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PLANO DE TRABALHO 

 

 

Apresentamos readequação do plano de trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e 

Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc, nº II A, conforme disposto no Capítulo II, do 

Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea. 

 

 

 1. Identificação do projeto  

Programa:  Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc 

- II.A.  

Projeto:  Realização de treinamento para  a fiscalização 

Público 

alvo:  

Fiscais, corpo administrativo e gerência do CREA/AC 

Duração:  09 meses a partir da assinatura do convênio. 

Orçamento:  Prodesu: R$ 6.912,98 (seis mil novecentos e doze reais e noventa e oito 

centavos) 

 

 

 2. Identificação da Equipe  

Coordenador:   Aldenice Lima, - Gerente da Fiscalização 

 

Equipe:                                            

Isabela Fernandes–Procuradora Jurídica 

gabinete@creaac.org.br 

Bruna Emelly– Ger. Administrativo  

Vanessa Luana Alves de Assis - Ger. Planejamento e Projetos 

Contato: vanessa@creaac.org.br  (68)3214-7560 

Equipe 

associada:  

 Não se aplica 

 

 

 3. Fundamentação legal  

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

Portaria Interministerial nº 424, de 2016;  

Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010;  

Decisão Normativa n° 87, de 30 de março de 2011;  

Decisão Normativa n° 88, de 04 de maio de 2011;  

Instrumento para Operacionalização:  

Diretrizes Nacionais de Fiscalização;  

 
 

 

 

4. Justificativa  

A Unidade de Fiscalização do Crea-AC conta atualmente com 03 fiscais, todos atuam diretamente 
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em campo. A formação acadêmica dos fiscais é heterogênea, sendo que 01 deles têm formação de 

nível superior e 02 de nível médio, de profissões ligadas ao sistema. Todos os três ficais atuam na 

Sede do Crea-AC.   

Quadro de Pessoal do Departamento de Fiscalização (mar/17): 

Composição da Fiscalização - Sede 

Nome Função 
Nível de 

Escolaridade 

Formação 

Aldenice Lima Gerente  Nível Superior  Eng . Agrônoma 

Weliton Ribeiro Andrade Agente Fiscal Nível Superior  Eng. Agrônomo 

Maria Antônia Rocha Agente Fiscal Téc. Médio Téc. Florestal 

Pamyla Terezinha Tavares Agente Fiscal Téc. Médio Téc. Florestal 

Miguell Engel Velasques Assist. Adm. Nível Médio Nível Médio 

Acelon da Silva Dias Assist. Adm. Nível Médio Nível Médio 

Veículos e equipamentos da Fiscalização: 

Veículo Ano Equipamento Ano 

Palio  2014 Tablets com acesso a 

internet 

2015 

Palio 2014 Impressoras portáteis 2015 

Palio  2014 Trenas 2015 

Caminhonete S10 2017 GPS   2017 

Onix 2017 Hilux 2012 

O Estado do Acre possui uma área geográfica de 164.123km2, a equipe de fiscalização está 

centralizada na Sede do Regional, porém é realizado plano de ação para cobrir os demais 

municípios durante todo exercício. 

No exercício de 2017 foram realizados no total 1305 notificações, desse montante 341 foram 

arquivadas, 424 geraram auto de infração, 29 fora inscritas na dívida ativa. Já no período de junho 

a dezembro em que foi realizado o Prodafisc foram 923, desse montante 25 foram regularizadas 

no prazo, 9 foram arquivadas por conter erros, 311 geraram auto de infração, 4 foram arquivadas 

por pagamento da multa e sanado o fato gerador, 210 apresentaram defesa. No ano de 2017 foi 

realizado plano de ação em 16 municípios do Acre do Juruá e Vale do Acre. 

Entende-se que os treinamentos tem como finalidade melhorar o desenvolvimento profissional do 

ser humano na organização, e no desempenho das suas funções além de ser o processo que visa à 

preparação e ao aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos dos funcionários de uma 

organização. A equipe de fiscalização precisa de treinamentos constantes para cada vez mais 

desenvolver suas atividades com segurança e qualidade. Os treinamentos a serem realizados em 

parceria com outros Regionais,  visam treinar e capacitar o novo agente de fiscalização e atualizar 

os 03 fiscais no desenvolvimento de atividades na área de fiscalização.  

Foi realizada a contratação de novo gerente para o departamento de fiscalização e um treinamento 
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na área  seria fundamental para aperfeiçoar o desempenho das atividades. 

Dessa forma se faz necessário: 

a) 01 treinamento teórico e prático acerca do uso do Sitac no desempenho da fiscalização - 

Ministrado por representante do Crea/PB - Gerente da fiscalização, eng. civil/ seg. trabalho Cesar 

Pereira Moura. 

Local: Rio Branco -AC 

Data: 09 e 10 de julho de 2018 

Tema: O uso do Sitac no desempenho da fiscalização 

Número de participante do Crea-PB: 01 (um) 

Número de participante do Regional:06 (seis) 

 

b) 01 treinamento teórico e prático,  acerca da  legislação do sistema Confea/Crea com foco na 

resolução 1.047/2013, ministrado por representante do Crea/GO, gerente da fiscalização, 

licenciatura em geografia e tecnólogo em Agrimensura, Marcelo Pereira de Souza. 

Local: Rio Branco -AC 

Data: 12 e 13 de julho de 2018 

Tema: Legislação do sistema Confea/Crea com foco na resolução 1.047/2013 

Número de participante do Crea-PB: 01 (um) 

Número de participante do Regional:06 (seis) 

 

 

 

5. Alinhamento à Agenda Estratégica  

O projeto está alinhado a Agenda Estratégica do Confea. 

Consolidar a instituição valorizando seu corpo funcional, objetivando tornar-se referência no 

Sistema CONFEA/CREA, e tem correlação com a Agenda Estratégica do Sistema Confea/Crea, 

estando inserido no Eixo Estratégico - Exercício Profissional, no que se refere ao aprimoramento 

dos processos de trabalho de fiscalização, dentro da iniciativa de implantar nacionalmente 

parâmetros de planejamento integrado, ação sistêmica, modernização, segurança individual e 

avaliação de resultados da fiscalização do exercício e as atividades profissionais.  

 

 

6. Objetivo geral  

Otimizar, com eficiência e eficácia, as ações de fiscalização do exercício e das atividades 

profissionais.  

 

 

7. Objetivos específicos  

- Promover treinamento dos funcionários da fiscalização para atualização, bem como capacitação 

no desenvolvimento de suas habilidades e aquisição de conhecimentos necessários à ação 

fiscalizatória. 
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8. Indicadores de avaliação do resultado  

1 Quantidade de funcionários convocados para treinamento X Quantidade de funcionários 

treinados. 

 

 

9. Objeto  

01 treinamento teórico e prático acerca do uso do Sitac no desempenho da fiscalização - Ministrado 

por representante do Crea/PB;  

01 treinamento teórico e prático,  acerca da  legislação do sistema Confea/Crea com foco na 

resolução 1.047/2013, ministrado por representante do Crea/GO. 

 

 

9.1. Especificação do Objeto 

02 Treinamentos a serem realizados em parceria com o CREA PR e GO, ligados diretamente a 

fiscalização. Esses Treinamentos trazem excelentes resultados, pois nesses encontros existe uma 

troca de experiências com resultados positivos e negativos vividos em cada Regional. Também 

irá facilitar nas dúvidas de nossa equipe de agentes fiscais e corpo administrativo da fiscalização.  

Consideramos que esses encontros visam à preparação e o aperfeiçoamento das habilidades e dos 

conhecimentos dos nossos Agentes Fiscais, assim como do corpo administrativo do 

Departamento de Fiscalização visando a evitar erros nas fiscalizações que muitas vezes são 

arquivados por erro.  

O presente Plano de Trabalho se encontra em consonância com as Diretrizes Nacionais de 

Fiscalização, pois os treinamentos terá como consequência o aperfeiçoamento dos procedimentos 

adotados pelo setor de fiscalização subsidiando os Creas no cumprimento de procedimentos 

formalizados para acompanhamento do planejamento e do controle dos resultados esperados.  

 

10. Metas  

 

1 - Treinar 03 fiscais, 02 assistentes administrativos e 01 gerente acerca da legislação do sistema 

Confea/Crea  em até 06 meses a partir da assinatura do convênio. 

2- Treinar 03 fiscais, 02 assistentes administrativos e 01 gerente acerca do uso do Sitac para 

aperfeiçoamento e efetividade da fiscalização em até 06 meses a partir da assinatura do convênio 

 

 

 

 

11. Responsabilidades dos partícipes  

Confea  Repassar os recursos previstos para execução do 

projeto.  

Proponente  Executar as metas para alcance dos resultados 

esperados.  

Realizar as despesas adequadamente, conforme 
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legislação.  

Outros partícipes  Não se aplica.  

 

12. Contrapartida Institucional  

Não há. 

 

 

 

 

 

Rio Branco-Ac, 06 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Eng. Agr. Carminda Luzia Silva Pinheiro 

            Presidente do CREA/AC 

13. Informações complementares 

 

Para estimativa do custo das passagens aérea nacionais foi utilizado o preço médio do bilhete de ida 

e volta, com base na estimativa realizada pela simulação de preço com a empresa de agenciamento 

de passagens a qual temos contrato firmado Tucunaré Turismo (em anexo cotações). 

 


