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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 – Execução do Plano de Fiscalização.
Pagamento de deslocamentos aéreos, terrestres, marítimos ou fluviais,
Projeto:
despesas com aquisição de combustíveis e diárias dos fiscais para execução do
plano de fiscalização.
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;
Decisão Plenária PL nº 51/2017;
Instrumento para Operacionalização:
Diretrizes Nacionais de Fiscalização; e
Normas Regulamentadoras do Crea-.... afetas ao setor de fiscalização.
4. Justificativa
DE ACORDO COM A DESCISÃO PLENÁRIA PL Nº 51/2017 NESTE TÓPICO
DEVERÁ SER:
- CONTEXTUALIZADA A SITUAÇÃO ATUAL DA FISCALIZAÇÃO
a) a descrição da estrutura organizacional do setor, gerência ou departamento de
fiscalização (como está estruturada a área de fiscalização (setorização); número de fiscais;
quantidade de veículos; quantidade de equipamentos; ferramentas de tecnologia
utilizadas; numero de municípios e área geográfica total abrangida; atividades econômicas
predominantes; custo anual da fiscalização com passagens, combustível e diárias); e,
b) a informação da quantidade total de visitas realizadas, e a média por fiscal,
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referente ao exercício anterior.
- AÇÕES QUE SERÃO IMPLEMENTADAS
a) o dimensionamento das atividades por fiscal, considerando: - as áreas geográficas
a serem mapeadas, independentemente da verificação prévia de atividade profissional; - a
concentração das atividades econômicas, garantindo a fiscalização de todas as
modalidades, ainda que em menor escala; - a realização dos eventos regionais, a fim de
antecipar as providências para a fiscalização de eventos que possam apresentar risco para
a sociedade; e - a proporcionalidade de ARTs, número de profissionais e empresas
registradas no Crea;
b) a descrição das ferramentas e instrumentos operacionais e de tecnologia a serem
empregados nas ações fiscalizatórias;
c) a proposta de calendário das ações, com a previsão de realização de reunião,
mensal, de acompanhamento das atividades, com a emissão de relatório, o qual deverá ser
consolidado quadrimestralmente para, ser for o caso, serem propostas ações de correção;
e,
d) o estabelecimento de meta e critérios de aferição dos resultados gerais, bem como
a forma de acompanhamento das atividades dos fiscais; e
- RESULTADO ESPERADO
Tendo em vista a necessidade de ampliar em XX% a quantidade de fiscalizações no
período de maio/2017 a abril/2018, e considerando que um dos objetivos específicos do
Programa Prodesu na Linha II-A – Prodafisc, qual seja, execução do plano de fiscalização, o
Crea-XX vem apresentar a proposta de parceria com fito a melhor executar o seu plano de
fiscalização em vigor, cópia em anexo.
5. Alinhamento à Agenda Estratégica
O projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico do Crea-XX no Eixo Estratégico 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
- Executar o plano de fiscalização.
8. Indicadores de avaliação do resultado
- Quantidade de visitas de fiscalização realizadas entre janeiro/2016 a dezembro/2016 X
Quantidade de visitas de fiscalização realizadas entre maio/2017 a maio/2018.
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OU
Quantidade de ações fiscalizatórias efetivamente executadas no período X quantidade de ações
fiscalizatórias prevista no de Plano de Fiscalização do período.
* Esse indicador apenas se aplica para proposta de parceria para realização de todo o plano de
fiscalização, no caso de propostas de pareceria para ações pontuais do plano de fiscalização
deverá ser previsto indicador especifico.
9. Objeto
Pagamento de deslocamentos aéreos, terrestres, marítimos ou fluviais, despesas com aquisição
de combustíveis e diárias dos fiscais para execução do plano de fiscalização.
9.1. Especificação do Objeto
Pagamento de diárias:
Aqui deverá ser descrito o número de dias e o quantitativo de diárias a par dos normativos de
diárias do Regional.
Despesas com aquisição de combustíveis:
Aqui deverá ser descrita a forma de cálculo para aquisição de combustível, contendo
informações sobre a:
Quilometragem do percurso
Veiculo (placa)
Número de Fiscais
Contrato de fornecimento de combustível já firmado
Despesas com aquisição de passagens aéreas, terrestres, marítima e fluviais:
Aqui deverá ser descrito o trecho percorrido, quantidade e custo médio do bilhete.
10. Metas
Aumentar o número de fiscalizações realizadas no ano em xx%.
OU
Executar xx% das ações fiscalizatórias previstas no Plano de Fiscalização do período de
maio/2017 a abril/2018
*Essa meta apenas se aplica para proposta de parceria para realização de todo o plano de
fiscalização, no caso de propostas de pareceria para ações pontuais do plano de fiscalização
deverá ser prevista meta específica relativa a atividade.
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
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12. Contrapartida Financeira
R$....
13. Informações complementares

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

