
Em continuidade ao material divulgado na semana passada, apresentamos nossas propostas relativas 

ao Eixo 2 (Defesa do Exercício Profissional) e ao Eixo 3 (Proteção da Sociedade) para o Crea-PE. 

Em nosso site (http://www.unidospelaengenharia.com.br/nossaspropostas.html) você encontrará 

todas elas, inclusive seus respectivos detalhamentos individualizados, para um melhor esclarecimento. 

As palavras-chave, que resumem as propostas, estão expostas a seguir. 

Palavras-chave: 

 Fiscalização do Salário Mínimo Profissional

 Fiscalização de Editais de concursos

 Fiscalização de Cargos da Engenharia

 Fiscalização do Exercício Ilegal da Profissão

 Fiscalização Inteligente Georreferenciada

 Business Inteligence (BI)

 Fiscalização de Termos de Referência em Lici-

tações

 Defesa das Atribuições Profissionais

 Lei Estadual de Manutenção e Inspeção Predial

 Projeto Engenharia Social

 Cartilhas Técnicas

 Programa Sociedade Integrada

 Comunicação em rádios, tvs, blogs, jornais e

revistas

 Comitês Técnicos

I - Propostas CREA: 

Eixo 2. Defesa do Exercício Profissional 

1. Intensificar a fiscalização do cumprimento de

pagamento do Salário Mínimo Profissional

(cumprimento da Lei n
o
 4950-A/66 e Resolução

n
o
 397/95), inclusive dos Editais de concursos

públicos, com autuação pelo Crea e aciona-

mento da Justiça e do Ministério Público do

Trabalho.

2. Intensificar a fiscalização de empresas públicas

quanto aos cargos exercidos por leigos

(cumprimento da Resolução n
o
 430/99), aos

desvios de função e de finalidade/exercício ile-

gal da profissão (cumprimento da Lei n
o
 

5.194/66) e aos serviços e obras executadas 

não anotadas (Lei n
o
 6.496/77). 

3. Implantar a Fiscalização Inteligente Georrefe-

renciada integrada a BI (business inteligence),

plataformas móveis e drones, com ampliação

dos convênios com órgãos públicos e empre-

sas privadas.

4. Fiscalizar ativamente a responsabilidade técni-

ca dos Termos de Referência dos editais públi-

cos para contratação de serviços públicos de

engenharia, autuando o órgão, impugnando

licitações e orientando o setor público quanto a

necessidade da elaboração do Termo por pro-

fissional(is) das Engenharias, Agronomia e Ge-

ociências. (*)

5. Defender e harmonizar o exercício das atribui-

ções da engenharia, agronomia e geociência

perante outros Conselhos, como CAU, CFT,

CFBio, dentre outros.

Eixo 3. Proteção da Sociedade 

1. Gestão perante a ALEPE para regulamentação

da Lei Estadual de Manutenção e Inspeção

Predial – Lei n
o
 13.032/2006, com conscienti-

zação social.
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2. Implantação do Projeto Engenharia Social (Lei

n
o
 11.888/2008), com fornecimento de projetos

executivos e orçamentos de edificações de pe-

queno porte, saneamento básico, infraestrutura

e sustentabilidade, por convênio com prefeitu-

ras municipais e em parceria com entidades,

conselheiros, inspetores e profissionais, com

recebimento da Certidão de Acervo Social –

CAS.

3. Elaboração de Cartilhas Técnicas com distri-

buição a setores específicos, como condomí-

nios, eventos, construtoras, mineradoras, ór-

gãos públicos.

4. Implantação do Programa Sociedade Integra-

da, com sistema de comunicação em rádios,

blogs, jornais e revistas - Projetos: Minuto Pro-

fissional (em rádios), TV Crea (site e/ou blogs), 

Revista informativa (impressa), e Vídeos-aula 

(curta-metragem) sobre principais temas do 

Sistema Confea/Crea e Mútua, ART, Fiscaliza-

ção, Profissões/Atribuições, etc. (site). 

5. Criação de Comitês específicos para tratar de

assuntos relevantes que impactem diretamente

à sociedade. (*)

Visualize todas as propostas e seus respectivos 

detalhamentos em nosso site, em 

http://www.unidospelaengenharia.com.br/

nossaspropostas.html. 

Contribua você também, sugerindo alguma pro-

posta para ser incorporada à nossa Plataforma. 

Eixo 3. Proteção da Sociedade 
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