
Áreas Objetivo / Competência

Presidência

Cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos 

normativos, os atos administrativos baixados pelo Crea-PE e este Regimento; Executar o orçamento do Crea-PE; Administrar as 

atividades do Crea-PE; Dar posse a conselheiro regional e a seu suplente; Convocar e conduzir os trabalhos da sessão plenária e da 

Diretoria; Interromper sessão plenária quando necessário; Suspender sessão plenária em caso de perturbação dos trabalhos; Presidir 

reuniões e solenidades do Crea-PE; Proferir voto de qualidade em caso de empate na votação em Plenário e na Diretoria; Informar o 

licenciamento de conselheiro regional ao Plenário e à entidade de classe ou à instituição de ensino que representa; Informar o 

licenciamento de inspetor ao Plenário; Distribuir processo a conselheiro para relato no âmbito do Plenário; Submeter proposta de sua 

iniciativa ao Plenário ou à Diretoria; Resolver casos de urgência, ad referendum do Plenário e da Diretoria; Resolver incidentes 

processuais, submetendo-os aos órgãos competentes; Assinar decisão do Plenário e da Diretoria; Suspender decisão plenária; Assinar 

atestados, diplomas e certificados conferidos pelo Crea-PE, atos normativos, atos administrativos e correspondência expedida; Assinar 

convênios com entidade de classe, ouvido o Plenário; Assinar convênios e contratos celebrados pelo Crea-PE, para repasse de recursos; 

Expedir correspondência em nome do Crea; Disciplinar a organização do registro de profissionais e de pessoas jurídicas; Determinar o 

cancelamento do registro de profissional ou de pessoa jurídica nos termos do art. 64 da Lei nº 5.194, de 1966, ou no caso de falecimento; 

Assinar termo de posse ou designação de inspetores; representar o Crea-PE, em juízo ou fora dele, diretamente ou por meio de 

mandatário com poderes específicos; Propor ao Plenário a abertura de créditos e transferência de recursos orçamentários, ouvida a 

Diretoria; Determinar a cobrança administrativa ou judicial dos créditos devidos ao Crea-PE; Autorizar pagamento e movimentar contas 

bancárias, Assinando com o responsável pela administração dos recursos financeiros, cheques, balanços e outros documentos 

pertinentes; Indicar o coordenador da Coordenadoria Regional da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE a ser encaminhado 

ao Plenário  para homologação; Manter o Plenário informado sobre ações e atividades dos demais órgãos que compõem o Sistema 

Confea/Crea’s; Manter contínua troca de informações e promover ações conjuntas com o Confea e com outros Crea’s, Visando à 

realização de objetivos comuns; exercer outras atribuições conferidas pelo Plenário; e Cumprir o Plano de Ações Estratégicas e o Plano 

Anual de Trabalho do Crea-PE.

Auditoria
Analisar as práticas e processos administrativos, à luz dos órgãos de controle externos (TCU, CGU, RFB) e do CONFEA; Monitorar a

gestão pública por centro de custos (por sede e inspetorias); Prevenir a gestão pública de equívocos e deslizes administrativos.

Controladoria Fortalecer a Administração Pública do Crea-PE, com um ambiente de controle gerencial, via Ouvidoria e Auditoria.

Assessoria Jurídica
Prestar assessoria junto às câmaras e consultoria jurídica à estrutura básica, à estrutura de apoio e a estrutura de suporte 

do Crea-PE.
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Secretarias da Diretoria e da 

Presidência

Atuar como agente facilitador e consultor, compreendendo o Crea-PE, sua cadeia produtiva, sua razão de ser e seus objetivos.

Oferecendo, dessa maneira, melhoria contínua, com um assessoramento adequado e pró-ativo, praticado dentro dos princípios da ética

profissional. Auxiliar, ainda, a Diretoria Executiva na organização do fluxo de informação e do tempo para a consecução eficaz dos

objetivos e metas do Conselho, praticando seu papel multifuncional, com dinamismo e comprometimento, dentro de um ambiente cordial

e agradável.

Assessoria de Projetos Especiais Desenvolver projetos arquitetônicos e acompanhamento da sua execução; Elaboração e gestão de projetos especiais.

Gabinete da Presidência

Assessorar diretamente à Presidência na condução dos assuntos do Crea-PE; Realizar atividades de coordenação político-

administrativa; Coordenar as relações das áreas do Crea-PE com a Presidência; Recepcionar e atender autoridades, entidades de classe

e profissionais ligados ao sistema Confea/Crea’s; Marcar audiências ou encaminhar os assuntos para serem solucionados; Compor

despachos; Representar a Presidência em atos ofícios, quando definido, ou qualquer atividade correlata determinado pelo Presidente;

Assessorar a Presidência na análise de projetos, relatórios e demais documentos administrativos.

Gerência de Políticas Institucionais

Responsável pelo gerenciamento de toda comunicação institucional, introduzir, apoiar e posicionar o Crea-PE nas instintuições, órgãos

governamentais. Produzir Material jornalístico, a partir do acompanhamento da presidência e demais instâncias do conselho, com o

objetivo de divulgar todas as ações de interesse dos profissionais e empresas do sistema, assim com da sociedade e também promover

ações de marketing e fortalecimento da imagem. Elaborar e executar políticas, projetos, programas e ações institucionais, junto às

instituições de ensino, entidades de classe, órgãos e empresas da administração pública, privada e economia mista; Assistir a

Presidência e a Superintendência, estimular a integração institucional e apoiar os órgãos da estrutura administrativa do Crea-PE.

Divisão de Comunicação, Projetos e 

Marketing

Comunicação - elaborar e divulgar as matérias de cunho jornalístico de interesse do Conselho e dos profissionais cadastrados no

Sistema, assim como, os assuntos relacionados as áreas das engenharias, agronomia e geociências, e comunicados para o público

externo, pelas mídias digitais e impressas do Crea-PE e mídias espontâneas nos veículos de Comunicação;

Projetos - planejar e coordenar os projetos institucionais do Crea-PE que têm como objetivo: relacionamento e promoção de benefícios

para os profissionais cadastrados no Sistema e estudantes das áreas afins, como o Terça no Crea (palestras semanais e gratuitas), Crea

na Estrada (palestras itinerantes para o Interior do Estado), Conversa com o Presidente (bate-papo com o gestor do Crea-PE,

profissionais e sociedade), Crea Jr (aproximação dos estudantes do seu futuro Conselho através dos produtos Bate-papo, Capacita,

Visita, Socioambiental e Cultural), Crea Móvel (escritório de atendimento para áreas que não têm inspetorias), Crea Sustentável

(conscientização dos colaboradores a aprtir dos princípios da sustentabilidade) e Blitz do Crea (parceria com as Câmaras Especializadas

para fiscalização de equipamentos públicos e áreas de risco); 

Marketing - melhorar a imagem da organização através das ferramentas de Comunicação, Projetos, Publicidade, Promocão e Eventos;

gerir campanhas e buscar novas formas e canais de relacionamento com o público alvo.

Assessoria de Convênios e 

Parcerias

Promover, planejar e implementar ações estratégicas, gerenciais e operacionais de controle, divulgação e ampliação de convênios e

parcerias com entidades de direito público e privado, objetivando oferecer facilidades e descontos aos profissionais registrados,

funcionários do Crea-PE e estudantes associados ao Programa Crea-Jr e dependentes, além de fortalecer atividades de fiscalização e

proporcionar atuação do Crea em ações de proteção ambiental e causas sociais.

Setor de Eventos
Assegurar a eficiência no planejamento, organização e realização dos eventos, com crescentes níveis de qualidade, otimizando custos e

garantindo o sucesso e satisfação plena dos clientes internos e externos.

Ouvidoria
Recepcionar reclamações, solicitações, elogios, sugestões, informações do Crea-PE; Mediar, orientar ao usuário Crea-PE nas demandas

da classe; Instrumentalizar os gestores do Crea-PE com os encaminhamentos de manifestações do usuário.

Superintendência Tem por finalidade coordenar, orientar e supervisionar as unidades que compõe a estrutura auxiliar do Crea-PE.



Gerência de Fiscalização

Garantir a realização dos procedimentos do setor de fiscalização, monitorando, controlando e auxiliando nos processos de auto de

infração e fiscalização de forma que agreguem valor ao negócio do Crea-PE. Promover, planejar e implementar estratégias eficientes de

fiscalização; Zelar pela perfeita aplicação das normas e regulamentos do sistema; Administrar e prover o corpo de agentes fiscais de

meios e instrumentos fiscalizatórios; Orientar e instruir as empresas e profissionais do sistema para a devida regularidade; Promover a

continua melhoria da ação fiscalizatória e aperfeiçoamento das normas internas.

Setor de Controle da Fiscalização
Controlar e auxiliar os processos de auto de infração com a finalidade de somar possíveis vícios e erros de capitulação, evitando a

nulidade dos processos; Encaminhar os processos devidamente instruídos as instâncias julgadoras para análises; Cancelar e arquivar os

processos quando julgado e autorizado pelas instâncias competentes.

Setor de Fiscalização

Verificar o cumprimento da legislação por pessoas jurídicas que se constituam para prestar ou executar serviços ou obras de Engenharia

ou Agronomia; Verificar o cumprimento da legislação por profissionais da Engenharia, da Agronomia; Identificar obras e serviços cuja

execução seja privativa de profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea, e verificar o cumprimento da legislação profissional;

Identificar o exercício ilegal das profissões da Engenharia ou da Agronomia, e notificar os infratores; Elaborar relatório de fiscalização de

forma a subsidiar decisão de instância superior; Executar ações de caráter preventivo, junto a profissionais e empresas, de forma a

orientá-los no cumprimento da legislação que regulamenta as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea; Orientar as pessoas e as

empresas, sempre à luz da legislação, quanto à regularidade das obras e serviços de Engenharia e Agronomia; Lavrar auto de infração,

em conformidade com a legislação vigente, contra pessoas jurídicas, profissionais ou leigos, que exerçam atividades privativas dos

profissionais da Engenharia ou da Agronomia, sem estarem legalmente habilitados; Cumprir a sua função de fiscalizar, colocando em

prática os conhecimentos de legislação vigente às orientações recebidas; Exercer outras atividades relacionadas à sua função. 

Gerência de Controle de Processos
Auxiliar a administração do Conselho no gerenciamento dos procedimentos ligados às solicitações dos profissionais e seus acervos,

empresas, entidades e instituições de ensino, referente à verificação do exercício e das atividades das profissões vinculadas ao Sistema

Confea/Crea’s, conforme normas vigentes.

Divisão de Atendimento ao Público
Auxiliar a administração do Conselho no atendimento direto, presencial e teleatwndimento, das demandas dos Profissionais, empresas e

da  sociedade  em geral,  tendo  como  base  nos normativos do Sistema Confea/Crea’s. 

Divisão de Apoio aos Colegiados
Atuar em decisões táticas institucionais, abrangendo a divisão, coordenação de ações funcionais e operacionais diversificadas; Realizar,

ainda, auditagem das rotinas de trabalho dos apoios administrativos das Câmaras Comissões e Plenário, supervisionando, orientando,

assessorando, levantando problemas e propondo sugestões de melhorias para as demais tarefas correlatas.

Divisão de Registro e Cadastro
Auxiliar a administração do Conselho no registro de profissionais e empresas, no cadastro de instituições de ensino e seus cursos, tendo

como base os normativos do Sistema Confea/Crea’s.

Divisão de Acervo Técnico
Auxiliar a administração do Conselho na análise e controle dos processos de Anotação de Responsabilidade Técnica e Acervo dos

Profissionais Registrados no Crea-PE.



Gerência de Tecnologia da 

Informação

Desenvolver soluções de Tecnologia da Informação (TI) que agreguem valor ao negócio do Crea-PE; Promover a segurança da

informação e comunicação; Aperfeiçoar a governança de TI; Garantir melhoria contínua da qualidade da prestação de serviços de TIC;

Garantir índices de excelência de satisfação dos usuários de recursos de TIC; Garantir a disponibilidade e a transparência das

informações; Prover a infraestrutura de TIC apropriada e necessária às atividades finalísticas; Aperfeiçoar o uso da informação;

Desenvolver capacidade e oportunidades de inovação tecnológica; Garantir a gestão e a exceção dos recursos orçamentários de TIC e

aprimorar a gestão de pessoas de TIC. Cuidar, supervisionar e manter o parque de informática da entidade, solicitando

aquisições/atualizações de novos equipamentos e/ou softwares; Auxiliar a todas as áreas da entidade, no tocante a informática; Zelar

pela guarda, conservação, manutenção e controle do patrimônio, que está sob sua responsabilidade, assegurando o bom funcionamento

dos mesmos; Acompanhar e fiscalizar contratos e convênios relativos à área de tecnologia da informação, verificando a correta utilização

dos recursos computacionais e tecnológicos; Apoiar as demais áreas do Crea-PE quanto à utilização de ferramentas e tecnologias.

Planejar, desenvolver, implantar e manter atualizados os sistemas de informação; Elaborar especificações técnicas com vistas a

subsidiar o processo de aquisição ou contratação de recursos e prestação de serviços de informática, consoante às diretrizes da Crea-

PE; Estabelecer critérios tecnológicos, de design e de acessibilidade utilizados nos portais corporativos, seguindo as recomendações e

diretrizes; Estabelecer os padrões e modelos de arquitetura de sistemas de informação utilizados pelos sistemas de informação;

Estabelecer os padrões e tecnologias para a integração entre sistemas de informação do Crea-PE e de órgãos externos, seguindo as

recomendações e diretrizes; Estabelecer os padrões, modelos e metodologias de desenvolvimento de sistemas para a manutenção e

construção de sistemas de informação; Participar de equipes multidisciplinares, comissões ou grupo de trabalho, visando alcançar os

melhores resultados tanto em qualidade quanto em produtividade; Desenvolver novos programas computacionais, de acordo com as

necessidades da entidade; Estabelecer os padrões, modelos e metodologias de desenvolvimento de sistemas para manutenção e

construção de sistemas de informação no Crea-PE; Elaborar especificações técnicas com vistas a subsidiar o processo de aquisição ou

contratação de recursos e prestação de serviços de informática, consoante às diretrizes do Crea-PE.

Gerência Administrativa

Responsável pela Divisão de Bens e Serviços, Setor Administrativo, Setor de Manutenção e Patrimônio e Comissão Permanente de

Licitação; gerindo as equipes e demandas ligadas a essas áreas, providenciando meios para que as atividades sejam desenvolvidas com

celeridade, economicidade e em conformidade com as normas legais; assessorar a Presidência, Chefia de Gabinete e Superintendência

com assuntos pertinentes as áreas ligadas a Gerência Administrativa.

Setor Administrativo

Atuar na gestão de todos os contratos firmados com o Crea-PE elaborando minutas de contratos, aditivos, monitorando as vigências

contratuais e seus pagamentos mensais, acompanhando os saldos de ARPS e contratos, dentre outras atribuições; fiscalização dos

contratos de locação de imóveis (anexo administrativo e inspetorias) e dos contratos de telefonia e internet e da empresa prestadora de

serviços terceirizados de Limpeza e Copeiragem; gerir o valor destinado ao suprimentos de fundos da sede, bem como prestar

assessoria às inspetorias nas questões administrativas.

Setor de Manutenção e Patrimônio

Responsável pelas atividades de manutenção, reparos, reformas e instalações prediais; controle da manutenção e dos reparos dos

veículos da frota e do mobiliário do Crea-PE; fiscalização dos contratos de empresas prestadoras de serviços terceirizados como:

manutenção predial, manutenção de elevador, manutenção de ar condicionados , bem como prestar assessoria às inspetorias nas

questões ligadas as manutenções.

Divisão de Bens e Serviços

Responsável pela elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência para o planejamento de aquisições/licitações;

gerir a aquisição de bens e serviços demandados pelas áreas, suprindo-as as necessidades de consumo; fiscalização dos contratos de

empresas prestadoras de serviços terceirizados como: telefonista, manobrista e vigilância, para o fiel cumprimento dos contratos; gerir as

correspondências e o almoxarifado, garantindo condições de trabalho de forma contínua, buscando sempre a melhoria da gestão de

estoque de materiais de expediente,impressos gráficos e higiene, dentre outros.

Comissão Permanente de 

Licitações

Gerenciar e promover o correto desenvolvimento dos processos licitatórios, à luz dos dispositivos legais, coordenando os demais

membros e pregoeiros da Comissão, com o fim de atender às necessidades de aquisições de bens e serviços do Crea-PE.



Gerência Financeira e Contábil

Atua na gestão de equipe, respondendo pelas divisas financeira e contábil, elaborando relatórios gerenciais e conduzindo reuniões de

recursos financeiros das áreas, providenciando meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas

legais e técnicas. Supervisionar as atividades de contas a pagar e a receber, visando assegurar o cumprimento dos compromissos

financeiros do Crea-PE, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas. Planejar, organizar e supervisionar as atividades da

contabilidade geral, bem como as de cobrança.

Gerência Jurídica

Promover, planejar e implementar estratégias eficientes da Gerência Jurídica para assessorar este Conselho visando cumprir a

legalização pertinente ao sistema, no que diz respeito à recuperação administrativa dos valores das multas aplicada sob irregularidades

oriundas dos autos de infração, que referencia à Dívida Ativa. Promover a gestão processual de ações de execução fiscal ajuizadas,

Prestar assessoria jurídica na área trabalhista, tanto ao contencioso quanto à preventiva, no âmbito deste Conselho de Fiscalização

Profissional, além de prestar assessoria a Gerência de Fiscalização, às câmaras e consultoria jurídica à estrutura básica, à estrutura de

apoio e a estrutura de suporte do Crea-PE.

Gerência de Recursos Humanos
Garantir a excelência na entrega de produtos e serviços de Recursos Humanos, objetivando a plena satisfação dos clientes internos e

externos, através de um bom clima organizacional e desenvolvimento das pessoas.

Setor de Administração de Pessoal
Garantir a excelência na entrega de produtos e serviços da administração de pessoal, objetivando a plena satisfação dos clientes

internos e externos e atendo a legislação vigente.

Fonte: Gerência de Recursos Humanos. Portaria 094/2019 de 12 de setembro de 2019


