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PLANO DE TRABALHO

Apresentamos plano de trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da
Fiscalização – Prodafisc, nº II A.
1. Identificação do projeto
Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc Programa:
II.A.
Contratação de empresa ou palestrante para realização de treinamento;
Contratação de consultoria para reestruturação administrativa;
Contratação de consultoria para gerenciamento de meta;
Projeto:
Aquisição de xxx(equipamento);
Aquisição de equipamentos de informática; e
Aquisição de veículos.
Público alvo:
Sociedade, profissionais e empresas registradas no Sistema Confea/Crea.
Duração:
XX meses a partir da data de assinatura do convênio.
Orçamento:
Prodesu: R$ ..... e Proponente R$ ......
2. Identificação da Equipe
Coordenador:
Nome ....., fone (...) ......., email ............
Equipe:
Equipe associada:

Não se aplica.

3. Fundamentação legal
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
Portaria Interministerial nº 424, de 2016;
Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010;
Decisão Normativa n° 87, de 30 de março de 2011;
Decisão Normativa n° 88, de 04 de maio de 2011;
Instrumento para Operacionalização:
Diretrizes Nacionais de Fiscalização;
Decisão Plenária do Confea PL nº 051/2017; e,
Normas Regulamentadoras do Crea-.... afetas ao setor de fiscalização.
4. Justificativa
De acordo com o Anexo III da Decisão Normativa nº 88/2011 deverá ser demonstrado nesse
tópico da proposta de parceria os problemas enfrentados pelo regional e o que se almeja
implementar para solução e alcance dos resultados e benefícios esperados. Assim, sugerimos os
textos abaixo que variam de acordo com o escopo do projeto:
A Unidade de Fiscalização do Crea-XX conta atualmente com XX fiscais, dos quais XX
atuam diretamente em campo, XX internamente e outro é Supervisor de equipe. A formação
acadêmica dos fiscais é heterogênea, sendo que XX deles têm formação de nível superior e XX
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de nível médio, de profissões ligadas ao Sistema, e outros XX com formações diversas.
A equipe de Fiscalização do Crea-XX está distribuída de forma descentralizada
geograficamente, com XX fiscais vinculados à Sede, XX na Inspetoria de ........, XX na
Inspetoria de ......., etc.
Segundo o último relatório anual da fiscalização .... (descrever o desempenho da
fiscalização antes da implantação do projeto de forma a justificar que o objeto da proposta de
trabalho será uma ação para minimizar as deficiências, ou seja, que buscará a melhoria das
atividades de fiscalização do Crea– tomar como base o relatório de fiscalização do último
exercício – este item é obrigatório).
 Capacitação e Treinamento:
Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de
verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, o Crea-XX, após
levantamento das necessidade de treinamento e capacitação de seus fiscais, pretende realizar
evento de capacitação institucional com vistas ao desenvolvimento e/ou aprimoramento de
habilidades de XXXXXXXX no intuito de promover a melhoria da qualidade dos serviços.
Desta forma, pretendemos a realização de xx treinamentos, conforme demonstrado abaixo
(especificar se o curso será realizado pelo próprio Crea, ou através de empresa contratada):
1-Curso xxxx
Conteúdo xxx
Justificativa: (para a realização do curso indicado)
Número de participantes: xxx
2-Curso xxxx
Conteúdo xxx
Justificativa: (para a realização do curso indicado)
Número de participantes: xxx


Atividades de gerenciamento de metas e Consultoria para reestruturação
administrativa do setor de fiscalização:

Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de
verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, o Crea-XX diante da
necessidade de mapear os gargalos dos processos de trabalho e estabelecer diretrizes e novas
metas de melhoria para o alcance da excelência das ações fiscalizatórias, pretende contratar
empresa de consultoria para XXXXXXXXXXX.
Desta forma, a consultoria deverá XXXXXX(descrever suscintamente o objeto da
consultoria e o que se pretende alcançar com o resultado do trabalho dela).


Aquisição de Equipamentos:

Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de
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verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, propomos a aquisição de
equipamentos de XXXXXXX (p.ex. GPS) para atender as necessidades de XXXX (p.ex.
monitoramento da frota e rota de fiscalização) do setor de fiscalização que atualmente encontrase XXXXX (descrever a dificuldade enfrentada pela ausência do equipamento).


Infraestrutura e Soluções de Tecnologia da Informação:

Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de
verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, propomos a aquisição de
equipamentos de informática, pois atualmente o setor de fiscalização conta com XX desktop,
XX notebooks, XX GPS, etc, adquiridos no ano de xx.
Destes XX desktops, (...) estão obsoletos necessitando substituição.
Também haverá um acréscimo de XX para melhor atender as demandas do setor de
fiscalização.
Com essas substituições e acréscimos de equipamento de informática almejamos
aumentar em XX% no período XX as visitas realizadas, etc. e dar celeridade aos procedimentos
inerentes à fiscalização.


Aquisição de Veículos:

Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de
verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, propomos a aquisição de
veículos mais novos e apropriados para atendimento das demandas do setor de fiscalização, uma
vez que hoje existem XX veículos, ano de fabricação xx, xx, xx, respectivamente, que geram
custos anual de R$..... de manutenção, no período de xx a xx.
Através da aquisição de XX (......) veículos para renovação parcial da frota espera-se
garantir automóveis novos e seguros nos deslocamentos dos agentes de fiscalização e uma
redução dos custos em XX% ao ano.
JUSTIFICATIVA PARA CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE FROTA LOCADA
O presente plano de trabalho visa à obtenção de recursos financeiros para renovação
parcial da frota de veículos do Crea-XX, atualmente locada, com vistas à redução de custo e
domínio crescente da frota padronizada (esta justificativa se aplica no caso de substituição de
frota locada por frota própria). Atualmente o custo anual com a locação da frota de XX
automóveis é de R$...., no período de xx a xx.(EM NÃO SENDO O CASO DEVERÁ SER
EXCLUIDO ESSE TRECHO)
O presente plano de trabalho se encontra em consonância com as Diretrizes Nacionais de
Fiscalização, pois com os XXXXXX terá como consequência o aperfeiçoamento dos
procedimentos adotados pelo setor de fiscalização.
5. Alinhamento à Agenda Estratégica
O projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico do Crea-XX no Eixo Estratégico -
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Consolidar a instituição valorizando seu corpo funcional, objetivando tornar-se referência no
Sistema CONFEA/CREA, e tem correlação com a Agenda Estratégica do Sistema Confea/Crea,
estando inserido no Eixo Estratégico - Exercício Profissional, no que se refere ao
aprimoramento dos processos de trabalho de fiscalização, dentro da iniciativa de implantar
nacionalmente parâmetros de planejamento integrado, ação sistêmica, modernização, segurança
individual e avaliação de resultados da fiscalização do exercício e as atividades profissionais.
6. Objetivo geral
Otimizar, com eficiência e eficácia, as ações de fiscalização do exercício e das atividades
profissionais.
7. Objetivos específicos
- Promover treinamento dos funcionários da fiscalização para atualização, bem como
capacitação no desenvolvimento de suas habilidades e aquisição de conhecimentos necessários
à ação fiscalizatória;
- Mapear os gargalos dos processos de trabalho e/ou estabelecer diretrizes e novas metas de
melhoria para o alcance da excelência das ações fiscalizatórias;
- Equipar e modernizar, por meio de aquisição de equipamentos de XXXXXXXXX, o setor de
fiscalização;
- Equipar e modernizar, por meio de aquisição de equipamentos de informática, o setor de
fiscalização;
- Aumentar a frota de veículos da fiscalização através da aquisição de novos veículos
automotores para atender ao aumento do número de fiscais.
8. Indicadores de avaliação do resultado
-Indicador de treinamento
Quantidade de funcionários do setor da fiscalização X quantidade de funcionários participantes
no treinamento.
-Indicador de consultoria para reestruturação administrativa e consultoria para gerenciamento de
meta
Quantidade de processos de trabalho existentes no setor de fiscalização X Quantidade de
processos mapeados.
-Indicador para aquisição ou renovação de equipamentos, equipamentos de TI e veículos
Para caso de renovação de equipamentos: Quantidade de equipamentos existentes X Quantidade
de equipamentos adquiridos no projeto
Para caso de aquisição de equipamentos: Quantidade de funcionários do setor de fiscalização X
Quantidade de equipamentos adquiridos.
9. Objeto
Contratação de empresa ou palestrante para realização de treinamento;
Contratação de consultoria para reestruturação administrativa;
Contratação de consultoria para gerenciamento de meta;
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Aquisição de xxx(equipamento);
Aquisição de equipamentos de informática; e
Aquisição de veículos.
9.1. Especificação do Objeto
POR EXEMPLO
- Treinamento de XX funcionários ligados diretamente a fiscalização para capacitação em
instrução de relatórios e processos fiscais. (especificar o curso a ser realizado com grade horária
e temas serem abordados)
- Aquisição de: XX GPS (especificar); XX Notebooks (especificar);
- Aquisição de XX Veículos tipo popular, com motor 1.0, modelo hatch, quatro portas mais
acesso à porta malas; bi-combustível (gasolina e álcool); ano de fabricação/modelo: 2012/2012;
garantia total do fabricante de 12 (doze) meses ou 15.000 (quinze mil) km, o que ocorrer
primeiro; assistência Técnica autorizada do fabricante no Estado; cor branca (sólida); rodas com
pneus de medidas 165/70/R13 e acessórios: aquecimento, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros dianteiros elétricos, alarme com controle remoto e ultra-som (devem ser fornecidas duas
unidades do controle remoto), protetor de cárter, limpador/lavador e desembaçador traseiro, 3ª
luz de freio (break light), saída interna de energia elétrica para conexão de equipamentos (12V),
rodas de aço com calotas integrais, tapetes internos em material emborrachado de alta
resistência, gravação do chassis em todos os vidros e frisos laterais de proteção em material
emborrachado.
10. Metas
1.
Treinar 100% dos empregados lotados no setor de fiscalização, até XX de XXXX de
XXXX.
2.

Mapeamento de 100% dos processos de trabalho do setor de Fiscalização do Regional
*Para essa meta deverá ser objeto de contratação no Prodafin, no próximo exercício,
a implantação das soluções e melhorias indicadas pela Consultoria.

3.
Aquisição (para dotar 100% a equipe de fiscalização de equipamentos/veículos xyz)
e/ou Renovação de xx% dos equipamentos/veículos xyz.
11. Responsabilidades dos partícipes
Confea
Repassar os recursos previstos para execução do projeto.
Executar as metas para alcance dos resultados esperados.
Realizar as despesas adequadamente, conforme legislação.
Proponente
Crea: Cumprir o objeto para o alcance dos resultados esperados.
Inserção da logomarca do Sistema Confea/Crea em todo material de divulgação
Outros
Não se aplica.
partícipes
12. Contrapartida Financeira
R$....
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13. Informações complementares

Estado – XX, XX de XXX de 2017.
xxxxxxxxxx
Presidente do Crea-XX

