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Histórico das Cartas do EESEC 2017

3 - Sugerir ao CREA-RS uma melhor distribuição dos valores do 
chamamento público, bem como a reavaliação dos procedimentos 

financeiros e administrativos, conforme a legislação em vigor.

4 - A estruturação do CDER-RS com um Planejamento Estratégico, 
prevendo o posicionamento mais efetivo do Colégio de Entidades 
Regionais e das entidades representadas, incentivando ações de 

valorização e aperfeiçoamento profissional.

5 - O CDER-RS deve ter uma maior autonomia financeira para 
exercer suas atividades.

7 - Monitoramento, avaliação e divulgação das propostas das 
Cartas oriundas dos EESECs.

Na atual gestão foi ajustado o item 3. Da carta de Torres, sendo 
reavaliado o edital de chamamento público, bem como a 

composição dos itens no plano de trabalho;

A estrutura do CDER-RS também ganhou programação com o 
Encontros com CDER-RS, evento mantido na gestão;

· CDER-RS pela 1ª vez ganhou uma rúbrica própria, ganhando mais 
autonomia para suas atividades; 

Monitoramento das ações anteriores a da carta de 2021, 
contando com 2017, 2018 e 2019.



Histórico das Cartas do EESEC 2018

2. Proporcionar uma mobilização do CDER-RS para intervir contra um eventual fechamento das
Inspetorias do CREA RS. Entre os motivos, a importância em suas comunidades profissionais,
evitando prejuízos à sociedade e aos profissionais; a importância por estarem sediando as Entidades
de Classe do interior e região metropolitana e ainda a força da atuação da fiscalização que é a
essência do Conselho. Reforçamos a ameaça à sobrevivência das entidades.
Propomos à diretoria do CREA-RS uma reavaliação dessa proposta de fechamento das Inspetorias,
sendo submetida à instância máxima do Sistema, que é o Plenário, bem como possibilitando que os
inspetores e as entidades participem dessa discussão

4. Apoiar todas as iniciativas que possam gerar receitas e possibilidades de interação entre as 
Entidades de Classe e as várias instâncias do Sistema Confea/Crea e Mútua.

5. Estimular a criação de um banco de perguntas e respostas (guia prático) para que as Entidades de 
Classe possam obter informações e melhorias via on-line. 

Presidente atuou 
fortemente enquanto 
Coordenadora das 

Inspetorias;

A estrutura do GCRI/NAEC nesta 
gestão está voltada para o 

atendimento das entidades de 
classe, tanto no assessoramento 
ao chamamento publico, quando 

ao divulga mutua e patrocínio 
do Confea

·Criação do Portal das 
Entidades, onde toda a 

documentação é enviada 
online e passa por análise do 

setor de recebimento;
 



Histórico das Cartas do EESEC 2019

 Entre as proposições a revisão da planilha de valores a 
serem concedidos às entidades, além de sugerir que o 
CREA-RS disponibilize um profissional para auxiliar, no 

prazo de 60 dias da abertura do edital, a elaboração dos 
Planos de Trabalho.

Solicitação realizada nas Gestões 
anteriores e atendida em parte na 
Gestão 2021/2023 - modificação 
do edital, atendida em abril de 

2021, início da gestão.



Histórico das Cartas do EESEC 2021

 Manter os cases de sucesso das entidades de classe
para expor em todos os Encontros Estaduais, com
espaço maior dentro da programação

1.

3. Reiterar o pedido do CDER-RS junto a diretoria, a
alteração do art. 32 da resolução 1.070 do Confea;

4. Avaliar o formato conjunto do evento realizado
Encontro de Líderes da Base do Sistema (EESEC E Seminário
das Inspetorias) 2021;

5. Criação de um calendário anual do Crea-RS sobre os
chamamentos públicos, nos moldes do Crea-PR;

Mantido os cases de sucesso na programação e buscando
diversificação:  

Criado GT de discussão da Resolução 1070 - Discutidas
diversas alterações e apresentadas a Gestão 2021/2023

Atendido pela Gestão. Avaliado o formato e mantido
pedido de realizar evento único;

Previsão na 2ª quinzena de outubro/2022, juntamente com 
o treinamento de prestação de contas para chamamento 

público.



Histórico das Cartas do EESEC 2021

6. Voltar à participação de 2 representantes por entidade
de classe;

7. Treinamento anual programado para as entidades de
classe sobre a prestação de contas dos chamamentos
públicos;

8. Inserir no site do Crea-RS modelos de projetos
executados pelas entidades de classe;

9. Aumentar o efetivo nas áreas do GCRI/NAEC e com
suporte tecnológico da TI;

Atendido pela Gestão

Previsão na 2ª quinzena de outubro/2022

Disponível no Portal de todas entidades

Houve aumento do efetivo na área do GCRI 
com mais 1 funcionário e 2 estagiários. 

Perspectiva de aumento de +1 funcionário.

Este item deverá ser construído junto com o CDER-RS e em 
consulta aos representantes de entidades de classe.

10. Manual de diretoria de entidade de classe (deveres e
obrigações);



Em abril de 2021, começamos um trabalho intenso para
melhorar o edital de chamamento público do Crea-RS, onde
colocamos disponível para as entidades pela primeira vez, o
portal das entidades no ar. Foram 3 meses de elaboração,
onde resultou um edital mais simplificado e objetivo, com
15 páginas e 6 anexos e um cronograma de 80 dias.

Retomada do fortalecimento:
Em 2021, o edital de chamamento público de 2019 estava
em andamento, onde só 2 entidades foram habilitadas. Este
edital continha mais de 30 páginas e 16 anexos, além de
um cronograma de 230 dias.

Resultados alcançados: de 57 entidades registradas, 27 que
entraram com projeto, num total de 41 propostas, algumas
entidades com 2 projetos.

Das 27 que entraram, 25 foram homologadas com 38
projetos aprovados.



Principais 
Mudanças

-Proposta e plano de trabalho apresentados no 
mesmo arquivo;

-2 propostas por entidade - via criação do portal das 
entidades.

-Abertura do portal das entidades desde o início do 
edital para apresentar a documentação.

Documentação (esclarecimentos sobre o 
modelo de documentos, se necessitam 

reconhecimento em cartório e da data de 
validade dos mesmos.);

Plano de trabalho natureza das despesas 
homogeneizadas.

-Previsão de 1 ano para execução;

Chamamento Público 2021



Antes Depois



Encontros com o CDER-RS > parceria com o CREA- 
RS. Um evento voltado aos dirigentes das entidades 
de classe das áreas das Engenharias, Agronomia e 

Geociências do Estado.

Ações:

Foram eventos sobre os assuntos relevantes para os 
dirigentes das entidades, como capacitação para 

Edital de Patrocínio do Confea, ações parlamentares, 
utilidade pública para as entidades, entre outros 

assuntos abordados.



Situação Ano Chamamento Público

Previsto no 
Orçamento 2022  R$ 1.100.000,00 

Previsto
  no Orçamento 2023  R$ 1.100.000,00 

Meta 2024  R$ 1.200.000,00 

Retomada do
fortalecimento das entidades:



Novo Hamburgo                

30 Entidades de 
Classe com sede 
nas Inspetorias

Alegrete              

Bento Gonçalves                

Cachoeirinha
Gravataí 

Camaquã

Capão da 
Canoa

Carazinho         

Esteio
Guaíba    

Ijuí                

Lajeado      

Montenegro

Palmeira das
 Missões    

Panambi                

Passo Fundo

Rio Grande         Santa 
Cruz do Sul

Santa 
Maria         

Santa Rosa           

Santana do 
Livramento

Santiago     

Santo Ângelo                

São Borja               

São Gabriel    

São Luiz Gonzaga   

Torres    

Uruguaiana              

Três Passos

Vacaria               

F. Westphalen            

Previsão 
orçamentária 2023 
para reformas nas 

inspetorias com sede 
própria e que são 
sede também de 

Entidade de Classe
 

R$ 2.000.000,00

Previsão
orçamentária 2023 
para reformas nas 

inspetorias com sede 
alugada e que são 
sede também de 

Entidade de Classe
 

R$ 70.000,00
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O que identificamos na Fiscalização?

Menu Fiscalização no 
APOLO sem 
manutenção 

Ausência de ferramentas 
para apuração da 

produtividade da equipe 
com foco no resultado

Aplicativo de Fiscalização 
( INFOFISC) sem 

atualizações para o 
android

Ausência de 
Planejamento para 

Área

Mais de 3800 Termos de 
Requisição de Documentos 
e Providências na carga do 
agente f iscal,  inclusive de 

2011

Diligências em execução 
na carga do agente f iscal 

a mais de 2.000 dias

1272 relatórios 
relatórios em consulta,  

mais antigo de 2006

Identificando 
Problemas 



O que queremos?

4
Coloque seus dados de entrega

E N T R E G A  D O  N O V O  A P L I C A T I V O  D A
F I S C A L I Z A Ç Ã O  E M  2 0 2 3

Georreferenciamento de todas as ações de fiscalização
com disponibilidade de acessos aos inspetores com

dados em dashboard;

Reformulação do menu fiscalização do site do
CREA com novas ferramentas de consulta

respeitada a LGPD com novos dados sobre a
fiscalização impacto na sociedade e profissionais

do sistema

Reformulação do menu fiscalização do site do CREA com
novas ferramentas de consulta respeitada a LGPD com novos

dados sobre a fiscalização impacto na sociedade e
profissionais do sistema

•Elaboração de roteiros com critérios ancorados em demanda
e resultado

 

4
Coloque seus dados de entrega

• N o v o  f o r m u l á r i o  d e  a v a l i a ç ã o  d e
d e s e m p e n h o ;

 

•Criação de ferramenta para capacitação continuada
dos agentes fiscais (ferramenta tira dúvidas);

 

•Aprimoramento e conclusão do relatório
Controle de Desempenho – CDFIS;

•Aprimoramento e conclusão do Registro de Não
Conformidades – RNC;

 

Propositiva para implantação de certificação ISO na área de
fiscalização

FEBRUARY 14



Números da Fiscalização
Empreendimentos Fiscalizados Indicadores



Números da Fiscalização
Taxa de Empreendimentos Irregulares 

Taxa de Regularidade Verificada 
Indicadores



Números da Fiscalização
Taxa de Regularização Fiscalizatória  Indicadores



Números da Fiscalização
Contratos celebrados

Profissionais contratados  
Indicadores



Números da Fiscalização
Regularizações por Força do ato de 

Fiscalização 
Indicadores
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2021/2022
Ação conjunta com

 DETRAN-RS

Resultou na publicação da 

Portaria 54 - DETRAN-RS

Reestabelece  a inspeção técnica para Engenheiros Mecânicos registrados no

CREA-RS, mediante emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 Portaria 90/2021, agora

revogada, autorizava

somente ITLs para inspeção

veicular escolar.



2021
Termo de Cooperação
Técnica, Científica e
Operacional com 

Prefeitura de Esteio-RS

Elaboração de legislação municipal para
desburocratização e simplificação de

processos de licenciamento de alvarás de
construção e habite-se.

2021
Termo de Cooperação 

Prefeitura de Porto Alegre-RS
Serviço Web exclusivo para 

consulta de ARTs



Membro Permanente no Conselho
Estadual de Desburocratização e

Empreendedorismo 

Coordenar a implementação da política de desbucratização no
âmbito do executivo estadual. 

 

Membro do Fórum de Conselhos e 
Ordem de Fiscalização do Exercício 

Profissional  do Estado do Rio Grande 
do Sul



2021
Adesão ao 

Programa Cresce RS
 Assembleia Legislativa RS

Monitoramento e destrave de projetos e
ações estratégicas para o desenvolvimento

do Estado do Rio Grande do Sul.



2021
Termo de Cooperação

Técnica com
 Tribunal de Contas (TCE-RS)

Cooperação institucional, técnica, científica e
operacional para o aperfeiçoamento da

fiscalização dos projetos, orçamentos, obras e
serviços do Estado.

2021
Termo de cooperação
técnica com CREA-PR

 Transferência de tecnologia e cessão
de código fonte do App Mobile

utilizado na Fiscalização



2022
Acordo de Cooperação

Técnica com
 prefeitura de Santa Maria-RS

Estabelecer critérios e normas de ação conjuntas
para fiscalização, no sentido do cumprimento da
legislação profissional vigente e das normas de

postura e zoneamento do município.



Soluções tecnológicas para prestação 
de serviços digitais aos profissionais.

Compensação 

do Pagamento 

da ART

Agora

 30 à 40 minutos (A depender da 

comunicação dos Bancos)

Antes de 2021

24h à 48h

Diminuição 
de prazos de 
atendimento



Soluções tecnológicas para prestação 
de serviços digitais aos profissionais.

Registro de 

Pessoa Física e

Jurídica

Antes de 2021

Média de 7 dias

Agora

Média de 5 dias

Carteira 

Profissional

10 dias

CAT com Reg. 

Capacidade 

Técnica
Agora

 1 dia útil

Antes de 2021

7 dias

CAT S/ Reg. 

Capacidade 

Técnica
Agora

No ato do pagamento

Antes de 2021

1 dia útil, após pagamento

Diminuição 
de prazos de 
atendimento



2022

TERMO DE ACORDO COM SERPRO, EMPRESA 

DE TECNOLOGIA DO GOVERNO FEDERAL

Soluções tecnológicas para prestação 
de serviços digitais aos profissionais.

Carteira 
Profissional 

Digital 

Implantação do novo sistema para 

integração de dados do CREA-RS através 

da celebração do Termo de Cooperação 

o SERPRO - Serviço Federal de 

Processamento de Dados Federal, 

executado em tempo recorde de 5 meses



CARTEIRA DIGITAL 

PROFISSIONALLançamento 
31/08/2022



CARTEIRA DIGITAL 

PROFISSIONAL

Previsão final das entregas no dia 30/09/2022, com 

grandes possibilidades de antecipação desse prazo.

Lançamento 
31/08/2022



Em 88 anos de história do CREA-RS, cada mês 
desde 2021 é um recorde. O número de registros 

de ARTs em 2022 esta superando todos os 
meses de anos anteriores.

ARTs 
Registradas 
no CREA-RS

30.028

Janeiro Fevereiro Março

2020

2021

Abril

26.433

27.148 26.246

28.21226.011 32.008

18.036

2022 33.705 34.62534.327 41.264

Maio

30.350

23.241

37.006

Junho

31.931

27.310

35.760

Julho

34.774

29.837

37.241

Agosto

37.066

30.991

42.337



INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

LINKEDIN

@CREA.GAUCHO

FACEBOOK.COM/CREAGAUCHO

@CREAGAUCHO

CREA RIO GRANDE DO SUL

CREA-RS

ATENDIMENTO CENTRAL
51 3320 2100 

DISQUE-SEGURANÇA
0800 510 2563

SUPORTE ART
0800 510 2100

OUVIDORIA
0800 644 2100

RUA SÃO LUÍS, 77

BAIRRO: SANTANA

PORTO ALEGRE, RS

Obrigada!

ENG. AMB. NANCI WALTER

PRESIDENTE DO CREA-RS
GESTÃO 2021-2023

WWW.CREA-RS.ORG.BR

http://www.crea-rs.org.br/
https://www.instagram.com/crea.gaucho/?igshid=8imqh8b9tm9
https://www.facebook.com/creagaucho
https://twitter.com/creagaucho
https://www.youtube.com/c/CREARSRioGrandedoSul
https://www.linkedin.com/company/crea-rs

