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E S P E C I A L

Crea-MG atua para garantir prática
profissional ética e responsável
Regulamentação e fiscalização minimizam
riscos com o estabelecimento de parâmetros
para o exercício profissional. O objetivo é
proteger a vida e garantir a sustentabilidade no
uso dos recursos naturais.
O Crea-MG, através da fiscalização, trabalha para que as atividades
técnicas sejam exercidas por profissionais habilitados, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Além de impedir a atuação de pessoas inabilitadas, é responsável por zelar pela ética profissional, garantindo que as condutas necessárias à boa e honesta prática
profissional sejam observadas.
A fiscalização do exercício da profissão é a atividade-fim do Crea‑MG. O trabalho, rotineiro, é feito de maneira planejada e, também,
motivado por denúncias. “E não basta a formação. É preciso a habilitação adequada e o registro da ART”, esclarece o presidente do Conselho,
engenheiro civil Lucio Borges. A falta de responsável técnico motivou
34% dos 6.604 autos de infração registrados de janeiro a abril de 2019.
Para que a atividade de fiscalização seja cada vez mais efetiva, além de
adotar metodologias inovadoras e mais inteligentes, como a fiscalização
especializada, as blitze e convênios de mútua cooperação, o Crea-MG
trabalha com uma série de indicadores. A partir da análise desses dados,
o Conselho alterou o formato da fiscalização especializada, visando otimizar o uso de recursos.

Agronegócio

N

o primeiro trimestre deste ano,
oito fiscais realizaram ações
de fiscalização especializada do
agronegócio na região Norte. Foram
verificados 48 empreendimentos
da cadeia produtiva de fruticultura,
no Projeto Jaíba, e 45 da cadeia
de silvicultura e de tratamento de
madeira, em Capelinha.

Novo sistema corporativo

O

ajuste de contas, realizado durante o ano passado,
permitiu iniciar o ano de 2019 com as finanças equilibradas. Mesmo com o cenário econômico adverso, o Crea-MG
conseguiu cumprir os compromissos e se preparar para
realizar investimentos necessários para melhorar a eficácia de
suas atividades finalísticas.
Um exemplo é a contratação de um sistema corporativo que
integrará todos os sistemas queo Conselho utiliza. A partir
dessa integração, os registros de profissionais e empresas poderão ser feitos a partir do envio da documentação
digitalizada, sem a necessidade de ir a uma unidade de
atendimento. Também a Certidão de Acervo Técnico poderá
ser emitida eletronicamente. Outra vantagem é que os profissionais poderão acompanhar os processos online, evitando
deslocamentos.

A partir deste ano, as empresas selecionadas pelo planejamento da fiscalização especializada receberão ofício com informações detalhadas sobre o que será verificado, bem como o
período de realização da ação. E as empresas podem entrar em
contato com os responsáveis pela supervisão especializada, que
ficam disponíveis para sanar dúvidas e orientar os interessados.
As blitze, por sua vez, continuam apresentando ótimos resultados. Com o objetivo de reforçar as ações de rotina, elas são
planejadas a partir de demanda dos inspetores e são proativas,
impessoais e mais rápidas, pois contam com vários fiscais. No
primeiro trimestre deste ano, foram realizadas nove blitze, em
oito inspetorias e um escritório. Durantes essas ações foram fiscalizadas 998 obras e 170 empreendimentos.

Você fiscal

O

app Crea-MG Mobile
permite que os usuários
façam consultas e, através
do módulo “Você fiscal”,
encaminhem denúncias de
irregularidades de forma
rápida e simples. O aplicativo,
gratuito, está disponível desde
fevereiro de 2019 e pode ser
baixado na Apple Store (IOS)
e na Play Store (Android)

Mineração e barragens
No ano passado, o projeto de fiscalização especializada foi estendido para
a cadeia produtiva da mineração e os
fiscais receberam treinamento específico. Em abril deste ano, 12 fiscais vistoriaram 23 empresas em Ouro Preto,
Mariana, Itabirito, Congonhas e Nova
Lima, com foco na cadeia produtiva do
minério de ferro.
A preocupação em compatibilizar
o desenvolvimento econômico gerado
pela cadeia produtiva da mineração e
as demandas socioambientais tornou-se
ainda maior após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, este
ano, em Brumadinho. Para acompanhar
a operacionalização e padronização de
procedimentos para verificação e fiscalização de barragens, conforme recomendação da Resolução 01/2019, do
Conselho Ministerial de Supervisão de
Respostas a Desastres, foi criado um
grupo de trabalhos específico. Além
disso, o Crea-MG adotou as orientações
da nota técnica emitida pelo Conselho
Federal, que detalha os procedimentos e
as atividades a serem fiscalizadas.
Nos dias 29 e 30 de abril, o Crea‑MG também sediou o Workshop sobre
Barragens, em Belo Horizonte, quando
foi elaborado um documento técnico
de caráter político-institucional com a
proposição de medidas para a prevenção de desastres envolvendo barragens
de rejeito de mineração e grandes barragens de água, que está em fase de consolidação.
Para Lucio Borges, as discussões
realizadas durante o workshop evidenciam a necessidade de uma atuação mais
firme do Sistema Confea/Crea nos conselhos de políticas públicas e de se reconhecer a profissão como carreira de Estado, valorizando a autoridade técnica.
“Nossos representantes institucionais
em órgãos como o Copam [Conselho Estadual de Políticas Ambientais] devem verificar a responsabilidade técnica
nos pareceres que abrangem
a engenharia. Eles devem ser
chancelados por um profissional com atribuição, legalmente habilitado, para garantir
que a engenharia responsável e
comprometida esteja presente”,
defende.
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Desafios crescentes

Apesar da importância da fiscalização
para garantir que o mercado não fique à
mercê de pessoas não habilitadas, colocando em risco toda a sociedade e comprometendo o equilíbrio ambiental, a necessidade
e a funcionalidade dos conselhos profissionais, de forma geral, tem sido questionada
em razão do desconhecimento acerca da sua
atuação.
Esse desconhecimento gera iniciativas
equivocadas como as propostas de emendas número 166 e 167 à Medida Provisória
873/2019 que sugerem que o pagamento
de anuidades aos conselhos seja facultativo.
Caso aprovadas, essas propostas enfraquecerão a atuação dos conselhos, podendo,
inclusive, inviabilizar financeiramente a execução de suas atividades. O argumento central é de que os conselhos promovem uma
reserva de mercado. Entretanto, eles foram
criados para regulamentar e fiscalizar o exercício de profissões que, se forem exercidas
por pessoas não habilitadas, colocam em
risco a sociedade. “Não se quer restringir a
atuação de indivíduo ou empresa. O objetivo da regulamentação profissional é esta-

belecer critérios que garantam a segurança,
o bem-estar social e humano, e o equilíbrio
ambiental, com foco na garantia do interesse coletivo”, enfatiza Lucio Borges.
Para cumprir o seu objetivo de fiscalizar
o exercício profissional das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências, o
Crea-MG mantém 63 inspetorias e 14 escritórios de representação estrategicamente
localizados. Essa capilaridade permite maior
proximidade dos profissionais e da sociedade, diálogo com entidades de classe e instituições de ensino de cada lugar, além de garantir abrangência às ações de fiscalização.
As anuidades, ARTs e outras taxas são as
receitas que tornam possível essa estrutura
e a atuação do Conselho.
É bom lembrar que, sendo uma autarquia federal, o Crea-MG está submetido à
Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI). Os dados financeiros, assim
como as ações e os resultados do Conselho
estão disponíveis no seu Portal da Transparência, permitindo o acompanhamento e a
conferência da aplicação dos recursos.

Controle e transparência

O

controle e a transparência na utilização dos recursos é uma prioridade para para o
Crea-MG. também é uma preocupação central. Por isso, o portfólio de projetos estratégicos, com objetivos, prazos e responsáveis, está disponível para acompanhamento no
endereço www.crea-mg.org.br/planejamento-estrategico.
A prestação anual de contas, elaborada pela Controladoria do Crea-MG, ganhou um novo
formato a partir da Decisão Normativa 170/2018-TCU. O Relatório de Gestão, voltado
para a sociedade, ficou mais conciso e focado na demonstração de alcance dos resultados. http://bit.ly/relgestao-2018.
Em setembro de 2018, foram adotados os Indicadores de Desempenho e Governança
do Sistema Confea/Crea, que têm o objetivo de auxiliar as administrações para avaliação
de desempenho estratégico. Os indicadores estratégicos, de resultados, de qualidade e
produtividade foram desenvolvidos pelo Confea em 10 etapas e seguidos pelo Crea-MG.
Hoje, o Crea-MG avalia 19 indicadores para otimizar seus processos de fiscalização.

Crea na mídia

Engenharia na tomada de decisão
Em fevereiro, o jornal Estado de Minas publicou o artigo, assinado pelo presidente Lucio Borges, que tratou da importância
da engenharia no desenvolvimento econômico e social do país.
http://bit.ly/artigoengenharia

“Vamos ampliar o olhar sobre barragens”
O presidente Lucio Borges foi o entrevistado do Jornal Hoje
em Dia na edição do dia 08 de abril. Fiscalização, 10° Congresso
Estadual de Profissionais (CEP), carreira de Estado da Engenharia e a reformulação da lei de licitações, além do rompimento da barragem em Brumadinho foram alguns dos temas abordados. http://bit.ly/creamidia

Valorizando a Engenharia, a Agronomia
e as Geociências

Para valorizar a Engenharia, a Agronomia e as Geociências,
o Conselho tem realizado um trabalho junto às casas legislativas,
defendendo projetos de interesse das áreas. Logo no início do ano,
o Crea-MG acompanhou de perto a formação do novo Congresso,
em Brasília, e tem dialogado com parlamentares em todos os níveis
de governo.

Entre os projetos de lei que estão na agenda parlamentar do
Sistema Confea/Crea em 2019, estão: PL 13/2013, que caracteriza
como essenciais e exclusivas de Estado as atividades exercidas por engenheiros e engenheiros agrônomos ocupantes de cargo efetivo no
serviço público; PL 303/2018, que institui a Engenharia, Arquitetura e Urbanismo-Geral da União; e o PL 6699/2002, que criminaliza
o exercício ilegal da profissão de engenheiro, arquiteto e agrônomo.
http://bit.ly/agendaprioritaria

Crea-MG conta com apoio do
deputado Rogério Correia

Frente Parlamentar

Audiência com o vicepresidente da República,
general Mourão

O vice-presidente da República, general
Hamilton Mourão, recebeu, no dia 6 de fevereiro, os presidentes dos Creas e do Confea.
A visita foi articulada pelo Regional mineiro,
com o objetivo de levar ao Poder Executivo a
pauta de projetos de interesse do Sistema que
estão em tramitação no Congresso Nacional.

O presidente do Crea-MG, engenheiro
civil Lucio Borges, participou, no dia 9 de
abril de 2019, na Câmara dos Deputados,
da instalação da Frente Parlamentar Mista
da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional. O objetivo da Frente
Parlamentar, composta por 198 deputados
federais e 15 senadores, é aprofundar o diálogo entre o setor produtivo e o Congresso
Nacional.

Com o objetivo de solicitar apoio e
acompanhamento da tramitação da MP 873
e, especificamente, das emendas 166 e 167,
o presidente do Crea-MG, engenheiro civil
Lucio Borges, reuniu-se com o deputado federal Rogério Correia, no dia 15 de abril, em
Belo Horizonte. A reunião integra o esforço
do Conselho em ampliar o diálogo com os
parlamentares para aprovar pautas de interesse da Engenharia e que destravam o crescimento no país.

Registro & Acervo
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processos
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Reuniões......................................................................6
Em análise.................................................................84
Processos remanescentes * ......................................69
Quantidade de oitivas ................................................21
Processos recebidos..................................................25
Proc. devolvidos para as Câmaras sem instrução......4
Processos arquivados....................................................
Relatórios finais..........................................................6
Sugestão de penalidade .............................................4

Câmaras
Especializadas

Comissão
Permanente de Ética

Reg. definitivo de profissional diplomado no país 3195
Reg. provisório de profissional
2508
Interrupção de reg. profissional
2807
Visto profissional
672
Alteração de RTs de empresa brasileira
1006
Certidão de Obra/Serviço
1991
Baixa de ART
448

*31/12/2018

Balanço Financeiro
Crea-MG mobiliza
profissionais para o
1º trimestre 2019
No Portal Transparência do Crea-MG é possível acessar os de10º
CNP/CEP-MG
monstrativos financeiros da gestão mês a mês. O Conselho se preO Crea-MG iniciou, em abril, uma série de reuniões preparatórias
para o 10º Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que precede o
Congresso Nacional de Profissionais (CNP). Foram realizados 63 eventos
na etapa das inspetorias e a próxima etapa são os 07 encontros regionais,
seguidos da reunião estadual. O objetivo é debater e propor estratégias
para o desenvolvimento regional e nacional.
O Congresso promove discussões desde a base, num processo democrático de construção de propostas que, se aprovadas, seguem para a etapa seguinte até chegar ao CNP, que será realizado de 19 a 21 de setembro
de 2019, em Palmas (TO).
O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, avalia que
o empenho dos inspetores e conselheiros, assim como dos estudantes do
Crea-Júnior foi fundamental para o sucesso da primeira etapa. “Alcançamos números expressivos de participantes e de propostas que visam
contribuir para o desenvolvimento sustentável”, comemora Lucio.

Confira os números da etapa CEP-Inspetorias

2751 participantes
1598 profissionais

716
propostas
20
moções

168 delegados
com mandato
188 delegados
sem mandato
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ocupa em garantir o acesso aos dados financeiros, além de muitos
outros, porque acredita que a transparência é um importante instrumento de melhoria da gestão pública. Na tabela, há uma síntese
das maiores despesas, agrupadas em grandes grupos:
Receitas e despesas totais 2019 - janeiro a março
Valor total das receitas
Valor total das despesas com restos a pagar
Receitas menos despesas
Despesas por grupo - janeiro a março
Contas
Pessoal, encargos sociais e benefícios
Remuneração pessoal
Encargos patronais
Benefícios a pessoal
Benefícios assistenciais
Remuneração de estagiários
Total
Diárias e deslocamentos
Diárias
Deslocamento
Total
Serviço de Assessoria e Consultoria
MQV Qualidade Ltda - me
Serveconsulte - Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda
Total
Serviços de informática
Plenos Planej. e Desenvolvimento Organizacional Ltda - ME
Software AG Brasil Informática e Serviços
Implanta Informatica Ltda.
Velp Tecnologia Ltda. - Me
Altas Networks & Telecom Ltda. - EPP - cps-0058/2017
Altas Networks & Telecom Ltda. - EPP - cps-0062/2014
Altas Networks & Telecom Ltda - EPP - cps-0022/2018
Totvs S.A. - Filial
Total
Serviços de limpeza, conservação e jardinagem
Artebrilho multiserviços Ltda.
Total
Serviço de divulgação institucional
Agência Radioweb DF Prod. Jornal
íistica em audio sociedade simples Ltda. - EPP
Conceito soluçao em publicaçao eirelli - me
Total
Demais serviços Profissionais - pessoa jurídica
Artebrilho Multiserviços Ltda.
Stoque Soluções Tecnológicas Ltda
Trip Disjuntores e Soluções Elétricas eireli
Ideias Turismo eireli
Adonai Serviços Ltda.
Contecnica Consultoria Técnica Ltda.
Sercon - S. const. e serv. Ltda - epp - Conceição das Alagoas
Sercon - Service Construções e Serviços Ltda - EPP - Uberaba
Jucemg - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Total
Locação de bens móveis
Companhia de Locação das Américas
Total
Locação de bens imóveis
Locações diversas
Total
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Serviços de energia elétrica
Serviços de água e esgoto
Serviços de internet
Telefonia fixa
Telefonia móvel
Despesas com cobrança
Total
Demais despesas correntes
Sentenças judiciais
Indenizações, restituições e reposições
Total
Obras e instalações
Civitas Arquitetura Ltda - me - Varginha
Civitas Arquitetura Ltda - me - Itabira
CLL Engenharia e Empreendimentos Ltda - Divinópolis
Total
Despesas diversas
Restos a pagar - valor inscrito: r$ 3.796.461,31
Total

total
50.511.300,65
18.683.895,02
31.827.405,63

6.228.740,13
1.236.130,81
1.446.893,17
1.386,56
236.623,87
9.149.774,54
798.115,74
398.904,19
1.197.019,93
235.572,43
309.248,49
544.820,92
193.378,73
35.961,54
34.555,82
8.782,10
22.487,91
32.304,52
5.600,00
7.445,58
340.516,20
162.788,81
162.788,81
26.847,14
11.142,18
37.989,32
201.655,18
90.360,25
10.000,00
110.297,71
3.816,00
250.642,33
113.454,98
92.358,95
3.089,23
875.674,63
190.620,48
190.620,48
252.964,34
252.964,34
191.390,84
27.752,87
181.426,58
116.396,35
24.003,42
471.489,60
1.012.459,66
29.917,27
103.346,18
133.263,45
507.565,53
234.423,21
129.303,80
871.292,54
767.704,95
3.147.005,25
3.147.005,25

