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APRESENTAÇÃO 
 

Esta prestação de contas tem por objetivo apresentar, de forma sucinta, a todos os 

integrantes do Conselho, profissionais e funcionários, às empresas e à sociedade em geral, 

o trabalho realizado pela Diretoria em 2019. 

Promovemos a continuidade das atividades administrativas e a sustentabilidade contábil e 

financeira do Conselho em ações que foram dimensionadas e direcionadas a um curto 

tempo, ou seja, somente para o exercício de 2019, ficando para 2020 a complementação 

de ações estruturantes iniciadas nesta gestão, cujas sugestões e encaminhamentos serão 

disponibilizados para análise e implementação pelos novos gestores. 

O Crea-RS, em 2019, contou com uma Diretoria coesa e participativa, totalmente integrada 

na busca de um “novo tempo” no Conselho, ético e moderno, com o entedimento de que 

devemos estar presentes em todos os debates, tanto técnica como politicamente, para uma 

efetiva defesa da sociedade no que diz respeito à nossa atividade profissional. 

Nos tópicos a seguir demonstraremos, de uma forma objetiva e didática, as ações 

realizadas em 2019, destacando as direcionadas à abertura de mercado de trabalho, à 

valorização das profissões e à defesa da sociedade. 

Composição da Diretoria - 2019 

 

Alice Helena Coelho Scholl 

Eng. Civil e de Seg. Trab. 

1ª Vice-Presidente no exercício da Presidência 

 

 

Gustavo André Lange 

Eng. Agrônomo 

2º Vice-Presidente 

 

 

Luciano Valério Lopes Soares 

Eng. Mec. e de Seg. Trab. 

1º Diretor Administrativo 

 

Ubiratan Oro 

Eng. Civil 

2º Diretor Administrativo 

 

Ronaldo Witter Madruga 

Eng. Eletricista e Téc. Eletrônica 

1º Diretor Financeiro 

 

Luciano Roberto Grando 

Eng. Mec. e de Seg. Trab. 

2º Diretor Financeiro 
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Atuação da Diretoria 

 

√ Reuniões com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, oportunidades em que 

sedimentamos o entendimento comum da necessidade da participação de responsável 

técnico registrado no Sistema Confea/Crea nos projetos habitacionais oficiais, 

alavancando assim a ideia da Engenharia Pública como política do governo federal, com 

isso, gerando uma gama de atividades técnicas a serem desenvolvidas pelos 

profissionais do Sistema. 

√ Defesa da federalização do nosso Sistema, onde cada Conselho Regional terá assento 

na Plenária do Confea, fazendo com que se qualifiquem as decisões da Plenária do 

Confea com a participação igualitária dos Regionais. 

√ Reunião com o bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal Carlos Mineiro Aires, 

para tratar do Termo de Reciprocidade Profissional entre os dois países, permitindo 

assim que profissionais brasileiros possam trabalhar em Portugal e vice-versa. 

√ Participação no Conselho Estadual de Segurança, Proteção e Prevenção Contra 

Incêndio do Rio Grande do Sul – COESPPCI, com o objetivo de discutir a prorrogação da 

Lei Kiss e normativos da área. 

√ Participação na Comissão Administrativa Sistema Informatizado – CASI, encarregada 

dos procedimentos para a implementação de sistema informatizado para a gestão e o 

trâmite de processos administrativos eletrônicos. 

√ Atendimento pessoal a profissionais, escutando suas demandas, sugestões e 

reclamações para aperfeiçoar o  desenvolvimento de ações no Conselho. 

√ Além das atividades atinentes à função, a Diretoria do Crea-RS participou de diversos 

eventos direcionados ao Sistema, cujos temas abordados foram desde a questão do uso 

controlado de explosivos nas atividades de Engenharia, até debates em defesa da 

manutenção do piso salarial para os profissionais vinculados ao Conselho. 
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Inspetorias | Coordenadoria das Inspetorias - 2019 

 

Nanci Walter 

Eng. Ambiental 

Coordenadora das Inspetorias 

 

 

Luis Henrique Nunes Motta 

Eng. Eletricista 

Coordenador-Adjunto das Inspetorias 

 

As Inspetorias do Crea-RS têm a finalidade de descentralizar o atendimento à sociedade, 

sendo supervisionadas pela Coordenadoria das Inspetorias, em consonância com 

regimento próprio, aprovado pelo Plenário do Crea-RS. Atualmente o Crea-RS possui 44 

Inspetorias, que estão agrupadas geograficamente em 11 (onze) Zonais. 

Os Inspetores são os representantes do Conselho em suas regiões, com isso participam 

de atividades institucionais, sendo atuantes no Estado em palestras, formaturas, 

representações externas, seminários, e juntamente com a Diretoria, em eventos e ações 

do Sistema Confea/Crea. 

Em janeiro de 2019 foram empossados os novos Inspetores do Crea-RS para a gestão 

2019/2020, os quais passaram por uma capacitação, contando com palestras das áreas 

administrativas e técnicas do Conselho junto às inspetorias, quais sejam, financeira, 

contábil, fiscalização e câmaras especializadas. 

As Inspetorias movimentaram o estande da 42ª Expointer, cuja programação foi marcada 

por palestras e reuniões com temas importantes para os profissionais da área tecnológica, 

dos quais destacamos prática profissional no exterior, PPCI, geotecnologias no meio rural, 

segurança nas instalações elétricas de residências e pavilhões, galvanização a fogo para 

o aumento da vida útil dos produtos, inspeção predial e hortas em escolas, dentre outros. 

No período de 16 a 18 de outubro de 2019, em Restiga Seca, município da quarta colônia 

do Estado, foi realizado o XXXIV Seminário das Inspetorias, que teve como anfitriões os 

inspetores de Santa Maria.  

Durante a realização do aludido Seminário, ocorreu a eleição dos novos profissionais que 

assumirão a função de Coordenador e Coordenador Adjunto das Inspetorias do Crea-RS, 

para o período de 2020/2021. 
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Colégio de Entidades Regionais do Rio Grande do Sul | CDER-RS - 2019 

 

Andrea Brondani da Rocha 

Eng. Agrônoma 

Coordenadora do CDER-RS 

 

 

Lulo José Pires Corrêa 

Eng. Agrônomo 

Coordenador-Adjunto do CDER-RS 

 

O Colégio de Entidades Regionais do Rio Grande do Sul é uma instância consultiva do 

Crea-RS, sendo composto por representantes de todas as entidades com registro no 

Conselho. 

O CDER-RS, por meio de sua coordenação, busca promover ações de sustentabilidade e 

fortalecimento das entidades de classe; formular políticas de valorização, aperfeiçoamento 

e atualização profissional; avaliar e sugerir ações conjuntas para inserção das entidades 

nas políticas públicas; aprimorar e divulgar a legislação e a ética profissional; contribuir com 

a fiscalização e a valorização profissional; debater temas de interesse das entidades de 

classe. 

A coordenação do CDER-RS participou de eventos institucionais do Conselho, bem como 

de reuniões com o poder legislativo federal, debatendo sobre o uso de agrotóxicos, e o 

impacto dos mesmos nas águas consumidas pela população brasileira. 

Em julho de 2019, a coordenação do CDER-RS esteve presente no 1º Encontro Nacional 

dos Colégios de Entidades Regionais, em Curitiba (PR), oportunidade em que ocorreram 

trocas de experiências, ocasião em que se constatou a necessidade de uma unificação 

nacional de procedimentos no âmbito dos colégios de entidades. 

Em agosto de 2019, realizamos o XIX Encontro Estadual de Entidades de Classe – EESEC 

(Santa Cruz do Sul/RS) onde foi aprovada pelos representantes das entidades registradas 

do Rio Grande do Sul, por unanimidade, a atualização do Regulamento do CDER-RS, bem 

como foi realizada a eleição dos novos profissionais que assumirão as funções de 

Coordenador e Coordenador Adjunto do CDER-RS, para o período de 2020/2021. 
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ARTICULAÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

POLÍTICAS 

Programas Habitacionais do Governo com assistência de Engenheiros 

 

Contando com as lideranças do Sistema Confea/Crea e com a presidência da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o Crea-RS esteve reunido com o ministro-

chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni, para tratar da Federalização do Conselho e da 

importânca da participação de profissionais legalmente habilitados no desenvolvimento de 

Programas Federais de Habitação. Na oportunidade o Ministro Onyx afirmou “que não tem 

como ter desenvolvimento se não for com a Engenharia”. Como resultado dessas reuniões, 

os programas habitacionais do governo passarão a ter a assistência técnica de 

profissionais engenheiros. 

 

√Garantia de qualidade técnica em projetos habitacionais 

do Governo Federal  

√Ampliação de mercado de trabalho para engenheiros e desenvolvimento 

nacional 

 

Legislação que trata de podas em Porto Alegre 

 

Em visita ao Crea-RS, o vereador Moisés Barboza apresentou as duas leis 

complementares, sancionadas pelo Prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior, que 

dispõem sobre supressão, transplante ou poda de espécies vegetais na Capital. 

 

√Apresentação de Laudo Técnico atestando a necessidade do serviço,  com 

a contratação de profissional especializado  

 

Crea-RS é convidado a integrar o Conselho do Programa Cresce/RS 

 

Pela importância e representatividade que o Crea-RS tem na busca de soluções técnicas 

para o desenvolvimento do Estado, o Crea-RS foi convidado pela Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul a fazer parte do Conselho de Cresce/RS, grupo liderado 

pela ALERGS para monitorar e destravar projetos e ações estratégicas para o crescimento 
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econômico do Rio Grande do Sul. É nossa convicção e postura de que temos uma função 

essencial para a segurança da população, assim, nossa ação institucional tem a intenção 

de auxiliar os deputados de forma técnica, em temas como PPCI, Código Ambiental, 

mineração e outras questões. Nossos técnicos especialistas podem auxiliar e contribuir 

com o seu conhecimento para a elaboração de projetos técnicos de melhor qualidade. 

 

√O Crea-RS junto as federações empresariais e universidades no 

andamento de cada item da carteira de projetos definida como prioritária  

 

Crea-RS, Senge-RS, CAU-RS e Saergs alertam superintendência da 

Metroplan 

 

Em uma atitude inédita em favor da valorização das carreiras dos profissionais de 

engenharia e arquitetura, ocorreu em novembro a protocolização de ofício unificado junto à 

superintendência da Metroplan. No documento enviado, as entidades destacaram, 

inicialmente, a continuidade das operações da Metroplan, saudando a decisão pela 

recomposição dos quadros técnicos. Lembraram, entretanto, que o edital para a seleção 

de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Geógrafo, prevê vencimentos inferiores ao 

salário mínimo profissional. 

 

√Crea-RS, Senge-RS e Cau-RS pela aplicabil idade da Lei nº 4.950-A 

(Piso Salarial)  

 

Cursos de Graduação afetos ao Sistema Confea/Crea na modalidade 

à Distância 

 

O Plenário do Crea-RS aprovou manifestação da Comissão Permanente de 

Coordenadores de Câmaras Especializadas – CCCam, cujo posicionamento unânime é 

contrário ao registro de egressos dos cursos à distância das áreas da Engenharia e da 

Agronomia. 

 

√Representação junto ao Ministério Público Federal  
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GT Barragens  

Considerando a necessidade de normas eficazes para a fiscalização de barragens de terra 

ou concreto, que visem estabelecer a responsabilidade técnica, no âmbito das profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, em questões direcionadas a projeto, construção, 

operação e manutenção de barragens, o Crea-RS instituiu Grupo de Trabalho encarregado 

de elaborar uma Norma de Fiscalização sobre o tema. 

Em dezembro de 2019 a coordenação do GT Barragens entregou à Diretoria relatório dos 

trabalhos, com minuta de Norma de Fiscalização, a qual está em análise junto às Câmaras 

Especializadas. 

 

√O trabalho do GT foi direcionado a organizar e identi f icar os profissionais 

que possuem condições técnicas para atuarem nas diversas atividades 

oriundas de Barragens 

 

Crea-RS, Senge-RS e CAU-RS apresentam minuta substitutiva à 

regulamentação da Lei Kiss 

 

Como membro efetivo e participativo do COESPPCI o Crea-RS, após amplos debates entre 

os profissionais que trabalham na área de PPCI, levou posicionamento contrário à 

ampliação do prazo de adequações das edificações à nova legislação. Defendemos a 

adoção de outro mecanismo em substituição à simples prorrogação do prazo de 

adequação, ou seja, a criação de um mecanismo administrativo similar a um Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC ou outro nome genérico) establecendo um protocolo de 

atendimento sequencial e progressivo das novas exigências legais em PPCI, dentro do 

novo prazo a ser estabelecido. No sentido de auxiliar o COESPPCI, apresentamos minuta 

de substitutivo ao Decreto. Preocupados com a possibilidade de prorrogaçao sem nenhum 

critério técnico visando a segurança da sociedade, em 3 de dezembro de 2019, o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Engenheiros 

do Rio Grande do Sul e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 

protocolaram na Casa Civil do Governo do Estado uma Minuta Substitutiva ao texto do 

Decreto 51.803, que pretende regulamentar a Lei Kiss. O mesmo documento foi entregue 

também ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, deputado Luis Augusto Lara. 

Os dirigentes das três entidades lembraram da posição pública assumida em conjunto no 

dia 30 de outubro de 2019, contrária à simples prorrogação dos prazos de adequação das 

edificações às normas da Lei Kiss. Após a assinatura do Governador do Estado acerca da 
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prorrogação dos prazos, em 27 de dezembro divulgamos nova manifestação pública onde 

qualificamos como um “grave erro” por parte do governo do estado sancionar o Decreto 

51.803 da forma como saiu do COESPPCI, sem considerar as questões técnicas 

necessárias à eliminação de riscos à segurança da população, beneficiando quem nada 

fez em atenção à legislação em vigor. 

 

√Alerta no sentido de informar à população e as maiores autoridades do 

Estado de que a prorrogação dos prazos para adequação à Lei Kiss estava 

ocorrendo de forma irresponsável e negligente  

 

Notificações a Prefeituras acerca do descumprimento do salário 

mínimo profissional (Lei n. 4.950-A/1966) 

 

O descumprimento do Piso Salarial nos editais de concurso públicos nas administrações 

municipais motivou inúmeras manifestações do Crea-RS e das demais entidades 

representativas das profissões do Sistema Confea/Crea. 

Ainda que a lei não tenha efeito nos salários dos servidores públicos, conforme decisão do 

STF, serve de referencial não apenas para que os concursos atraiam bons profissionais, 

como também para o estímulo e retenção de bons profissionais no quadro técnico, o que 

impacta diretamente na qualidade dos serviços entregues à população. 

 

√A vigilância sobre o cumprimento do Piso Salarial nos concursos públicos 

é mais uma mobilização que vem sendo fortalecida nos últimos anos  

 

Representações do Crea-RS | Esferas Municipal, Estadual e Federal | 

Instituições de Ensino 

Contando com a “expertise” dos Conselheiros, Inspetores e Profissionais do Sistema, o 

Crea-RS esteve presente em espaços participativos de órgãos públicos da esfera 

municipal, estadual e federal, e de organizações civis. 

Já nas instiuições de ensino, o Crea-RS atuou por meio de palestras e participação em 

formaturas dos cursos de graduação das profissões do Sistema Confea/Crea. 

 

√Crea-RS atuante nos organismos dos poderes legislat ivo e executivo  
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Atuação do Crea-RS frente ao PDC 901/2018 e PL 9818/2018 

O Crea-RS participou de audiências públicas para alterar a Resolução n. 51 do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, que dispõe sobre áreas de atuação dos arquitetos 

e urbanistas e afeta cerca de 15 outras profissões. A questão abrange as atividades 

regulamentadas por grandes Conselhos Profissionais, no caso do Crea-RS, várias 

modalidades de engenharia. 

 

√Crea-RS em conjunto com outros Regionais na discussão de Demandas 

da Engenharia, em defesa das atribuições profissionais  

 

Atuação do Crea-RS junto a Caixa Econômica Federal quanto a 

exigência de credenciados fazerem selfie para comprovar sua 

atividade 

Devido à insatisfação de engenheiros que atuam como credenciados da Caixa Econômica 

Federal em relação à solicitação de selfies em frente às obras e edificações quando das 

vistorias realizadas por esses profissionais, o Crea-RS realizou reunião com 

representantes da instituição financeira para buscar alguma solução adequada para as 

comprovações de presença dos profissionais nos locais vistoriados, que não seja a selfie. 

Ao final, foi acordado a realização de novas reuniões para debater sobre formas alternativas 

de resguardar a Caixa em sua atuação e, ao mesmo tempo valorizar os profissionais que 

atuam na fiscalização. Algumas sugestões foram feitas, como um convênio de troca de 

informações e o monitoramento do número de ARTs de cada profissional perito pelo banco, 

bem como a volta da prática, que já existiu na CAIXA, da identificação da empresa 

credenciada por meio de crachás fornecidos pela CEF, para que a empresa credenciada e 

seus profissionais apresentem quando da prestação dos serviços. 

 

√  O Crea-RS oficiou à CEF para que informe detalhes dos fatos ocorridos, 

relatados pela instituição bancária, quanto aos indícios de falta de ética por 
profissionais vinculados a empresas credenciadas  
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 

22ª Construsul 

30 de junho a 2 de agosto de 

2019 | FIERGS – Porto Alegre 

Em sua 22ª edição, a Construsul - 

Feira Internacional da Construção 

reuniu toda cadeia produtiva que 

envolve os setores de construção, 

acabamentos e infraestrutura 

para apresentar inovação e 

tecnologia, buscando gerar bons 

negócios. O Crea-RS é um dos 

apoiadores do evento desde a sua primeira edição e esteve presente com seu estande 

institucional para atender profissionais e visitantes. 

Indumóveis 

19 a 23 de junho de 2019 |  

Parque de Exposições de Santa Rosa 

Uma feira inovadora, focada em negócios, que 

visa fortalecer a economia da região Noroeste 

do Estado do RS, através do fomento à 

Engenharia, Mobiliário, Arquitetura, Design e 

Construção. Composta por cinco eventos que, 

juntos, a tornam uma das maiores feiras do 

ramo no Estado. O Crea-RS esteve presente 

com um estande institucional no Pavilhão 13, 

que também abrigou expositores do segmento 

da Construção.   
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42ª Expointer 

24 de agosto a 1º de setembro de 2019 | Parque de Exposições Assis Brasil – Esteio 

Considerada a maior feira do 

agronegócio da América Latina, a 

Expointer contou com estande do Crea-

RS para a promoção de ações de 

valorização profissional com a presença 

de diretores, conselheiros, inspetores e 

profissionais, palestras técnicas 

gratuitas e abertas à participação de 

profissionais e visitantes, além de 

prestar atendimento, sendo possível 

realizar a renovação de carteira profissional, parcelamento da anuidade, 2º via de carteira 

profissional, entre outros serviços.  

14.º Congresso Estadual de Profissionais (CEP) 

30 de maio de 2019 | 

Auditório Dante Barone da 

Assembleia Legislativa do 

RS – Porto Alegre 

A finalidade do evento foi 

discutir e propor políticas, 

estratégias e programas 

de atuação, visando à 

participação dos 

profissionais do Sistema 

Confea/Crea e Mútua no 

desenvolvimento nacional, 

proporcionando maior integração com a sociedade e entidades governamentais.  

Aprovou-se propostas oriundas dos 11 congressos Distritais, sendo duas do eixo Atuação 

das Empresas de Engenharia; quatro de Atuação Profissional; quatro de Recursos 

Naturais; duas de Inovações e Tecnologias; e uma de Infraestrutura. Também foram 

aprovadas quatro moções sobre Educação a Distância, Sistema de Votação do Sistema 

Confea/Crea, Implantação das Propostas Aprovadas nos CNPS e Atuação Profissional. 

Além disso, foram eleitos 23 delegados, com e sem mandato, além do presidente da 

Comissão Organizadora do 14º CEP. 
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76ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA) 

16 a 19 de setembro de 2019 | Palmas-TO 

 

Contando com palestras, mesas-redondas, apresentações de trabalhos, lançamentos de 

livros, minicursos e reuniões, a Delegação do Crea-RS ao participar da 76ª SOEA destacou 

a importância da Engenharia nos diferentes segmentos da vida cotidiana. 

Na oportunidade, o Crea-RS prestou homenagem com a inscrição no Livro do Mérito ao 

engenheiro eletricista, mecânico e civil Eddo Hallenius de Azambuja Bojunga (falecido), 

sendo a mesma recebida por sua esposa. Homenageou também, com a Medalha ao Mérito, 

o engenheiro civil, especialista em hidrologia aplicada e construção civil, Telmo Brentano. 

10.º Congresso Nacional de Profissionais - CNP 

19 a 21 de setembro de 2019 | Palmas-TO 

A cada três anos é 

realizado o Congresso 

Nacional de 

Profissionais – CNP, que 

conta, na sua primeira 

fase, com a iniciativa dos 

Creas de realizar 

encontros locais e 

alguns deles o fazem ao 

longo de meses ou de um semestre, os quais realizam os Congressos Estaduais de 

Profissionais – CEPs. 
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No ano de 2019, a Delegação Gaúcha teve uma participação intensa durante a realização 

do 10º CNP, tanto nas mesas, como secretários e relatores, como defendendo propostas 

com alto com alto conteúdo técnico em prol do desenvolvimento nacional. 

Depois de dois dias de grande discussão de temas importantes para o Sistema 

Confea/Crea e Mútua, foram aprovadas 35 propostas na plenária final do evento. 

A coordenação da Delegação Gaúcha, contou com o diretor administrativo do Crea-RS, 

eng. civil Ubiratan Oro, que destacou “é a hora do abnegado profissional propor benfeitorias 

para o Sistema e as melhores propostas estaduais são encaminhadas para o Confea, para 

sua devida sistematização e encaminhamento à análise dos delegados que participam do 

encontro nacional. O que se espera é que as propostas sejam implementadas.” 

XIX Encontro Estadual de Entidades de Classe – XIX EESEC 

29 a 31 de agosto de 2019 | Universidade de Santa Cruz do Sul 

O evento reuniu cerca de 100 profissionais de 70 entidades de classe, os quais aprovaram, 

por unanimidade, a atualização do 

Regulamento do Colégio de 

Entidades Regionais (CDER-RS). 

Na oportunidade foi realizada uma 

capacitação sobre o chamamento 

público, bem como mostras de 

trabalhos científicos de estudantes 

das áreas tecnológicas e palestras 

sobre sustentabilidade, contando 

também com a eleição dos novos 

coordenadores do CDER-RS para o 

mandato 2020/2021. 
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XXXIV Seminário das Inspetorias 

16 a 18 de outubro de 2019 | Restinga Seca 

 

O evento, que contou com cento e setenta profissionais, entre inspetores, representantes 

de Zonal, conselheiros e diretoria do CREA-RS, também teve a participação de diversas 

autoridades regionais, que destacaram em seus discursos de abertura a importância da 

valorização profissional. Pela primeira vez os inspetores foram reunidos em Grupos de 

Trabalho, com focos específicos, onde debateram e escolheram propostas à comporem a 

Carta de Tramandaí, votado ao final do evento.  

 

85 anos do Crea-RS 

Homenagens de Câmaras de Vereadores 

Ao longo do mês de maio, o Crea-RS recebeu 

homenagens pelos seus 85 anos de fundação nas 

Câmaras Municipais do Estado. Nas sessões 

especiais foram ressaltadas a trajetória de lutas e 

conquistas pela valorização profissional e em defesa 

da sociedade do Conselho gaúcho. 
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Grande Expediente | 22 de maio de 2019 | Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul – 

Porto Alegre 

Os 85 anos do Crea-RS foram registrados no Grande Expediente da Sessão Plenária da 

ALERGS. Nesta trajetória, os representantes do Conselho – diretoria, inspetores e 

conselheiros – estiveram empenhados em trazer a público o debate de temas essenciais ao 

desenvolvimento do Estado, sempre destacando a importância do olhar técnico sobre as 

questões de infraestrutura, meio ambiente e segurança. Além das distinções entregues a 

profissionais, também receberam homenagens os funcionários que completaram 20, 25, 

30, 35 e 40 anos de Crea-RS. 
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Chamamento Público n. 01/2019 

Lançamento do Edital de Chamamento 

Público para destinar R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) às Entidades de Classe 

registradas no Conselho, com o objetivo de 

selecionar propostas de interesse do 

Sistema Confea/Crea para o 

aperfeiçoamento técnico, apoio à 

fiscalização e divulgação da legislação 

profissional. 

Mútua Cooperação com o CRCRS 

Tratativas acerca da celebração de convênio com o Conselho Regional de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul, com o objetivo de auxiliar as Entidades de Classe participantes do 

chamamento público nas suas prestações de contas, tendo como contrapartida o apoio do 

Crea-RS no tocante à Sustentabilidade. 

Parceria com o Badesul Desenvolvimento Agência de Fomento 

A parceria teve como objetivo a promoção de projeto de assessoramento às Prefeituras do 

Estado para elaboração de planos de desenvolvimento integrado contemplando os 

conceitos de sustentabilidade ambiental, social, política, econômica e cultural-tecnológica. 

A aproximação do Crea-RS com o Badesul também viabilizou o início do processo de 

Planejamento Estratégico do Conselho, que contou com reuniões sistemáticas para a 

definição de premissas para indicadores e metas de gestão. 

Reativação do convênio com o MP-RS 

A Diretoria do Crea-RS, juntamente com a Gerência de Fiscalização iniciou tratativas para 

a reativação do convênio com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, assinado em 

2008, que prevê a organização e a disponibilização, por parte do Conselho, de um cadastro 

de profissionais interessados a atuar em perícias, pareceres, consultas e no 

assessoramento técnico-científico ao MP-RS. 
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Visita Técnica ao CREA-GO 

Partindo da proposta da visita, que possibilita uma troca de informações entre os regionais, 

destaca-se a possibilidade de unificar ações em prol da comunidade e da valorização 

profissional. 

Na oportunidade, se obteve informações acerca da fiscalização georreferenciada, os 

convênios firmados entre órgãos das esferas municipal, estadual e federal, o Livro de 

Ordem Eletrônico, o sistema de Business Inteligence (BI), a política de patrocínios do Crea-

GO, a Solenidade de Ingresso ao Sistema Confea/Crea e o Prêmio Crea-GO de Meio 

Ambiente. 

Folders Institucionais 

Solicitado à Comissão Permanente de Meio Ambiente – COEMA e à Comissão Permanente 

de Ética e Exercício Profissional – CEEP do Crea-RS a elaboração de folder institucional a 

ser distribuído em congressos, palestras e feiras da área tecnológica. Em fase de 

elaboração pelas comissões. 

Conselho em Podcast 

Em 2019 foi lançada uma nova ferramenta de comunicação para divulgação de assuntos 

técnicos do Sistema, agora o Crea-RS possui seu próprio programa de podcast, mais um 

canal importante de comunicação, com o objetivo de aproximar os profissionais do 

Conselho, compartilhando novidades da área tecnológica e discutindo sobre a atuação 

profissional. Assim, o Conselho em Podcast surge como uma prestação de serviço e de 

fortalecimento da imagem do Sistema Confea/Crea. 

Boletim para Inspetores e Conselheiros |CREA pelo WhatsApp  

Em outubro de 2019, iniciou-se um boletim informativo, com as principais decisões, notícias 

e informações de interesse dos inspetores e conselheiros enviados, por meio de WhatsApp, 

diariamente, sendo o mesmo realizado pela área de comunicação e marketing do 

Conselho. 
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Projeto Horizontes 

Consciente de sua responsabilidade social, o Sistema Confea/Crea e Mútua é signatário 

da Agenda 2030 da ONU, nesse diapasão o Crea-RS lança o Projeto Horizontes, que visa 

dar utilidade prática aos preceitos que encontram respaldo nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU naquela agenda. O projeto visa 

instalar uma rede de assistência às Prefeituras Municipais do Rio Grande do Sul no que diz 

respeito aos trabalhos de atualização dos Planos Diretores das cidades, os quais estão em 

período de revisão por força dos ditames da Lei n. 10.257, de 2001, denominado o “Estatuto 

das Cidades”. 

 

Participação no Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das 

Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul 

O Fórum dos Conselhos Regionais representa cerca de um milhão de profissionais no 

Estado, sendo composto por 27 Conselhos. A missão da entidade é a de defender os 

interesses da sociedade e as prerrogativas dos profissionais, pugnar pela boa aplicação 

das leis, da justiça social e do desenvolvimento integrado do Estado e do País. 
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REFORMA ADMINISTRATIVA 

Planejamento Estratégico em parceria com o Badesul 

Por meio do Convênio de Cooperação Técnica foi firmada parceria entre o Crea-RS e o 

Badesul Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS, objetivando a troca de 

informações e o mútuo apoio técnico para fins de elaboração e implantação do 

Planejamento Estratégico do Conselho para os anos 2019 a 2023. 

“A efetivação dos três pilares da reformulação administrativa – 

Planejamento Estratégico, Plano de Cargos e Remunerações e 

Organograma – permitirá a sustentabilidade do Conselho” 

Quadro de pessoal 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos/2019 

   

Plano de Cargos e Salários - PCS 

Considerando que os colaboradores do Crea-

RS possuem dois planos distintos, a Diretoria 

buscou apoio de consultor externo para a 

elaboração de um novo instrumento, cuja 

proposta está em fase de finalização. O novo 

PCS trará equidade e irá mitigar os passivos 

trabalhistas, atendendo as recomendações 

dos órgãos de controle, e permitirá a futura 

realização de um concurso público para 

suprir as necessidades de pessoal no quadro 

funcional do Crea-RS. 

Organograma 

Paralelamente ao Plano de Cargos e Salários, 

a nova estrutura organizacional está sendo 

elaborada de acordo com a real e efetiva 

necessidade do Conselho e possibilitará uma 

redução significativa de funções gratificadas 

com a diminuição dos níveis hierárquicos, 

trazendo mais clareza e objetividade nas 

relações de trabalho, nos fluxos processuais e 

nas responsabilidades das lideranças.  

Descrição 30/11/2016 30/11/2017 30/11/2018 30/11/2019 

Funcionários efetivos 264 262 258 258 

Cargos em comissão 55 58 14 19 

Estagiários 76 68 73 74 

Jovens aprendizes 9 5 6 5 

Total 404 393 351 356 
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Acordos Coletivos | Sinsercon/RS e Senge-RS 

Entre os meses de novembro e dezembro de 2019 foram assinados os acordos coletivos 

de trabalho das categorias de empregados do Crea-RS, abrangidas pelo Sindicato dos 

Servidores de Conselhos e Ordem do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato dos 

Engenheiros do Rio Grande do Sul. 

Sala para Afcrea 

Em dezembro de 2019 a Diretoria solicitou à Gerência de Patrimônio e Infraestrutura a 

adoção de providências para a readequação do leiaute dos 2º andar da sede do Conselho, 

com a criação de espaço físico a ser cedido à Associação dos Funcionários do Crea-RS.  

CIPA 

Em setembro de 2019, a presidência formalizou a designação de representates do Crea-

RS para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Dentre as ações 

constantes do planejamento da Comissão, destaca-se a abertura do processo de 

contratação de empresa para serviço de atendimento de urgência – área protegida, serviço 

que irá proporcionar a cobertura para atendimento pré-hospitalar de emergências e 

urgências médicas a todos os frequentadores do espaço físico da sede.  
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O CREA-RS EM NÚMEROS 

Receita | Anuidades 

A seguir apresenta-se o comparativo da receita com anuidades de pessoas física e jurídica, 

cujos valores foram apurados considerando o dia 30 de novembro dos respectivos 

exercícios e devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC até o dia 30/11/2019. 

 
Fonte: Núcleo de Contabilidade/Sistema Implanta – Nov/2019 

Receita | ART’s 

A seguir apresenta-se o comparativo da receita com Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART’s, cujos valores foram apurados considerando o dia 30 de novembro dos 

respectivos exercícios e devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC até o dia 30/11/2019. 

 

Fonte: Núcleo de Contabilidade/Sistema Implanta – Nov/2019 
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Receitas X Despesas 

A seguir apresenta-se o comparativo da relação entre receita e despesa dos exercícios de 

2016 a 2019, considerando-se a data base de 30 de novembro. 

 
Fonte: Núcleo de Contabilidade/Sistema Implanta – Nov/2019 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Parâmetro recomendado pelos órgãos de controle: 50%. 

 
Fonte: Núcleo de Contabilidade/Sistema Implanta – Nov/2019 
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Diárias 

  

  
Fonte: Núcleo de Contabilidade – Nov/2019 
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Total: R$ 873.457,00 Total: R$ 1.197.859,70 

Total: R$ 768.468,20 Total: R$ 1.043.094,38 
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Deslocamentos 

   

  
Fonte: Núcleo de Contabilidade – Nov/2019 
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Total: R$ 605.233,95 Total: R$ 841.224,27 

Total: R$ 564.314,20 Total: R$ 420.791,87 
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Fiscalização 

 
Fonte: Gerência de Fiscalização – Nov/2019 

 
O declínio observado no quantitativo de relatórios de fiscalização, em 2019, é oriundo de uma atualização 
no procedimento operacional da execução dos mesmos. Mesmo com o constatado, registra-se no quadro 
abaixo que todas as modaliades foram fiscalizadas. 
 

 
Fonte: Gerência de Fiscalização – Nov/2019 
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DESTAQUES OPERACIONAIS 

Sistema Eletrônico de Informação – SEI  

Em 2019, o Sistema Eletrônico de Informação – SEI continuou sendo executado no Crea-

RS, pois a adoção de tal sistema é tendência em expansão na administração pública. 

Com a continuidade do SEI, a Comissão Administrativa Sistema Informatizado do Conselho 

(CASI), que em sua composição contou com a participação do 2º Diretor Administrativo do 

Regional, iniciou a implantação e a respectiva migração dos processos administrativos das 

unidades administrativas do Conselho para a plataforma do SEI, trazendo assim mais 

eficiência e celeridade, e buscando atender às normas de gestão documental. 

Gestão Documental 

O Crea-RS possui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD que em 

conformidade com art. 18 do Decreto n. 4.073, de 2002, e com o art. 4.º da Resolução do 

Confea n. 1.077, de 2016, terá a responsabilidade de avaliar a necessidade de revisão do 

Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos do Sistema 

Confea/Crea, e a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação 

e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em 

vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos 

destituídos de valor. 

Em 2019, a CPAD participou de Consulta Pública acerca da construção da Tabela de 

Temporalidade dos Conselhos de Fiscalização. 

A aplicação eficaz da gestão documental está vinculada a muitos procedimentos que 

devem ser avaliados pela alta direção, motivo pelo qual o Crea-RS ainda se encontra bem 

no início de tal processo. 

Denúncia On-line|Acesse www.crea.rs.org.br clique Denúncia On-line 

A Denúncia On-Line é mais um canal de comunicação entre o Conselho e a comunidade 

em geral, pois juntamente com o 0800 510 2563 e o disque segurança 

(disque.segurança@crea-rs.org.br) está contribuido para o alcance dos objetivos traçados 

pela Fiscalização do Conselho, incrementando assim o ato de realizar uma denúncia – 

substituindo o contato via telefone ou e-mail – sendo um acesso mais autônomo e anônimo 

de proceder uma denúncia de obras ou serviços de Engenharia, com a possibilidade de 

inclusão de arquivos de imagens (jpg/jpeg) ou documentos (pdf). 

 

http://www.crea.rs.org.br/
mailto:disque.segurança@crea-rs.org.br
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ART NACIONAL | TOS – Tabela de Obras e Serviços  

Em 2019 o Crea-RS deu andamento à adequação ao novo sistema de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART. Com o objetivo de padronizar os campos, as tabelas e o 

leiaute o oficial da ART, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea 

estableceu na Resolução n. 1.025 e em decisões posteriores a obrigatoriedade dos Creas 

se adaptarem ao padrão nacional. 

A Tabela de Obras e Serviços – TOS é a mais complexa da nova ART, integrará todos os 

programas de preenchimento da ART. 

Considerando que toda mudança gera um certo desgaste, as áreas de TI, de ART e as 

câmaras especializadas do Crea-RS, tiveram uma dedicação, um envolvimento incansável, 

tendo todo cuidado para que a transição para a nova ART seja a menos impactante 

possível, já que tal aplicação é inevitável. 

Reformas de Inspetorias | Linha de Crédito Confea 

Em julho de 2019, o Plenário do Crea-RS autorizou o Regional a firmar convênio com o 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, em conformidade com a Decisão 

do Federal nº PL-1125/2019, por meio de uma linha de crédito para elaboração de projetos 

executivos; construção ou reforma/ampliação de sede e/ou inspetoria(s). 

Em novembro, o convênio com o Confea foi assinado, sendo o mesmo destinado à 

execução de quatro projetos do Crea-RS referentes à recuperação patrimonial e 

adequação de espaços físicos na sede e inspetorias. 

Como a parceria estabelece que os recursos disponibilizados sejam utilizados somente em 

imóveis de propriedade dos Regionais, a Diretoria verificou as Inspetorias que exigiam 

atenção mais urgente, além da Sede do Crea-RS em Porto Alegre.  

Desta forma, serão contempladas, dentro dos limites financeiros impostos pelos termos do 

convênio, as Inspetorias de Erechim, Santa Rosa e Taquara. 

Assinado o convênio, se inicia agora o processo licitatório para a contratação das empresas 

para a execução das obras e serviços decorrentes dos projetos elaborados. 

InfoFISC|Agilidade na Fiscalização 

O Crea-RS continuou com os controles internos já realizados ao longo de alguns exercícios, 

como o sistema InfoFisc, que demonstra um aprimoramento quanto a atuação dos Agentes 

Fiscais, sendo que os mesmos, assim como os Supervisores de Fiscalização, com o uso 

de tabletes, desenvolvem com mais agilidade o preenchimento dos relatórios de 

fiscalização, propiciando uma resposta imediata quando das ações fiscalizatórias. 
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Qualificação de Funcionários 

Em 2019, a Diretoria do Crea-RS viabilizou, em conformidade com o orçamento, a 

qualificação de funcionários do Conselho. Lamentavelmente, diante da situação financeira, 

a capacitação ficou direcionada às áreas de apoio às entidades de classe e às áreas e 

organismos envolvidos no Chamamento Público - Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC), da fiscalização – dados geográficos “Arc Gis” / mapeamento com 

drones; do administrativo – formação e aperfeiçoamento de pregoeiro/50 erros comuns no 

Pregão; do suporte institucional/administrativo/recursos humanos e controladoria – 

Seminário Nacional TCU e os Conselhos de Fiscalização; da TI – treinamento na ferramenta 

Genexus, com realização em 2020, cursos/seminários/treinamentos direcionados ao SEI; 

e CIPA. 

Renovação de Frota Crea-RS 

Em dezembro 2019 realizada licitação, por meio de Registro de Preço – Pregão 19/2019, 

para aquisição de veículos para a renovação da frota do Crea-RS. Foram registrados 57 

unidades, sendo empenhados em 2019, com aquisição imediata, 20 veículos de marca 

Chevrolet, modelo Onyx Joy 1.0 – combustível flex. 

Novo Portal Institucional |Site do Crea-RS 

Em dezembro de 2019, após vários meses de trabalho, o Crea-RS lançou seu novo portal 

institucional. A mudança vai facilitar as atividades dos usuários do site, refletindo 

proximidade, inovação, flexibilidade, dinamismo e comprometimento com profissionais, 

empresas e a sociedade em geral. Entre as novidades, o site agora tem um leiaute 

responsivo, que automaticamente se encaixa no dispositivo do usuário, seja por meio de 

navegadores, leitores de tela, dispositivos móveis (celulares, tablets, etc.) ou agentes de 

software (mecanismos de busca ou ferramentas de captura de conteúdo). Um site 

responsivo muda a sua aparência e disposição com base no tamanho da tela em que o site 

é exibido. 
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OUVIDORIA 

Demandas da Ouvidoria 

 
Fonte: Ouvidoria - 2019 

Canais de contato 

 
Fonte: Ouvidoria - 2019 

Usuário 

 
Fonte: Ouvidoria - 2019 
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CONCLUSÃO 

2019: um ano de transformações e conquistas 

Enquanto profissional do sistema Confea/Crea, escolhida pelos conselheiros para estar a 

frente de um órgão que tanto me orgulha, o nosso Crea-RS, na função de 1ª Vice-

Presidente no exercício da presidência, não posso deixar de manifestar minha gratidão a 

todos que fazem parte deste Conselho: profissionais e empresas registrados, diretoria, 

conselheiros, inspetores e funcionários.  

Firmamos parcerias para o desenvolvimento de projetos de assessoramento às prefeituras 

do Estado do RS para a elaboração de Planos de Desenvolvimento Integrado, 

contemplando as diferentes vertentes da Sustentabilidade – ambiental, social, política, 

econômica e cultural-tecnológica. 

Nosso Conselho esteve nas principais feiras da área tecnológica e nos mais diversos 

eventos técnicos. Participamos de semanas acadêmicas e formaturas. Nos reunimos com 

autoridades da Ordem dos Engenheiros de Portugal para assumir um termo de 

reciprocidade profissional. 

Tratamos de assuntos importantes junto à Casa Civil e à Assembleia Legislativa do RS; 

defendemos a federalização do nosso Sistema; assumimos nosso posicionamento com 

parlamentares estaduais e federais em questões como a PEC 108 e o PDC 901/2018; 

manifestamos nossa preocupação com o Ensino à Distância – EAD; ressaltamos a 

necessidade de leis municipais que garantam a obrigatoriedade de laudos periódicos de 

inspeção predial e de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC; defendemos 

pelo cumprimento do salário mínimo profissional; debatemos a proposta de prorrogação do 

prazo máximo de apresentação dos Planos de Proteção Contra Incêndio – PPCI e da 

adaptação de medidas previstas para as edificações no Rio Grande do Sul; renovamos o 

convênio com o Ministério Público do RS que nossos colegas profissionais possam, 

mediante concordância, integrar um cadastro do MP para atuar em perícias, pareceres e 

consultas. 

Com o lançamento do edital de chamamento público, nossas Entidades de Classe poderão 

obter recursos financeiros para a execução de projetos de valorização e aperfeiçoamento 

profissional e terão o auxílio de contadores registrados no CRCRS para apresentarem suas 

prestações de contas.  

Por meio de convênio firmado com o Confea, promoveremos a recuperação patrimonial e 

adequação de espaços físicos na Sede e nas Inspetorias. 

Assim, cumprimos as metas e os objetivos traçados para a nossa gestão, reafirmando nas 

diversas instâncias, públicas e privadas, a disposição do nosso Conselho em participar 

sempre de ações em defesa da sociedade. 
 

Eng. Civil e de Seg. Trab. Alice Helena Coelho Scholl, 1ª vice-presidente no exercício da presidência 


