SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ...

Ofício nº 000/20XX

Estado , ... de ........... de 20XX.

Ao Senhor
Presidente José Tadeu da Silva
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea
SEPN 508, Bloco A, Ed. Confea – Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho
CEP: 70.740-541 - Brasília – DF

Ref.

:

Assunto:

Prodesu – Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização Prodafisc, nº II-A
Proposta de parceria Prodafisc para Execução do Plano de Fiscalização.

Prezado Senhor,
De acordo com Decisão Plenária do Confea nº 51/2017 as solicitações de recursos do Prodesu
para execução do plano de fiscalização dos Regionais deverão ser objeto de processo especifico,
assim que viemos por meio deste apresentar proposta de pareceria relativa ao Programa de
Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc, nº II A:
1. Justificativa
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
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 no período de xx/2015 a xx/2016 o CreaXX realizou xx fiscalizações, sendo xx nas áreas de xxx, xxx (descrever suscintamente o plano
de fiscalização do período, o que se almejava e o que se efetivamente alcançou).
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
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apresentar a proposta de parceria com fito a melhor executar o seu plano de fiscalização em vigor,
cópia em anexo.
2. Descrição do objeto
Pagamento de deslocamentos aéreos, terrestres, marítimos ou fluviais, despesas com aquisição de
combustíveis e diárias dos fiscais para execução do plano de fiscalização.
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 nº 88, de 4 de maio de 2011;
Decisão Plenária PL 51/2017; e
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. Público alvo
Sociedade, profissionais e empresas registradas no Sistema Confea/Crea.
5. Previsão de prazo para execução
De xx/05/2017 a xx/xx/xxxx.
6. Estimativa de custo
R$ XX.
7. Valor dos recursos a serem repassados pelo concedente
R$ XX.
8. Previsão da contrapartida financeira
R$ XX.
Necessidade de observar os percentuais previstos na Decisão Plenária Confea PL nº 51/2017.
9. Responsabilidades dos partícipes
Confea: Repassar os recursos aprovados, conforme cronograma previsto.
Crea: Cumprir o objeto para o alcance dos resultados esperados e adimplemento da contrapartida
financeira indicada.
Inserção da logomarca do Sistema Confea/Crea em todo o material de divulgação do projeto
10. Capacidade técnica e gerencial
O Crea-XX possui unidades técnicas com condições necessárias à execução do plano de trabalho,
ficando designada:
A Gerência de Fiscalização, na pessoa do Sr(a)..., para acompanhamento e execução do plano de
fiscalização aprovado para o período; e
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A Gerência Financeira, na pessoa do Sr(a)..., para prestação de contas.
Seguem em anexo os documentos iniciais para instrução do convênio a ser firmado.
Estado-, .... de ........ de 2017.

XXXXXXX
Presidente do Crea-XX

