CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ...
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
PLANO DE TRABALHO DO CREAApresentamos plano de trabalho relativo ao Programa de Representação Institucional
para realização das eleições do Sistema Confea/Crea, nº IB.
1. Identificação do projeto
Programa:

Programa de Representação Institucional para Eleição de Conselheiro
Federal representante do xx – exercício 20xx

Projeto:

Eleições do Sistema Confea/Crea/20xx

Público
alvo:

Profissionais registrados no Crea-.... que estejam aptos a votar.

Duração:

Da assinatura do convênio até 31/12/20xx

Orçamento:

Confea/Prodesu: R$

Crea: R$

2. Identificação da Equipe
Coordenador:

....................., fone (....); Email:

Equipe:
Equipe associada:

Caso existam pessoas de outro setor que auxiliarão no
acompanhamento e controle.

3. Fundamentação legal
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011;
Resolução nº 1.021, de 22 de junho de 2017;
Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010;
Resolução nº 1.031, de 30 de março de 2011;
Resolução nº 1.039, de 14 de fevereiro de 2012;
Regulamentação Eleitoral do Sistema Confea/Crea;
Decisão Normativa nº 87, de 30 de março de 2011; e
Decisão Normativa nº 88, de 4 de maio de 2011, Anexo III; e
4. Justificativa
O Crea-xx realizará este ano eleição para eleger o conselheiro federal,
representante do xx, modalidade ........, para mandato no período de 2014 a 2016.
Atualmente o Crea-XX tem xx profissionais registrados, dentre estes, hoje, xx estão
aptos a votar.
Na última eleição tivemos xx eleitores, neste exercício a estimativa de eleitores é
xx, ou seja, xx% a mais do que na anterior, porém tal índice só será alcançado com
a realização de ações de divulgação do processo eleitoral.
As ações de divulgação a serem realizadas consistem na contratação de empresa de
publicidade para produção e veiculação de campanha (discriminar a forma de
divulgação (rádio, TV, jornal, etc.), bem como o número de veiculações e audiência.
No que tange a contratação de empresa gráfica o Crea-XX visa produzir XX
cartazes, XX folders, etc. (exemplo) a serem fixados/distribuídos (definir onde será
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afixado e/ou distribuído). Justificar a escolha do local e a forma de distribuição.
A quantidade de urnas instaladas na última eleição foi de xx, distribuídas nas
seguintes cidades: xxxx.
Frise-se que algumas das cidades onde foram instaladas urnas distam mais xx km
da capital, necessitando assim que seja disponibilizado transporte de material e
pessoas para a realização da eleição.
A previsão é que o número de urnas também tenha um acréscimo de xx%.
(Discriminar o número e localidade das mesas receptoras a serem instaladas, na
eleição a ser realizada, justificando a instalação das urnas).
Justificar o transporte de material e funcionários (deslocamento aéreo e terrestre e
diárias).
5. Alinhamento à Agenda Estratégica
Não se aplica.

6. Objetivo geral
Apoiar a realização do processo eleitoral de conselheiro federal, modalidade .........,
para representar o Crea-..... no Plenário do Confea no período de 2014 a 2016.
7. Objetivos específicos
- Realizar ações de comunicação para divulgação do processo eleitoral do Sistema
Confea/Crea-.... junto à comunidade profissional, por meio de divulgação em TV,
rádio e outdoors;
- Reproduzir material gráfico para a operacionalização da eleição, ..............
(descrever: revista, cartazes, etc.), a serem distribuídos aos profissionais
e
empresas/órgãos.
- Transportar para os locais de votação as urnas e pessoas responsáveis pela
operacionalização da eleição, designadas pela Comissão Eleitoral Regional-CER.
8. Indicadores de avaliação do resultado
Quantidade de profissionais votantes na última eleição X Quantidade de profissionais
votantes na eleição que será realizada;
9. Objeto
- Divulgação do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea no exercício-XX;
- Impressão de material gráfico referente às eleições
- Transporte de material e pessoal de apoio designado pela CER para os locais de
votação
- Diárias para pessoas designadas pela CER
10. Metas
- Realizar a eleição com aumento de 10% na participação dos votantes, na data
estabelecida pelo Plenário do Confea.
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11. Responsabilidades dos partícipes
Repassar os recursos previstos para execução do projeto.
Confea

Proponente

Executar as metas para alcance dos resultados esperados.
Realizar as despesas em consonância com a legislação.
Inserção da logomarca do Sistema Confea/Crea em todo material de
divulgação

12. Contrapartida financeira
.
13. Informações complementares

<Cidade – UF>, <data por extenso>
<nome completo>
<gestor> <instituição>

