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                                                     PLANO DE TRABALHO 

 

 

            Apresentamos 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:  Aquisição de equipamentos de informática e treinamento  

Público 

alvo:  

Sociedade, profissionais, empresas registradas no Sistema Confea/Crea e 

colaboradores do Crea/AC  

Duração:  8 meses a partir da assinatura do convênio. 

Orçamento:  Prodesu - R$ 24.300,91 (vinte e quatro mil trezentos reais e noventa e um 

centavos) 

 

 

 2. Identificação da Equipe  

Coordenador:   Luzia Camelo de Lima - Gerente da Fiscalização 

Equipe:                                            

Isabela Fernandes: Procuradora Jurídica 

gabinete@creaac.org.br 

Marilene Fernandes: Gerente do Dep. Financeiro 

dfn@creaac.org.br 

Vanessa Luana Alves de Assis: Gerente do Dep. de Planejamento e Projetos 

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. 
 

 

 

 

mailto:dfn@creaac.org.br
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4. Justificativa  

 

                        A Unidade de Fiscalização do Crea/AC conta atualmente com 04 fiscais e todos 

atuam diretamente em campo. A formação acadêmica dos fiscais é heterogênea, sendo que 02 

deles têm formação de nível superior e 02 de nível médio/técnico. Todos os quatro ficais atuam 

na Sede do Crea/AC.  

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

Composição da Fiscalização - Sede 

Nome Função 
Nível de 

Escolaridade 

Formação 

Luzia Camelo de Lima Gerente  Nível Médio  Nível Médio 

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 

Nilcielen Filgueiras Tavares do 

Nascimento 

Agente Fiscal Nível Superior Saúde Coletiva 

Ranieri Nascimento de 

Albuquerque 

Assist. Adm. Nível Superior Tecnólogo em 

redes de 

computadores 

    

 

Veículos e equipamentos da Fiscalização: 

FERRAMENTAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO 

Veículo Ano Equipamento Ano 

Pick-Up HILUX 2012 Tablets com acesso a 

internet 

2015 

Palio  2014 Impressoras portáteis 2015 

Palio 2014 Trenas 2015 

Palio  2014 GPS   2017 

Palio  2014 - - 

Caminhonete S10 2017 - - 

Ônix  2017 - - 
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            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 2018 foram realizados no total 738 notificações desse montante 102 

foram regularizadas no prazo, 9 foram arquivadas por conter erros, 338 geraram auto de infração, 

63 foram arquivadas por pagamento da multa e sanado o fato gerador. No ano de 2018 foi 

realizado plano de ação nos 16 municípios do Acre mais a capital são eles: de Senador Guiomard, 

Acrelândia, Capixaba,  Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Bujari, Sena Madureira, 

Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves as quais 

totalizaram um montante. 

   

• Da Aquisição de Equipamentos: 

 

Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de 

verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, propomos a aquisição de 

equipamentos de informática, pois atualmente os fiscais do Crea/AC utilizam tablets que foram 

adquiridos no ano de 2015, no entanto,  os mesmos não poderão ser utilizados para a implantação 

do sistema FISCREA. Os tablets utilizados pelos fiscais atualmente não possuem compatibilidade 

com o sistema Android que é requisito mínimo para instalação do sistema FISCREA (anexo 

Memo. 34/2019 constando informações relativas ao que foi citado). Em resumo, é necessário que 

o tablet tenha o sistema Android para que seja possível instalar o sistema FISCREA. O Crea/AC 

está passando por uma reestruturação na área tecnológica na qual visa uma adaptação da 

tecnologia de hardware para com a tecnologia de software sendo de suma importância uma 

compatibilização e portabilidade para implantação de aplicativos para dispositivos móveis e 

sistemas de informação. Está em processo de implantação um módulo para a fiscalização 

desenvolvido pelo Crea/BA onde será possível uma melhor eficiência do trabalhado realizado 

pelo departamento de fiscalização, o projeto visa trazer uma melhor eficácia das tarefas 

executadas dentro do mesmo setor, visto que o software tem um melhor desempenho na área de 

fiscalização como: cadastramento de relatório fiscal no sistema corporativo,  visualização das 

rotas dos fiscais, disponibilização de modo público de denúncias, atendimento das mesmas, 

monitoramento dos locais fiscalizados, monitoramento de dados dos autos de infração, relatórios 

estatísticos, georreferenciamento e geolocalização, mapas de calor, controle da quilometragem 

dos carros de fiscalização. Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de tablets para serem 

utilizados pelos fiscais deste Conselho. Cabe ressaltar que os atuais tablets serão leiloados 

evitando, assim, prejuízo à administração. 

• Do Treinamento para Implantação do sistema:  

            Tendo em vista os objetivos do Prodafisc citados, o Crea/AC com o objetivo de avançar 

no que diz respeito a fiscalização pretende implantar o sistema FISCREA com vistas ao 

desenvolvimento e/ou aprimoramento dos fiscais e mais efetividade dos trabalhos de fiscalização 
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no que diz respeito a atender denúncias e monitoramentos de locais fiscalizados,  no intuito de 

promover a melhoria da qualidade dos serviços. Desta forma, pretendemos a realização de um 

treinamento em parceria com o Crea/BA, idealizador do sistema FISCREA. Dessa forma se faz 

necessário: 

 

• 01-Treinamento teórico e prático ministrado por representante do Crea/BA sobre o 

sistema FISCREA. 

            Local: Rio Branco -AC 

            Data: (10,11,12 de dezembro de 2019 - após a compra dos tablets) 

            Tema:  Implantação do FISCREA módulo para a fiscalização desenvolvido pelo CREA – BA 

            Número de Participante do Crea/BA: 01(um) 

            Número de participante do Regional: 06 (seis) servidores da fiscalização e 01 (um) 

servidor do departamento de tecnologia da informação. 

 

            O presente plano de trabalho se encontra em consonância com as Diretrizes Nacionais de 

Fiscalização, pois com a aquisição dos equipamentos terá como consequência o aperfeiçoamento 

dos procedimentos adotados pelo setor de fiscalização. 

 

 

5. Alinhamento à Agenda Estratégica  

    O projeto está alinhado à Agenda Estratégica 2022 do Confea objetivando consolidar a 

instituição valorizando seu corpo funcional e buscando se tornar referência no Sistema 

CONFEA/CREA. Cabe ressaltar que a Proposta de Parceria se encaixa e ganha validade, 

especificamente no Eixo Estratégico - Exercício Profissional da citada Agenda, 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  

    Equipar e modernizar, por meio de aquisição de equipamentos de informática, o setor de 

fiscalização. 

    Treinar os servidores do setor de fiscalização. 

 

8. Indicadores de avaliação do resultado  

    Quantidade de equipamentos existentes X Quantidade de equipamentos adquiridos  

    Quantidade de funcionários do setor de fiscalização X Quantidade de funcionários 

efetivamente treinados. 
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9. Objeto 

   Aquisição de equipamentos de informática e treinamento  

 

9.1 Especificação do Objeto 

 

Tablet: 

a) - Quantidade: 4 (quatro); 

b) - Sistema Operacional: Android 6 ou superior; 

c) - Processador: Octa Core(1.6GHz); 

d) - TamanhodoDisplay:10.1"; 

e) - Resolução:2560 X 1600 (WUXGA); 

f) - Caneta S Pen; 

g) -Conexão: WiFi 802.11a/b/g/n/ac2.4G+5GHz, VHT80, 2GGSM, 3GWCDMA, 

4GLTEFDD; 

h) - Memória Interna: 16 GB ou superior; 

i) - Suporte ao cartão de memória: Micro SD até256GB; 

j) - Memória RAM: 3 GB ou superior; 

k) - Câmera traseira:13MP; 

l) - Câmera frontal:8MP; 

m) - Flash na câmera principal; 

n) - Recursos de Câmera: Foco Automático; 

o) - Função Telefone: Sim; 

p) - GPS: Sim; 

q) - Bluetooth v4.2: Sim; 

r) - Entradas:  USB versão 2.0; 

s) - Bateria: Bateria Íons de Lítio 7300mAh; 

t) - Outras Funções: Entrada para 1 Chip tipo Nano-SIM; 

u) - Conteúdo da Embalagem: Tablet; carregador; cabos USB; fone de ouvido; 

v) - Garantia do Fornecedor: 24 meses; 

w) - Dimensões do Produto (AxLxP): 254.3 x 164.2 x 8.2mm; 

x) - Peso: 558g; 

y) - Conteúdo da Embalagem: Tablet; carregador; cabos USB; fone de ouvido. 

 

 

Treinamento: 

 

•       01-Treinamento teórico e prático ministrado por representante do Crea/BA sobre o 
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sistema FISCREA. 

            Local: Rio Branco -AC 

            Data: (10,11,12,13,14, de dezembro de 2019 - após a compra dos tablets) 

            Tema:  Implantação do FISCREA módulo para a fiscalização desenvolvido pelo Crea/BA 

            Número de facilitadores do Crea/BA: 01(um) 

            Número de participante do Regional: 06 (seis) servidores da fiscalização e 01 (um) 

servidor do departamento de tecnologia da informação.  

 

 

10. Metas  

 

Meta 1- Renovar 100% os equipamentos tablets da equipe de fiscalização até o 5° (quinto) mês 

de vigência do contrato. 

Meta 2 - Treinar os funcionários da fiscalização no uso do sistema FISCREA até o 6° (sexto) mês 

de vigência 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 legislação.  

Outros 

partícipes  

Não se aplica.  

 

12. Contrapartida Financeira  

Não se aplica 

 

 

 

 

 

Rio Branco-Ac, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Eng. Agr. Carminda Luzia Silva Pinheiro 

Presidente do Crea/AC 

13. Informações complementares 

Temos contrato firmado com agência de passagem aérea. 

 


