PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES - CCEEF - 2019
Eixos Temáticos do CNP x
Finalidade da CCEC

I - Exercício e atribuições
profissionais

1. Inovações Tecnológicas

2. Recursos Naturais

3. Infraestrutura

4. Atuação Profissional
- Apresentar propostas de
alteração da relação unificada
de atividades e de obras e
serviços de rotina, caso
identifiquem essa necessidade.
- Subsidiar e acompanhar o
cumprimento das deliberações
constantes das Decisões nº PL1609/2018 e nº PL-1849/2018,
do Confea.

- Subsidiar e acompanhar o
cumprimento da deliberação
constante da Decisão nº PL0032/2018, do Confea, perante
a Gerência de Relacionamentos
Institucionais - GRI do Confea, a
alteração
da
IN40,
de
11/10/2018, do MAPA, pela
modificação
do
art.
3º
incluindo
os
engenheiros
florestais na competência de
elaboração
da
receita
agronômica.

- Acompanhar o andamento
do atendimento das propostas
da CCEEF remetidas à CEEP e
em tramitação no Confea.

5. Atuação das Empresas de
Engenharia

II - Registro de profissionais e
de pessoas jurídicas

III - Verificação e fiscalização
do exercício e atividades
profissionais

IV - Responsabilidade técnica e
ética profissional

Manifestação
das
Coordenadorias
sobre
as
atividades afetas ao Sistema
Confea/Crea que podem ser
desenvolvidas pelos MEIs,
dentro de parâmetros como:
grau de complexidade, risco à
vida, risco à sociedade, risco ao
meio ambiente, observados os
limites legais de faturamento e
números
de
funcionários
conforme a LC 123/2006.
- Levantamento de processos
por infração ao disposto na
alínea “c” do art. 6º da Lei nº
5.194,
de
1966
(acobertamento), tramitando
ou arquivados em todos os
Regionais nos últimos 3 (três)
anos.
- Apresentar proposição de indicadores e metas de fiscalização
a serem divulgados nos sites dos Creas.
- Atualizar e disponibilizar os Manuais de Fiscalização e o
planejamento da fiscalização por modalidade.
- Levantamento de processos
por infração ao disposto na
alínea “c” do art. 6º da Lei nº
5.194,
de
1966
(acobertamento), tramitando
ou arquivados em todos os
Regionais nos últimos 3 (três)
anos.

