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Quem somos 

MISSÃO VISÃO VALORES

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), é uma Autarquia Federal que atua no 
registro, fiscalização, orientação, aperfeiçoamento e controle do exercício profissional.
Vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que é a instância superior de regulamentação 

das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, o Crea-PE foi instituído pela Resolução nº 002, de 23 de abril 
de 1934 do Confea, na forma estabelecida pelo Decreto nº. 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantida pela Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966.

Com sede na cidade do Recife e jurisdição no Estado de Pernambuco, é composto por uma estrutura básica (Plenário, 
Câmaras Especializadas, Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho, Presidência, Diretoria e Inspetorias) e uma estrutura 
auxiliar (do Gabinete à Superintendência, com suas respectivas subordinações administrativas).

Além de sua função legal, a instituição busca também defender a sociedade contra os riscos a que estaria exposta pelo 
exercício ilegal das profissões que compõem o Sistema, bem como pelo mau desempenho dos profissionais habilitados, 
executando ainda atividades de valorização profissional.

Assegurar o exercício legal 
das profissões vinculadas ao 
Sistema Confea/Crea, visando 
proteger a sociedade, o meio 
ambiente e as atividades 
econômicas afins, no Estado 
de Pernambuco, por meio do 
registro e da fiscalização do 
exercício profissional.

Ser referência nacional do 
Sistema Confea/Crea e Mútua 
como entidade atuante em 
prol dos profissionais, das 
empresas e da sociedade.

Ética

Respeito

Desenvolvimento e valorização 
das pessoas

Interesse público

Liderança pelo exemplo

Trabalho em equipe

Simplicidade

Transparência

Compromisso Socioambiental

Eficácia

Eficiência

Economicidade
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Onde estamos

Com sua Sede localizada na capital pernambucana, o Crea-PE conta ainda com 01 Escritório 
de Atendimento e 14 Inspetorias com 184 municípios sob suas jurisdições.
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Fonte: Gerência de Recursos Humanos,
conforme Port. nº. 167, de 24/Ago/2017. 

Organograma

O atual Organograma institucional do Crea-PE foi aprovado por meio da  Portaria nº. 167 em 24 de agosto 
de 2017, na Reunião Ordinária de Diretoria de nº. 11, esta realizada em 16 de agosto de 2017.

CLIQUE PARA ACESSAR AS DESCRIÇÕES FUNCIONAIS DAS ÁREAS

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/03/ÁREAS-RH-ESTRUTURA-ORGANIZACIONAL.pdf
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A análise do ambiente externo permite a uma 
organização identificar ameaças e oportunidades 
capazes de afetar seus fatores-chaves de 

planejamento para convertê-las em questões estratégicas. 
Nesse sentido, uma vez entendidas as forças macro 
ambientais que tendem a contrafazer o seu desempenho 
como um todo, ficam mais fáceis as tarefas de minimizar os 
impactos negativos levantados e de direcionar os esforços 
para o alcance de resultados positivos. Em 2018, mantendo-
se nessa linha, o Crea-PE mais uma vez conviveu com as 
turbulências de negócios, tratando-as criticamente e 
trabalhando para neutralizar as suas consequências.

Em meio às incertezas daquele cenário, sabe-se que a 
grande instabilidade da economia brasileira impulsionou 
diretamente o mercado da construção civil, afetando-o 
principalmente pelo menor número de obras públicas, 
pelo conflito da Operação Lava Jato e pela queda na venda 
de imóveis, os quais enfraqueceram consideravelmente 
o setor, segundo os especialistas. Contudo, a retração de 
tal performance produtiva não conseguiu comprometer 
o nosso desempenho, haja visto que a arrecadação 
do Conselho se dirigiu na contramão dos fatos e se 
apresentou crescente, mesmo na desafiadora condição de 
ter que manter-se nesse contexto com recursos próprios, 
demonstrando os nossos indicadores que o número de 
ARTs registradas superou aquele do exercício anterior e 
que o feito, além do mais, conseguiu se estender a quase 
todas as modalidades fiscalizadas. 

Outro evento relevante que em 2018 igualmente impactou 
os índices econômicos do Crea-PE foi a criação do Conselho 
Federal dos Técnicos – CFT pela nova Lei nº 13.639/2018 
e, com ela, a desvinculação do Sistema Confea/Crea dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio. As providências 
de formular um estudo financeiro preparatório sobre a 
migração de tais profissionais, tendo como base a avaliação 
preliminar das contribuições da categoria no triênio 2015 a 
2017 muniu o Crea-PE de dados que puderam contribuir 
para assegurar o seu equilíbrio financeiro e fizeram com 
que fosse adotada uma ação remediadora de resgate de 
receita, por meio da implantação de um trabalho especial 
de cobranças. Em números, as perdas giraram em torno 
de, aproximadamente, 6,8% ao ano em relação à receita 
total; de 19,7% ao ano, se comparada com as anuidades; e, 
em valores absolutos, num prejuízo de R$ 1.450.000,00 por 
ano. Entretanto, a ameaça foi suplantada positivamente 
com iniciativas do tipo e, ainda em 2018, houve-nos um 
incremento de receita de 6% em relação à 2017, mesmo 
diante da situação crítica nacional.

No atual processo de planejamento estratégico, a gestão do Crea-PE tem-se voltado a fazer constantes avaliações do 
ambiente externo, no intuito de identificar áreas que apresentam-se lhe como dificuldades e pontos que impactam 
na produtividade de suas atividades, propondo ações mais assertivas para a obtenção dos seus objetivos e, com isso, 
melhorias eficientes. Nas tratativas para 2018, foram pontuados o que segue:
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