
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASSINATURA DIGITAL 

• Uma de nossas propostas que está junto dos nossos objetivos para o CREA, é de 

a assinatura digital para os profissionais e empresas. Esta assinatura funcionará 

digitalmente a fim de que os profissionais e empresas validem seus 

documentos, por meio de senha, sem precisar de impressões, escaneamentos, 

envios de arquivos e demais necessidades. Assim o contratante irá pegar o 

documento com mais rapidez e agilidade, que o mesmo estará validado pelo 

profissional ou empresa, facilitando a validação de contratos, documentos, 

faturas, e outros,  que em convênio com Ministério Público, Tribunal de Contas, 



Justiça do Trabalho, Prefeituras, Corpo de Bombeiro e demais órgãos e 

instituições será mais um grande ganho para todos os Profissionais e empresas 

do nosso Sistema. Modernização e renovação serão as marcas da nossa gestão. 

 

CREA CONNECT 

• Criação de setor para atendimento preferencial às entidades de classes e 

associações, visando melhoria no segmento das áreas que envolvem o CREA-PE 

(Ex.: Ademi, Sinduscon, Sinaenco, Sicovi, etc.) 

• Estabelecimento de parcerias com tais entidades e associações com o intuito de 

fortalecer as associações e seus profissionais ligados a elas, visando fortalecê-las 

para que possam desfrutar de todo o seu potencial, auxiliando-as inclusive com o 

Jurídico do CREA- PE quando necessário 

• Criar uma ferramenta de podcast para informar e tratar de assuntos de 

relevância e fatos ocorridos que necessitem de uma resposta imediata 

• Criação da Carteira Profissional Digital homologada nos órgãos oficiais, 

competentes e reconhecidos, como um único documento de identificação 

• Atualização do aplicativo do CREA-PE, tornando-o mais completo e mais prático 

• Conectar o CREA-PE com demais CREA’s do país com o objetivo de prestar 

suporte aos profissionais de cada Estado nos serviços interestaduais, uma vez 

que o registro já é nacional (Ex: Os profissionais de Pernambuco não podem ser 

responsáveis técnicos de obras no Estado da Bahia e vice-versa) 

• Fazer do CREA-PE uma ponte para gerar convênios com os Sinduscon-PE e 

Tribunal de Contas do Estado para gerar seguros de obras públicas 

• Judicializar todos os editais que contrariarem a Lei do Salário Mínimo 

• Parceria e convênio com a OAB criando uma Comissão de Direito e Engenharias 

da OAB-PE, tendo como representante presidente desta comissão, 

preferencialmente um Engenheiro e/ou Advogado especializado. 

 


