para o acompanhamento da execução dos trabalhos.
Um software específico auxilia a implantação dos
projetos e também o desenvolvimento da metodologia
de trabalho em gestão de projetos.
ETAPAS
•

Concepção e planejamento:
julho de 2015 a fevereiro de 2016.

•

Evento de apresentação do projeto: 11/03/2016.

•

Mobilização, seleção e envio das propostas:
11/03/2016 a 08/04/2016.

•

Análise das propostas: 11/04/2016 a
30/04/2016.

•

Especificação e estruturação dos projetos:
maio e junho 2016.

•

Execução e acompanhamento dos projetos:
julho/2016 a junho/2017.

•

Encerramento: Julho/2017.
OS PROJETOS DAS INSPETORIAS ABORDAM
OS SEGUINTES ASSUNTOS
ASSUNTO

PROJETOS CRIADOS

Total

57

Interiorização da Mútua

18

Convênios de Mútua Cooperação

6

Parcerias de Fiscalização

4

Outras Parcerias
Representatividade

20
9

IMPACTOS DA CULTURA DE
PLANEJAMENTO NO CREA-MINAS
Fátima Freiria de Melo

Superintendente de Planejamento e Gestão

A

cultura de planejamento e gestão começou a ser
efetivamente implementada no Crea-Minas em
2012, na primeira gestão do presidente Jobson, com a
criação da Superintendência de Planejamento e Controle
e da Gerência de Planejamento. A partir de então
definimos uma metodologia própria, implantamos o
software GPWeb como ferramenta de gestão estratégica
e promovemos o treinamento de todos os gestores dos
níveis estratégico e tático, em planejamento e gestão de
projetos. Hoje toda a formulação estratégica, o portfólio
de projetos, os planos de ação, as metas e os indicadores
de desempenho são definidos e acompanhados pela
equipe de planejamento e atualizados pelos diversos
gestores, possibilitando o acompanhamento efetivo
dos resultados. Por meio do planejamento é possível
prever os recursos necessários, definir ações e projetos
inovadores que irão entregar soluções que agreguem
valor, possibilitando atingir os objetivos e metas
estabelecidas.
Gestão participativa - O planejamento torna-se
uma ferramenta de gestão participativa na medida
em que envolve a alta e média gestão no processo de
formulação estratégica, dando a oportunidade para
que todos os gestores contribuam na construção
do plano de gestão, na elaboração do portfólio de
projetos e no desdobramento das ações de forma
alinhada com suas equipes. Também a disseminação
e acompanhamento do planejamento, com o
uso de ferramentas de gestão automatizadas e o
apoio da equipe de comunicação, possibilitam o
envolvimento de toda a organização na execução e no
acompanhamento dos resultados.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO
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PROJETOS LOCAIS X TEMAS ESTRATÉGICOS
DOS 57 PROJETOS,

30 JÁ APRESENTAM RESULTADOS
DIAGNÓSTICO

103 propostas apresentadas

86 propostas com características de projetos

57 projetos estruturados

30 projetos já apresentam resultados
zz

CIDADANIA E DEFESA DA VIDA

zz AMBIENTE PROFISSIONAL

zz Implantação do projeto Minha Rua
Mais Viçosa.

zz Programa de apoio ao profissional recémformado de Manhuaçu em parceria com
empresas locais.

zz Formação da primeira turma do
projeto Reinserção Social pelo
Trabalho em Varginha.

zz Criação da Cooperativa de Trabalho de
Profissionais da Engenharia e Agronomia de
Belo Horizonte.

zz Convênio com a Cemig e prefeitura
municipal de Divinópolis para
implementação do Programa de
Segurança de Trabalhadores da
Construção Civil.

zz Criação do núcleo regional do
Crea-Minas Júnior em Barbacena.

zz Implantação da engenharia pública no
município de Contagem.

19

zz Implantação do Plano Diretor de
Santos Dumont.
zz Implantação do piloto do projeto Um
trânsito Melhor em João Monlevade.
zz Realização do 1º Seminário de
Mobilidade Urbana e Acessibilidade de
Ponte Nova. O primeiro realizado no
interior de Minas Gerais.

zz Convênios para interiorização da Mútua
firmados nos seguintes municípios: Araguari,
Bom Despacho, Caratinga, Diamantina,
Itabira, Monte Carmelo, Patos de Minas,
Patrocínio, Salinas, Santa Luzia, São
Gotardo, São João del Rei, Sete Lagoas,Três
Pontas, Uberaba, Uberlândia.

07
03
01

zz REPRESENTATIVIDADE E
INSERÇÃO SOCIAL
zz Convênio com o Ministério
Público do Trabalho (MPT)
de Iturama para capacitação
e qualificação de mão de obra
através do Projeto Construir.

zz FISCALIZAÇÃO E
ATENDIMENTO
zz Convênio com o Ministério
Público do Trabalho (MPT) de
Pouso Alegre para fiscalização
da atuação de profissionais
estrangeiros na área tecnológica.
zz Convênio com órgãos públicos
e prefeitura municipal de
Juiz de Fora para fiscalização
integrada de obras e serviços de
engenharia.
zz Convênio de mútua cooperação
com a prefeitura municipal de
Itaúna para fiscalização de obras
e serviços de engenharia.
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Colégios
Desenvolvem projetos de
forma integrada, estimulando o
relacionamento dos parceiros entre
si, dos parceiros com o Crea-Minas e
de ambos com a sociedade em todo o
estado de Minas Gerais.
COLÉGIO ESTADUAL DE EMPRESAS - CEM-MG
Criado em 2015, é uma iniciativa inovadora e tem
como finalidade discutir e encaminhar assuntos de
interesse mútuo do Conselho e das Empresas. Ele
está constituído em nível estadual e se organiza
regionalmente. A interlocução com as empresas
do interior do estado se dá por meio de Cafés
Empresariais, onde são realizados debates, discutidas
as boas práticas e analisados o futuro da produção e
da Engenharia.
10 PRINCIPAIS CADEIAS
PRODUTIVAS DE MINAS GERAIS
• Construção Civil.
• Siderurgia.
• Metalurgia.
• Mineração.
• Agronegócio.
• Telecomunicações.
• Indústria de Transformação.
• Indústria Automotiva.
• Construção Pesada.
• Prestação de Serviços de Engenharia.

6 Cafés Empresariais foram
realizados em 2016
Belo Horizonte, Divinópolis,
Governador Valadares, Juiz de
Fora, Pouso Alegre, Uberlândia.
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empresas,
incluindo
sindicatos
patronais e
federações
empresariais.

Cartilha das Cadeias
Produtivas do Estado de
Minas Gerais - Através de
parceria firmada com o Centro Universitário de Belo
Horizonte (UniBH), está sendo elaborada uma cartilha
apresentando as 10 principais cadeias produtivas do
PIB de Minas Gerais. O trabalho servirá para que futuros
investidores, estudantes e profissionais de engenharia
aprofundem seus conhecimentos em relação às
cadeias produtivas. Contribuirá também para mostrar
a necessidade de investimentos e integração dessas
cadeias produtivas de Minas Gerais com outras cadeias
brasileiras e internacionais.
Seminário Tecnologia e Inovação no Setor Mineral
em Minas Gerais - Realizado em novembro de 2016,
o Seminário debateu o desenvolvimento tecnológico
no setor de mineração, apontando novas técnicas
de exploração mineral compatíveis com o respeito ao
meio ambiente e à sustentabilidade, sem deixar de
atender aos interesses do setor produtivo.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO

COLÉGIO ESTADUAL DE REPRESENTANTES
INSTITUCIONAIS - CRI-MG
O Crea-Minas trabalha para aprimorar a representação
nos colegiados de políticas públicas, tanto conselhos
quanto comitês, com alinhamento da participação
de seus representantes. Esses fóruns são espaços
públicos e plurais, onde deve predominar o interesse
coletivo na formulação e na fiscalização de políticas
públicas para áreas específicas.
NÚMERO DE REPRESENTANTES
INSTITUCIONAIS

Políticas Públicas,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Em 2016 foram realizados sete workshops de
Políticas Públicas, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos nas regionais, com a presença de
representantes de conselhos de vários
municípios mineiros em Divinópolis, Juiz de
Fora, Governador Valadares, Pouso Alegre,
Montes Claros, Belo Horizonte e Uberlândia.

07

121

33

representantes institucionais
do Crea-Minas participam do
Comitê de Bacias Hidrográficas.

88
58
40
05
Municipais

Estaduais
2012

2016

19
Federais

21

representantes institucionais participam
de sete câmaras técnicas do Conselho
Estadual de Política Ambiental (Copam),
sendo um titular e dois suplentes em cada.
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COLÉGIO ESTADUAL DE INSTITUIÇÕES
DE ENSINO - CIE-MG

cursos, criou, em 2016, o Selo de Qualidade.
•

58 cursos de engenharia presentes.

Promove alianças entre o Conselho e as IEs no sentido
de priorizar a formação e a qualificação, ampliando o
número de profissionais preparados para enfrentar os
desafios do futuro.

•

18 modalidades diferentes.

•

19 instituições de ensino de todo o estado.

•

10 avaliadores presenciais.

•

11 cursos receberam o Selo de Qualidade.

Representação

30

representantes

220

instituições
cadastradas
1º Congresso de Instituições de Ensino
Realizado em 2016, abordou o tema O Futuro da
Formação dos Engenheiros e da Engenharia em Minas
Gerais e no Brasil. Foram proferidas sete palestras e
realizadas sete sessões técnicas com a participação
de 204 representantes de instituições de ensino.
Selo de Qualidade
O Colégio de Instituições de Ensino detectou que
um dos maiores desafios enfrentados pelas escolas
e pelos profissionais que chegam ao mercado de
trabalho relaciona-se com a grade curricular e as
atribuições profissionais. Com o intuito de incentivar
melhorias nos projetos pedagógicos e estrutura dos

Carteira de Autorização de Registro
Instituída pelo CreaMinas em abril de
2015 como mais
um mecanismo
de controle para
Autorização
coibir o registro no
para
Registro
Conselho a partir
Profissional
de diplomas falsos.
Os formandos que
receberem a carteira devem entregá-la, com os
demais documentos requisitados, para a solicitação
do registro profissional no Conselho. Em 2016 foram
entregues 1.940 carteiras em 18 instituições de ensino
contempladas.
Academia de Palestras
É um espaço de promoção de conteúdos institucionais
e técnico-temáticos ofertados à sociedade.
Atualmente é constituída por cerca de 70 profissionais
de destaque da engenharia cadastrados como
palestrantes.
• 2015: 60 palestras, ministradas por 37 palestrantes em 40 instituições de ensino.
• 2016: 75 palestras, ministradas por 35 palestrantes em 45 instituições de ensino.

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO
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COLÉGIO ESTADUAL DE INSPETORES (CEI)
E DE ENTIDADES (CEE)
Os colégios de Inspetores e o de Entidades fortalecem a política
de interiorização do Crea-Minas com o desenvolvimento de
uma série de ações integradas envolvendo os profissionais
em diversas cidades do estado. Eles são fundamentais para
a execução de ações e projetos estratégicos do Crea-Minas,
especialmente aqueles que envolvem parcerias e fomentam a
valorização profissional.

+ de 230

Feira de Ciências e Inovações
Tecnológicas (Feicintec)
A Feicintec chegou à sua 4ª edição em
2016. Seu objetivo é contribuir para a
divulgação da produção científica de Minas,
incentivar novas ideias, o planejamento e a
execução de projetos para estudantes dos
cursos da área tecnológica.
A cada ano, são selecionados
aproximadamente 30 projetos regionais
que são apresentados durante a Feicintec.
Depois da avaliação presencial, os cinco
melhores recebem prêmios que totalizam
R$ 40 mil e outros cinco, do sexto ao
décimo lugar, recebem menção honrosa.
Engrenagem Corporativa - Uma feira
empresarial paralela à Feicintec, que
reuniu instituições de ensino, estudantes
e empresas da área tecnológica de Minas
Gerais, com estandes sobre processos
seletivos de estágio e trainee, além de
informações sobre os dados produtivos da
organização.
•

10 empresas.

•

300 currículos cadastrados.

•

1.000 participantes.

Revista Vértice Técnica - Lançada
em dezembro de 2015, é dedicada à
divulgação das pesquisas tecnológicas
produzidas em Minas Gerais e traz os anais
da Feicintec do ano anterior. Desde agosto
de 2016, o site de submissão de artigo e
cadastro de avaliadores para a Vértice
Técnica está disponível no endereço
revistatecnica.crea-mg.org.br.

atividades, eventos e reuniões
técnicas e institucionais

638

matriculados nos 42 cursos
realizados em parceria com o
Ietec para profissionais associados a
entidades de classe.
4 novas entidades de profissionais:
•

Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Ubá
(Sea).

•

Associação dos Técnicos Industriais de Ouro Branco (Atiob).

•

Clube de Engenharia de Divinópolis.

•

Associação de Engenheiros e Arquitetos da Região de Lagoa
Santa (Area-MG).

CREA-MINAS JR.
Iniciativa pioneira no Brasil, o Crea-Minas Jr. foi criado em
2000 com o objetivo de fomentar a aproximação dos futuros
profissionais com o mercado de trabalho, entidades de classes e
o Conselho. Atualmente é o maior do Brasil.
• 54 núcleos.
• Entre 2015 e 2016 foram abertos mais sete núcleos: Mato
Verde, São Gotardo, Monte Carmelo, Contagem, Betim,
Bambuí e Campo Belo.
• 318 atividades realizadas em 2015, incluindo visitas técnicas.
• 372 atividades realizadas em 2016, incluindo visitas técnicas.
• Em 2015 criou o seu site www.crea-mg.org.br/crea-minasjunior.
• Em 2016 mudou a logomarca, se adequando à logo de
padrão nacional aprovada na 72º SOEA, em Fortaleza.
Fórum das Engenharias - Realizado na região Norte do estado
com a participação de grandes empresas do porte da Petrobrás,
Vivo, Asolar Energy, dentre outras, chegou à sua 4ª edição,
reunindo, em média, 800 inscritos em cada ano.
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37

ENTIDADES
INSCRITAS

31

ENTIDADES
HABILITADAS

23

JÁ ENVIARAM
PROJETOS

20

Chamamento Público
apoia entidades

O

Edital de Chamamento
Público 001/2016, em
consonância com a Lei
13.019/2014, selecionou entidades de classe
que desejavam apoio financeiro
para execução de projetos que
valorizam as atividades do Sistema
Confea/Crea. Foram estabelecidos
os seguintes requisitos: estar com
registro homologado no Crea-Minas
e não apresentar pendências documentais ou relativas à prestação de
contas perante o Conselho.

PROJETOS JÁ
APROVADOS

Os projetos devem, necessariamente, estar alinhados com o mapa
estratégico do Crea-Minas, cumprindo objetivos específicos:
• Aperfeiçoamento das profissões da área tecnológica.
• Fortalecimento das ações de fiscalização do Conselho.
• Divulgação do Código de Ética Profissional e legislação
profissional.
• Aperfeiçoamento técnico e cultural.
• Conscientização sobre a importância do registro profissional e
da A.R.T. e acervo técnico.

•

R$ 2,5 milhões disponibilizados
pelo Crea-Minas.

•

Teto de R$ 50 mil para execução
de cada projeto.

Publicação no
Diário Oficial da União

Protocolos da documentação
das entidades interessadas

27deABRIL

31deMAIO

Resultado da
habilitação

CRONOGRAMA

2016

2016

06deJUNHO
2016

Resultado final após recursos:
04deJULHO

37

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO

PROJETO

ENTIDADE

VALOR LIMITE APROVADO
PELO CREA-MINAS

Núcleo de Apoio a Projetos de Engenharia - Nape

Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Pará de Minas - AEAPAM

30.000,00

Revista Técnica do Ibape-MG

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia de Minas Gerais - Ibape-MG

30.000,00

Divulgação da Entidade de Classe - Ase

Associação Setelagoana de Engenheiros - Ase

30.000,00

Valorização Profissional

Associação dos Profissionais de Engenharia,
Agronomia de Governador Valadares - Aspea-GV

35.000,00

Semana da Valorização Profissional

Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos em São Sebastião do Paraíso - Area-SSP

35.000,00

20ª Semana do Técnico
Industrial de Ipatinga

Associação dos Técnicos Industriais de Ipatinga - ATII

20.000,00

Associação de Engenharia Mecânica e
Industrial de Minas Gerais - Abemec-MG

35.055,00

Programa de Valorização Profissional
e Divulgação da A.R.T.

Sociedade dos Engenheiros Agrimensores de Minas
Gerais - Seamg

40.000,00

Formação Plena do Engenheiro
Agrônomo - FOPEA - 1ª Fase

Sociedade Mineira dos Engenheiros
Agrônomos - Smea

50.000,00

Circuito de Palestras e Cursos - para Divulgação e
Valorização da Entidade de Classe

Associação dos Engenheiros de Minas do
Estado de Minas Gerais - Assemg

20.000,00

Circuito de Palestras sobre
Engenharia Pública

Associação dos Ex-Alunos da Escola de
Engenharia da UFMG - AEAEEUFMG

25.000,00

Memorial da Engenharia Criação e Montagem

Arquitetos e Engenheiros
Associados de Itaúna - Area-Itaúna

20.000,00

MBA - Planejamento e
Gestão de Obras Civis

Instituto de Engenharia e Arquitetura
do Triângulo Mineiro - IEA-TM

40.000,00

Perfil da Atuação do Profissional
Geógrafo e Mineiro - Pesquisa e
Análise de Dados de 1979 a 2016

Associação dos Profissionais Geógrafos
de Minas Gerais - Aprogeo-MG

20.000,00

Proximidade: encontros, reuniões de discussão sobre
atribuição profissional, currículo, mercado de trabalho
e a inserção dos profissionais dentro do
Sistema Confea/Crea/Mútua e da
entidade de classe (SMEF), com divulgação junto às
instituições de ensino que ministram os cursos de
engenharia florestal no estado de Minas Gerais

Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF

35.000,00

1º CMENC - Congresso Mineiro de Engenheiros Civis

Associação Brasileira de
Engenheiros Civis - Abenc-MG

20.000,00

Projeto Pró-Engenharia

Associação dos Engenheiros e Agrônomos
da Região de Araxá - Area-Araxá

30.000,00

Ciclo de Palestras e Divulgação da Entidade de Classe

Associação Médio Paraopebana dos Profissionais
da Engenharia, Arq. e Agronomia - AMPEA

20.000,00

Elaboração e confecção da Revista Coquetel,
com os deveres, obrigações e direitos dos engenheiros
de segurança do trabalho, junto ao Crea-Minas,
Ames e a sociedade

Associação Mineira de Engenharia
de Segurança - Ames

50.000,00

Cursos de Valorização Profissional - Comando e
Gerenciamento em Elevadores
Cartilha de Elevadores
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Engenharia
em Debate
O Crea-Minas acompanha de perto o
encaminhamento de questões que impactam
a sociedade e profissionais no que se refere a
temas da área tecnológica.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Ater) e a produção de alimentos é exemplo disso.
Em outubro de 2015, o Conselho participou do
seminário A Ater que Queremos e o Brasil Precisa,
na ALMG. O debate foi promovido pela Frente
Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural,
da Câmara Federal, e teve como objetivo a promoção
do intercâmbio de informações e consolidação de
conhecimentos para o fortalecimento dos serviços de
extensão rural e da agricultura familiar.
Na ocasião, o presidente do Conselho, engenheiro
civil Jobson Andrade, apresentou o diagnóstico
técnico para o tema Alimentos, publicado na edição
especial da revista Vértice número 24. O documento
foi elaborado por profissionais da engenharia e
agronomia e é resultado dos Encontros RegionaisPolíticas Públicas e Corresponsabilidade Social, projeto
realizado pelo Crea-Minas entre 2012 e 2013, que
contemplou todo o estado de Minas Gerais.

Engenheiros do DER/MG (Assender) em abril de
2016. O evento reuniu representantes de diversas
entidades de classe, sindicatos e associações
representativas de profissionais do Sistema Confea/
Crea, do CAU e representantes ligados a órgãos
públicos.
LEGISLAÇÃO
Além disso, o Crea-Minas apoiou a elaboração de
Projetos de Leis que demandaram a expertise e
conhecimento técnico da área tecnológica.
•

PL 1.359/2015 (antigo PL 1.135/2011)
Trata da remuneração dos peritos judiciais pelo
Estado nos casos da justiça gratuita.
Situação atual: desarquivado

•

PL 871/2015 (antigo PL 3.265/2012)
Determina a realização periódica de inspeções
em edificações, cria o Laudo de Inspeção Técnica
(Lite) e a Certidão de Inspeção Predial (CIP).
Situação atual: anexado

•

PL 1.055/2015
Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos
em MG e dá outras providências.
Situação atual: aguardando parecer em
comissão (1º turno)

CARREIRA DE ESTADO
Outro exemplo é o compromisso com a valorização
dos profissionais da área tecnológica. O Crea-Minas
apoia o movimento que reivindica o enquadramento
dos engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos
na carreira de Estado. O compromisso foi assumido
durante o encontro promovido pela Associação dos
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136 projetos de lei relacionados
às profissões da área tecnológica
compõem a agenda prioritária do
Sistema Confea/Crea
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Câmaras
Temáticas
Oferecem à sociedade
mineira estudos, proposições
e projetos sobre grandes
temas da engenharia.

CÂMARA TEMÁTICA DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO JEQUITINHONHA

•

Lançamento: maio de 2016

O projeto contempla estudos e propostas para a
região nas áreas social, de saneamento, mobilidade e
transportes, obras e planejamento urbano e rural.
Ações:
• Parceria entre Crea-Minas, Secretaria de
Desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste de
Minas Gerais (Sedinor) e a prefeitura Municipal de
Caraí para busca de melhorias no IDHM da cidade.
CÂMARA TEMÁTICA DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Lançamento: junho de 2015

O objetivo é oferecer estudos que contribuam para a
solução de problemas relacionados ao licenciamento
ambiental e gestão de recursos hídricos.
Ações:
• Realização de três seminários sobre reúso da água,
mudanças climáticas e inovação e tecnologia no
setor mineral.
• Discussão sobre licenciamento ambiental no
Workshop Políticas Públicas, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.

•

•

•

Assinatura do protocolo de intenções entre o
Crea-Minas e entidades ambientais do estado,
em março de 2016, com objetivo de estabelecer
parcerias para viabilizar as atividades da Câmara.
Realização de sete reuniões em todo o estado para
a discussão das mudanças do Sistema Estadual
de Meio Ambiente (Sisema) e o novo processo do
licenciamento ambiental.
Participação na criação das Reuniões Prévias
de Acompanhamento do Conselho de Política
Ambiental do Estado de Minas Gerais (PréCopam).
Declaração de compromisso - Em maio de 2016
o Crea-Minas e instituições da área tecnológica
assinaram uma Declaração de Compromisso, se
comprometendo a promover ações que atendam
objetivos e metas traçadas na Agenda 2030.

CÂMARA TEMÁTICA DE RODOVIAS FEDERAIS
Lançamento: maio de 2013

Elaborou relatório sobre a situação de trafegabilidade,
sinalização, riscos, condições de pavimento, obras,
manutenção e gestão das rodovias mineiras, e
apresentou relatório de boas práticas, estudos e
projetos.
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Ações:
• Realização de 6 workshops com foco no desenvolvimento
regional a partir das rodovias federais em Minas Gerais, nas
seguintes regiões: Triângulo, RMBH, Vale do Rio Doce, Leste
de Minas, Metalúrgica, Norte de Minas.
O diagnóstico mostra situação mais preocupante no Norte de
Minas, onde há a BR 251, considerada a pior rodovia do estado.
O Caderno de Rodovias apresenta propostas para melhorias e faz
sugestões para o desenvolvimento regional. No final haverá um
guia sobre boas práticas de engenharia rodoviária e ambiental,
com destaque para novas tecnologias e preocupações ambientais.
CÂMARA TEMÁTICA DE MOBILIDADE
URBANA NA RMBH
Lançamento: maio 2012

Criada com o intuito de oferecer proposições sobre mobilidade na
RMBH. Também se propôs a elaborar um banco de dados sobre
as alternativas de transporte de massa na região.
Ações:
• Realização de nove grandes encontros
técnicos, como workshops, um painel
metroferroviário e um seminário
internacional. Ainda, colheu e analisou
números de diferentes instituições
do setor, entre elas a Empresa de
Transportes e Trânsito (BHTrans),
a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte
(ARMBH), a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sede), a
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) e o Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de Minas
Gerais (Sicepot).
Em tempo: A partir da
pesquisa Origem e Destino,
da Secretaria de Estado de
Gestão Metropolitana, o
Conselho identificou quatro
grandes vetores na RMBH onde
prevalece o maior número de
viagens. São os corredores de
Ribeirão das Neves, Santa Luzia,
Barreiro/Ibirité e Contagem/
Betim.

LEIA O
DOCUMENTO
COMPLETO
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CÂMARA TEMÁTICA DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
NO SETOR PÚBLICO
Lançamento: maio 2013

Atua no intuito de informar às
instâncias do poder público sobre
as regras para a contratação
de técnicos e engenheiros, bem
como promover a melhoria das
condições de trabalho e educação
continuada.
Ações:
• Mapeamento das atividades
dos engenheiros, agrônomos
e técnicos que atuam no setor
público em Minas Gerais.
• Realização de quatro
workshops técnicos nas
cidades de Araxá, Belo
Horizonte, Divinópolis e
Pouso Alegre. O objetivo foi
apresentar a metodologia de
trabalho e a pesquisa inicial.
• Realização de grupo focal com
profissionais do setor público,
na sede do Crea-Minas.
Pesquisa identifica gargalos

http://bit.ly/
mobilidadeRMBH

Avançar com visão do futuro!

Uma nova pesquisa secundária
realizada em 2016, com dados
do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTEM), do IBGE e
da própria base de dados do
Crea-Minas, já identificou a
situação de desvalorização do
profissional da engenharia no
setor público. A questão salarial
e o baixo investimento na
formação profissional, em nível
de pós-graduação, mestrado e
doutorado, foram algumas das
constatações.
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Revista Vértice,
TV e Rádio
Crea-Minas,
eventos e um
intenso trabalho
da assessoria
de imprensa
são utilizados
com o objetivo
de inserir o
Conselho
nos debates
dos temas de
interesse da
Engenharia,
dar visibilidade
para as diversas
modalidades
profissionais e
difundir boas
práticas.

SIGA @CREA_MINAS.
No Twitter, o Crea-Minas divulga matérias sobre as
profissões da área tecnológica, cursos e eventos em
até 140 caracteres.
WWW.MGCREATIVIDADE.COM.BR
Nesse portal você tem acesso a alguns projetos de
valorização profissional do Crea-Minas. Um Manual do
Profissional apresenta a estrutura de funcionamento,
áreas de atendimento e informações relevantes. Na
campanha Atendimento e Fiscalização, animações
trazem conceitos e tutoriais úteis para facilitar o dia
a dia do profissional. Os vídeos da campanha “É para
isso que sou Engenheiro” abordam as atividades
gerais da engenharia, agronomia e demais profissões
da área tecnológica.
TV CREA-MINAS DIÁLOGOS
A TV Crea-Minas retomou suas atividades em julho
de 2016 em novo formato, com o programa de
entrevistas Diálogos. As conversas são conduzidas
pelo presidente do Conselho, engenheiro civil
Jobson Andrade, que, a cada semana, recebe um
convidado para discutir sobre políticas públicas,
gestão, desenvolvimento tecnológico e boas práticas
da engenharia. São temas da área tecnológica de
interesse tanto da comunidade técnica quanto da
sociedade em geral.
A atração é apresentada pela jornalista Iane Chaves e
vai ao ar todas as terças-feiras às 22h30 na BH News
TV, com reprise aos sábados às 15h.
Quando foi ao ar pela primeira vez, em 2013, o formato
da TV Crea-Minas era informativo, com a exibição de
matérias jornalísticas.

www.youtube.com/CreaMinas
Todos os programas, desde 2013,
estão disponíveis no YouTube. Confira:
• 61 Programas
• 18 Boletins
• 22 Diálogos
• 06 Diálogos - Série Especial Organizações
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MÍDIA ESPONTÂNEA
Desde 2012, o Conselho tem priorizado o trabalho com mídias
espontâneas, com intenso trabalho da assessoria de imprensa, ampliando
a discussão sobre temas relevantes para as profissões da área tecnológica
e para a sociedade. Por reconhecer a relevância dessas discussões, o
Crea-Minas optou por investir no relacionamento com os jornais, rádios e
TVs, sugerindo temas e indicando especialistas para matérias jornalísticas.

INSERÇÕES NA MÍDIA
MODALIDADE

INSERÇÕES 2015

INSERÇÕES 2016

325

254

NAS TEVÊS

72

73

NAS RÁDIOS

176

108

NOS PORTAIS DE NOTÍCIA, SITES, BLOGS E REDES SOCIAIS

418

440

NOS VEÍCULOS IMPRESSOS (JORNAIS E REVISTAS)

WWW.RADIOCREAMINAS.COM.BR
A distribuição de matérias da Rádio Crea-Minas
para rádios convencionais é mais uma forma de o
Conselho pautar discussões importantes para as áreas
tecnológicas. Saneamento, mobilidade, mercado de
trabalho, atribuições profissionais e políticas públicas,
dentre outros temas, têm despertado bastante
interesse. Confira os resultados:

2015
•
•
•
•

25 Boletins
2.721 Exposições em Rádios de todo o Brasil
769 Rádios veicularam os conteúdos
612 Cidades brasileiras

Exposição em Rádios de Minas Gerais: 1.378

•
•

222 Rádios veicularam os conteúdos
165 Cidades mineiras

2016
•
•
•
•

37 Boletins
5.569 Exposição em Rádios de todo o Brasil
1351 Rádios veicularam os conteúdos
1027 Cidades brasileiras

Exposição em Rádios de Minas Gerais: 1.552

•
•

233 Rádios veicularam os conteúdos
164 Cidades mineiras

EVENTOS
O avanço das
relações
institucionais
e a visão
estratégica
de que é
necessário
estar cada dia
mais próximo
de seu público levou
o Crea-Minas a criar
a Gerência de Eventos em
2015.
Desde então, foram realizados mais de 100
eventos para a troca de conhecimentos,
reciclagens, discussões políticas e técnicas e
muita interação sobre o dia a dia das atividades de
engenheiros e agrônomos.
•
•
•

20.000 pessoas foram impactadas pelos
eventos
65 eventos em 2016
46 eventos em 2015
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Câmara de Mediação
e Arbitragem - CMA
Oferece à sociedade métodos que visem a
solução pacífica dos conflitos que envolvem
as áreas tecnológicas.
Ações em 2015 e 2016
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Participação no 33º Congresso Mineiro dos Municípios em 2016.
Participação na Minascon 2016.
Participação no Congresso Mineiro de Prefeitos Eleitos em 2016.
Palestras ministradas nos worksshops realizados nas regionais
em todo o estado em 2016. Ao todo foram 136 atendimentos,
contemplando 101 municípios.
ff OBS: Foram feitos 136 atendimentos nos eventos acima,
atingindo 101 municípios.
Palestras realizadas em associações, contemplando 62
municípios.
Visitas a prefeituras de 43 municípios em várias regiões do
estado.
Visitas a 56 empresas privadas.
Termo de Cooperação Técnica firmado com o Município de
Caeté/MG.
Termo de Cooperação Técnica firmado com a Associação
Mineira dos Municípios da Região da Sudene (AMMANS), que
representa 92 municípios do Norte de Minas.

Disseminação da CMA junto à administração pública municipal
O projeto trabalha para levar ao conhecimento das prefeituras
os meios alternativos de solução de conflitos. A CMA oferece
as modalidades de Conciliação, Mediação, Arbitragem e CRD.
A ideia é que seja inserida, nos contratos firmados, a cláusula
compromissória, que prevê o uso dessas modalidades. No decorrer
do processo, no entanto, devido à grande demanda, o projeto foi
ampliado também para empresas.
O objetivo é apresentar ao maior número possível de prefeituras,
procuradorias municipais e empresas a possibilidade de utilizar
métodos alternativos na resolução de conflitos. Para tanto, a
CMA tem realizado visitas, participado de eventos e ministrado
workshops visando apresentar as possibilidades e os métodos,
apontando o mais indicado para cada tipo de disputa. É importante
conhecer o custo financeiro, celeridade, sigilo, manutenção de
relacionamentos, flexibilidade procedimental e exequibilidade da
solução de cada um deles.
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metodologia para solucionar questões ambientais.

Resolução de conflitos ambientais
no âmbito da engenharia
Conflitos não faltam na área ambiental, seja na hora
de conseguir um licenciamento ou na hora de sanar
algum dano. Muitas vezes causados por problemas de
interpretação da legislação ambiental, que é bastante
diversa, esses conflitos acabam parados na justiça.
Com as mudanças na nova legislação ambiental,
tornou-se necessário oferecer mecanismos de
soluções de conflitos ambientais adequados à nova
normatização que passa a vigorar, sendo requisito
prévio a análise dos prováveis novos conflitos que
poderiam ser mediados pela legislação regulamentada
recentemente no âmbito da engenharia.
Motivada pelo sucesso na aplicação de soluções
alternativas na resolução de conflitos envolvendo as
atividades da área tecnológica, a CMA/Crea-Minas
investe num projeto especifico para a criação de uma

O primeiro passo, em fase de conclusão, foi a
realização de um diagnóstico em que foi analisada a
nova legislação, com a elaboração de um mapeamento
dos procedimentos adotados no Sistema para
licenciamento ambiental existentes no âmbito da
mediação e arbitragem com foco nos processos da
engenharia e das diretrizes adotadas pelo Ministério
Público Estadual.
Objetivos estratégicos
•

Dotar a CMA de diretrizes procedimentais para
atuar em conflitos ambientais.

Benefícios:
•
•

Adoção das diretrizes formuladas pela consultoria
na solução de conflitos ambientais pela CMA.
Monitoramento da aplicação dessas diretrizes.

R E G U L A ME NTO S E DITA DO S

Arbitragem

Arbitragem
Expedita

Mediação

Cláusula Arbitral na A.R.T.
O mecanismo de uso da arbitragem através da A.R.T.
foi aprimorado, pois a cláusula é impressa separada
da A.R.T. quando se fizer a opção pela arbitragem. O
profissional deverá indicar, ainda, se pretende usar
um ou três árbitros, a cidade onde serão realizadas as
reuniões e a Câmara Arbitral. Desde julho de 2015, a

Conciliação

Comitê de
Resolução de
Disputas

cláusula arbitral foi assinalada por 284 profissionais,
em um total de 756 A.R.T.s.
A opção está disponível para os contratos de valor
igual ou superior a 100 mil reais, por considerar esta
faixa mais apropriada para o uso daquele mecanismo.
No entanto, contratos de qualquer valor podem optar
pela arbitragem, utilizando nos mesmos a cláusula
sugerida no link www.crea-mg.org.br/cma/arbitragem.
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O Crea-Minas acredita que o acesso à produção cultural é uma forma
de contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. O Crea Cultural,
como é conhecida a Associação Cultural dos Profissionais do Crea-Minas,
tem sido um parceiro fundamental para a realização de diversas atividades na
área da cultura, do conhecimento científico e da conservação do patrimônio
histórico e artístico mineiro. Além da parceria com o Crea-Minas, a Associação
realiza projetos em conjunto com a PUC-Minas e diversas outras entidades.
Restauração do Acervo Lourenço Baeta Neves
Iniciado em junho de 2012 e concluído em 2016.

O projeto de Restauração do Acervo Lourenço Baeta
Neves reconstituiu a história deste engenheiro
que foi o primeiro presidente do Crea-Minas. É o
primeiro projeto no país que resgata a história de um
presidente de um Crea. Um dos resultados do projeto,
o livro Cavaleiro Andante da Engenharia - escrito pela
pesquisadora e historiadora Gabriela Dias a partir do
estudo documental do acervo pessoal e profissional de
Lourenço Baeta Neves e de arquivos públicos de Minas
e de outros estados da Federação.
Xadrez solidário
Com cerca de 300 alunos e 30 pessoas envolvidas, o
projeto é focado em formar parcerias com instituições

que trabalham com crianças e adolescentes carentes
para o ensino de xadrez. As cinco instituições
parceiras (Lar dos Meninos São Vicente de Paula
“Sistema Divina Providência”, Ramacrisna, Fundação
Helena Antipoff, Fundação ProMam e Assprom) nas
cidades de São Vicente de Paula, Betim, Ibirité, Patos
de Minas e Belo Horizonte, recebem aulas semanais
com quatro professores especialistas no jogo.
Bolsa Cultural
Parceria com a Associação dos Amigos da Fundação
de Educação Artística promove o aprendizado
de música, através de atividades didáticas, aulas
presenciais e conferências virtuais com e sem
instrumentos musicais. O projeto começou em julho
de 2014 e já contempla os 10 alunos previstos em
seus objetivos.
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paratodos
Convite ao pensar

Interiorização cultural

Parceria com o Instituto de Filosofia e Teologia do
Departamento de Filosofia da PUC Minas, o projeto
contempla um ciclo de conferências que oferece a
oportunidade à reflexão e ao debate de questões
humanas, filosóficas, artísticas e culturais que
perpassam o cotidiano. Os encontros são realizados
sempre na primeira quarta-feira do mês, no auditório
do Crea-Minas, em Belo Horizonte. Nos anos de 2015 e
2016 foram realizados 16 encontros.

Concertos do quarteto de cordas Libertas, shows do
violeiro Chico Lobo, narração de contos de Guimarães
Rosa pela contadora de histórias Dôra Guimarães e
performances eventuais do cantor lírico João de Souza
e do pianista Robério Molinari integram o projeto de
Interiorização Cultural.

Quarta Cósmica
Parceria entre a PUC Minas, por meio do professor
e conferencista Peter Leroy, que coordena o grupo
de Astronomia e Astrofísica da universidade (Gaia),
o projeto é composto por um ciclo de conferências
e palestras que abrangem uma visão integrada do
planeta, do homem e do cosmos. Nos anos de 2015 e
2016, foram realizados 16 encontros.

A principal finalidade do projeto é realizar eventos
culturais e artísticos para as comunidades
mineiras pouco contempladas com espetáculos
dessa natureza. O projeto já registrou mais de
80 apresentações desde a sua criação em 2013,
contemplando cerca de 70 cidades.
Itinerante
Em 2016, a exposição itinerante Um Olhar para o
Sertão, que homenageou Guimarães Rosa, percorreu
15 cidades do interior mineiro.
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Ouvidoria
A Ouvidoria do Crea-Minas é um canal direto para
profissionais, empresas e a sociedade dialogarem com
o Conselho de forma rápida e eficiente.
Com a Ouvidoria, o Crea-Minas demonstra seu
compromisso de interagir e atender às demandas da
sociedade de forma democrática.

Gestão de Demandas
Com a consolidação do novo sistema de dados
da Ouvidoria do Crea-Minas, tornou-se possível
armazenar e estudar melhor as demandas que
a sociedade traz para o Conselho.

Fale com o Ouvidor
Denúncias, reclamações, sugestões ou
perguntas podem ser encaminhadas por e-mail,
telefone, correspondência ou pessoalmente.
Lembre-se de mencionar seu nome e endereço
completo para que sua mensagem seja
respondida pelo Crea-Minas.

Assuntos tratados em 2016
1629 demandas foram levadas
à Ouvidoria do Crea-Minas.
94% das demandas trazidas à Ouvidoria
do Crea-Minas já foram concluídas.

0800 283 0273

13
20

Registro

1

Av. Álvares Cabral, 1600
Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG
CEP 30170-001

Outros

6

Fiscalização
Certidão

0,1

Atribuição
Atraso em documentos

8

Atendimento

ouvidoria@crea-mg.org.br

21

3

A.R.T.
Site

3

Legislação
Situação do Profissional
Taxas

16

7
2

VÉRTICE RELATÓRIO DE GESTÃO

Controle
Interno
Atua em um processo contínuo e extenso, já que não está
somente vinculado à atividade de controle em si, mas
também à defesa do patrimônio e transparência da gestão.
É de sua competência a coordenação de Prestação de
Contas que anualmente é encaminhada aos órgãos de
controle externo: Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea) e Tribunal de Contas da União (TCU).
A Prestação de Contas, também denominada Relatório de
Gestão, é o instrumento que apresenta ao público interno
e externo todas as ações desenvolvidas durante o ano pelo
Conselho, permitindo uma visão sistêmica do desempenho
e da conformidade da gestão.
O Controle Interno trabalha juntamente com outras
unidades administrativas buscando evitar a ocorrência
de erros, desperdícios ou irregularidades. Além dessas
atividades, outras ações realizadas e acompanhadas pelo
Controle Interno são:
•
•
•
•
•
•
•

Verificação da conformidade do pagamento das diárias
de acordo com o oficio 1012/2015-TCU.
Conferência dos processos de viagens.
Uniformização de processos.
Criação de comissão especial de Classificação de
Informações (grau de sigilo).
Plano de Ação conforme orientação do TCU (Lei de
Acesso à Informação).
Acompanhamento dos pedidos de outros órgãos
(CGU/ TCU).
Assessoria nas reuniões da Comissão de Orçamento
e Tomada de Contas (COTC) e elaboração de dados e
indicadores.

O CONTROLE
INTERNO CONTA
COM O AUXÍLIO
DE AUDITORIAS
INTERNAS E
EXTERNAS PARA
VALIDAÇÃO DOS
ATOS DA GESTÃO,
CONTRIBUINDO
PARA UMA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
TRANSPARENTE E
RESPONSÁVEL.
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Transparência
Você sabia que
pode ter acesso
às informações
do Crea-Minas no
Portal da Transparência?
Nessa página você pode conferir informações públicas disponibilizadas pelo Conselho em
cumprimento à Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527/2011 garante ao cidadão o acesso
às informações públicas tornando possível uma maior participação popular e facilitando o
controle social das ações governamentais. É direito. E o Crea faz questão de respeitar.
No site é possível acessar documentos relacionados à ação social, legislação, planejamento e
gestão, finanças, gestão de pessoas, além de serviços e balanços de fiscalização.
O acesso à informação é reconhecido como direito fundamental por importantes organismos
da comunidade internacional, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a
Organização dos Estados Americanos (OEA), e em vários tratados, convenções e declarações
assinadas pelo Brasil, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção das
Nações Unidas contra a corrupção, a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade
de Expressão, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, entre outros.

SAIBAMAIS

http://bit.ly/transparenciacrea

MUDAM OS TEMPOS.
A ENGENHARIA CONTINUA
VENCENDO DESAFIOS.

A engenharia é muito mais do que planejar, viabilizar e produzir.
Ela está presente em todos os momentos de nossas vidas.
Há milênios a humanidade sonha, o engenheiro realiza e grandes
avanços acontecem, que abrangem forma e conteúdo, produtividade,
beleza e funcionalidade, segurança e qualidade de vida.
Assim tem sido desde que surgiu a roda até
quando conquistamos o espaço.

Contrate um profissional habilitado para
projetar, planejar e executar com eficiência.

CONTRATE UM ENGENHEIRO
Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Para a sua segurança, exija A.R.T.
Anotação de Responsabilidade Técnica.

www.crea-mg.org.br

