




BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC  |  54  |  BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC 

SUMÁRIO

05

13Institucional
CREA-SC
PALAVRA DO PRESIDENTE
MISSÃO, VISÃO, POLÍTICA 
DA QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1
CONSOLIDAR 
O SISTEMA DE 
GESTÃO

Objetivos 2 e 3
AMPLIAR, APRIMORAR  
E IMPLANTAR NOVAS 
TECNOLOGIAS DA 
FISCALIZAÇÃO

25 Objetivo 4
VALORIZAR O  
EXERCÍCIO  
PROFISSIONAL

Objetivo 5
PROMOVER A 
INTEGRAÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO DOS 
COLABORADORES

Objetivo 6
FORTALECER O  
RELACIONAMENTO
COM A SOCIEDADE

35

47

53



BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC  |  76  |  BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC 

CREA-SC 
A MARCA DA RESPONSABILIDADE

 Em todos os lugares, 
onde houver uma atividade 
que exija conhecimento e 
responsabilidade técnica, há 
o trabalho de um profissional 
do CREA. É ele que garante 
a confiabilidade de projetos, 
obras e serviços essenciais 
para toda a nossa sociedade.

 A criação do CREA-
SC em 1958 coincide com o 
crescimento exponencial da 
engenharia, da agronomia e da 
indústria catarinense, atraindo 
investimentos externos e 
internos e conduzindo o 

Estado a um patamar de 
excelência na área tecnológica.

 As gestões 2012/2014 
e 2015/2017 estiveram sob a 
administração do presidente 
Eng. Civil e Seg. Trab. Carlos 
Alberto Kita Xavier e teve 
como objetivo principal 
valorizar os profissionais e 
a engenharia catarinense, 
reafirmando a autoridade 
técnica nos serviços e 
processos que envolvem a 
dinâmica da vida na cidade e 
no campo.



BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC  |  98  |  BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC 

PALAVRA DO PRESIDENTE

CREA-SC: referência para o país

 O CREA-SC tem se destacado 
nacionalmente, com pioneirismo e inovação em 
diversas ações e projetos, servindo de modelo para 
o país. Fomos considerados pelo Confea, o CREA 
mais eficiente e eficaz pela excelência na prestação 
de serviços, no atendimento de qualidade e na 
transparência dos processos, conforme relatório 
de eficiência de setembro/2017.

 A fiscalização preventiva e orientativa 
têm proporcionado resultados crescentes com 
medidas menos punitivas. O aplicativo de denúncia 
da fiscalização é outra inovação e possibilita a 
participação da sociedade de forma interativa com 
informações sobre obras e serviços irregulares. 

 O Programa CREAjr, com foco na formação 
de novas lideranças, é um dos maiores do país. 
São mais de 23 mil membros cadastrados, de 103 
diferentes cursos, 46 instituições de ensino e 21 
regionais no estado.

 A Cartilha de Acessibilidade e a Cartilha 
de Engenharia Pública são outros exemplos do 
nosso pioneirismo. A diversificação dos serviços 

on line aos profissionais, a certificação ISO 9001, 
a publicação da Revista Digital, o incremento 
das redes sociais e a criação de um canal de 
comunicação interna também são destaques. 

 Estas são algumas das ações e conquistas 
que integram o Balanço de Gestão dos meus dois 
mandatos a frente do CREA-SC (2012-2014 e 2015-
2017) e apresentados nesta publicação. Agradeço 
a dedicação de nossos colaboradores e o trabalho 
honorífico das diretorias, conselheiros, inspetores e 
diretores regionais em todo o estado.

 Este perfil inovador é resultado de uma 
gestão transparente com foco na valorização dos 
profissionais e das profissões. É consequência da 
atitude de lideranças, mais pragmáticas e menos 
ideológicas, que acreditam na cooperação técnica, 
na reciprocidade das relações e no estímulo à 
troca de experiências. Afinal onde tem a marca do 
CREA-SC, tem a marca da responsabilidade.

 
Eng. Civil e Seg. Trab. Carlos Alberto Kita Xavier 

Presidente do CREA-SC
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“Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, 
valorização e aperfeiçoamento do exercício 
profissional, promovendo a melhoria da 
segurança e da qualidade de vida da sociedade.”
 

“O CREA-SC está comprometido em prestar 
serviços de qualidade visando a melhoria contínua 
de seus processos e procedimentos bem como o 
aprimoramento de seus colaboradores.”
 

“Ser reconhecido pela sociedade e 
pelos profissionais como instituição-

referência por sua eficácia, 
integridade e credibilidade.”

VISÃO

MISSÃO

POLÍTICA DA
QUALIDADE
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Consolidar o sistema de gestão, buscando melhoria 
contínua dos processos, tornando a administração  
do CREA-SC ainda mais eficaz e transparente;

Ampliar e aprimorar a fiscalização 
buscando máxima eficiência;

 Valorizar o exercício profissional;

 Promover a integração e o desenvolvimento 
dos colaboradores;

Fortalecer o relacionamento  
com a sociedade.

 Implantar novas tecnologias na fiscalização;

1

2

4

5

6

3
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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CONSOLIDAR O SISTEMA DE GESTÃO,  
BUSCANDO MELHORIA CONTÍNUA DOS  
PROCESSOS, TORNANDO ADMINISTRAÇÃO DO 
CREA-SC AINDA MAIS EFICAZ E TRANSPARENTE.

1
O Sistema de Gestão da Qualidade foi implantado com a 
finalidade de alcançar a excelência profissional e tecnológica 
na prestação de serviços e no relacionamento com os 
profissionais, empresas, entidades de classe, instituições  
de ensino e sociedade.
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CREA-SC REFERÊNCIA NACIONAL
 Em relatório do Confea demonstrando 
a composição dos indicadores de eficiência da 
gestão dos Creas, o CREA-SC mais uma vez foi 
referência nacional. 
 O objetivo do documento é demonstrar 
a eficiência na aplicação dos recursos públi-
cos para prestação de contas junto ao órgão 
fiscalizador dos Conselhos de Fiscalização 
da Profissão. Segundo a simulação do índice 
alcançado por cada Conselho e seu reflexo no 
recebimento dos recursos do Prodesu para 
o próximo exercício, o CREA-SC foi o único 
a atingir 100% do valor disponível, com todos 
os índices satisfatórios, sendo analisados os 
seguintes critérios:

COEFICIENTE DE RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA;

ADESÃO AO GESPÚBLICA OU  
OUTRAS CERTIFICAÇÕES. 

COEFICIENTE DE COMPROMETIMENTO DA  
RECEITA COM PESSOAL DO CREA;

COEFICIENTE DE NÚMERO DE FISCAIS  
NO QUADRO DE PESSOAL;

COEFICIENTE DE INADIMPLÊNCIA DE 
PROFISSIONAL E EMPRESA REGISTRADA;

QUANTIDADE DE ART POR 
PROFISSIONAL ADIMPLENTE;
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O Conselho investiu recursos na construção 
e reformas das inspetorias e escritórios 
regionais, com destaque para a inauguração 
da sede própria da Inspetoria de Canoinhas e 
de Xanxerê, compra e reforma da Inspetoria de 
Concórdia, para melhor atender ao profissional 
e usuário do sistema. Além disso, foi criado um 
Programa de Manutenção Preventiva para 
todas as inspetorias, contemplando a reforma 
de Criciúma, Joinville e a sede do CREA-SC.

Na sede em Florianópolis 
foram concluídas as obras 
da edificação do Anexo, a 
reforma do estacionamento e 
construção da subestação de 
energia, todas atendendo aos 
critérios de sustentabilidade.

MELHORIAS NA  
INFRAESTRUTURA

PRÉDIO ANEXO
ANTES

DEPOIS

INSPETORIA DE XANXERÊ

INSPETORIA DE CONCÓRDIA
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O Conselho contratou 5 analistas de 
Sistema, por tempo determinado, para 
trabalhar na área da Informática e 
investiu mais de R$ 476 mil em novos 
servidores e hardwares, R$ 1,2 milhões 
em equipamentos e R$ 130 mil em 
consultoria e treinamento para melhorar 
as atividades dos colaboradores e o 
atendimento à sociedade.

INVESTIMENTOS EM 
TECNOLOGIA

As reuniões plenárias acontecem no CREA 
com a participação dos conselheiros uma 
vez ao mês, precedidas das reuniões das 
Câmaras Especializadas. A aquisição de 
novos equipamentos e a votação eletrônica 
no Plenário agilizou o processo como um 
todo. Ainda com objetivo de transparência, as 
reuniões plenárias são transmitidas ao vivo 
pelo canal do CREA no Youtube.

AGILIDADE NAS
REUNIÕES PLENÁRIAS

AQUISIÇÃO DE 
MAIS DE 200 

COMPUTADORES

A implantação do Programa 
de Sustentabilidade Ambiental 
que tem como um dos 
objetivos o uso racional de 
água, energia e insumos em 
geral e, consequentemente, 
a redução no consumo dos 
recursos colocou o CREA-SC 
na vanguarda das grandes 
empresas e instituições 
que tem em sua atuação 
a preocupação com a 
sustentabilidade do planeta e 
com as futuras gerações. 

PROGRAMA DE 
SUSTENTABILIDADE

Entre as ações destacam-se a formação 
de uma Comissão de Sustentabilidade com 
participação dos empregados do Conselho; 
a elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e do Manual de Eficiência 
Energética; o plantio de árvores e o inventário 
de emissão de gases de efeito estufa na sede, 
além da economia de energia e de água, 
diminuindo custos.
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A ISO 9001:2008 foi o meio 
escolhido para padronização 
dos processos, visando o 
comprometimento com os 
resultados. Após 18 meses 
de atividades e envolvimento 
de todos os colaboradores, o 

CERTIFICAÇÃO
ISO 9001

“O CREA-SC BUSCANDO 
A EXCELÊNCIA EM TODOS

OS PROCESSOS JUNTO 
COM VOCÊ”.

Conselho conquistou a Certificação  
ISO 9001: 2008, do Sistema de Gestão  
da Qualidade, que mantém até hoje.

 O CREA-SC tem atuado junto ao CONFEA na alteração de 
resoluções e na proposição de projetos de lei que interferem na área 
tecnológica, bem como na defesa das propostas que afetam diretamente 
profissionais de Santa Catarina. 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA E 
ATUAÇÃO NO SISTEMA CONFEA/CREA

 Destaque para contratação, com parceria da Mútua, do ex-minis-
tro e ex-presidente do Superior Tribunal Federal (STF), Carlos Augusto 
Ayres de Freitas Britto que obteve na justiça parecer favorável nas ações 
de repetição de indébito referente ART, anuidade e legalidade da Lei 
12.514/11, beneficiando todos os conselhos profissionais do país.
 A representatividade do CREA-SC dentro do Sistema também 
pode ser notada através da eleição de diversos conselheiros como 
coordenadores nacionais de câmaras especializadas, bem como da coor-
denação das coordenadorias nacionais, trabalhando em prol das modali-
dades e, principalmente, da valorização dos profissionais catarinenses.

Em 2016 o Conselho realizou o 12º CEP 
- Congresso Estadual dos Profissionais, 
onde foram analisadas 74 propostas de 
cerca de 1200 participantes dos 23 en-
contros regionais preparatórios. Entre as 
aprovadas e enviadas para a apreciação 
no Congresso Nacional de Profissionais, 
estava a proposição de garantia do salá-
rio mínimo profissional nos termos da Lei 
nº 4.950-A/66, a todos os profissionais de 
graduação plena nas áreas de engenha-
ria, agronomia e geociências, quer seja no 
regime celetista ou estatutário.

 12º CONGRESSO  
ESTADUAL DE 

PROFISSIONAIS 
REALIZADO  

EM 2016
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A virtualização e digitalização dos serviços 
e atividades tem contribuído para aprimorar 
os procedimentos e ampliar a segurança 
e transparência dos processos. Entre 
as mudanças estão a criação de novos 
requerimentos no CreaNet e a Virtualização 
do Acervo Técnico que se destacam pela 
considerável economia de papel e de ligações 
telefônicas, desenvolvidos pelo Departamento 
de Tecnologia do Conselho.

Criação de um novo sistema 
para solicitação de Certidão 
de Acervo Técnico, totalmente 
eletrônico e online - o 
CAT Web, não sendo mais 
necessária assinatura ou a 
presença do profissional para 
dar entrada ou retirar sua 
CAT, inclusive com o Registro 
de Atestado Técnico. Em 
ambiente totalmente seguro, 

QRCODE NA CAT

MAIS 
AGILIDADE NOS

 PROCESSOS

é possível gerar o protocolo 
de entrada, emitir o boleto de 
forma automática e enviar 
documentos para análise. 
O profissional acompanha 
através do CreaNet toda 
tramitação e tem possibilidade 
de imprimir a CAT e o Atestado 
registrado eletronicamente, 
permitindo sua reimpressão 
sempre que necessária.

VIRTUALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS

 
 

 

Lançado em 2015 para preenchimento da ART 
e disponível no Creanet, teve um índice de 
95% de satisfação dos profissionais/usuários. 
Produzido na época com base em pesquisa 
e interação de mais de 5 mil participantes, a 
plataforma foi criada para facilitar o dia a dia 
do profissional. O preenchimento passo a passo 
e um novo controle referente às atribuições 
profissionais foram novidades da plataforma.

95% SATISFAÇÃO NO  
NOVO SISTEMA SARTWEB2

Atendendo às novas regras estipuladas 
pela lei denominada “Lei de Acesso à 
Informação” - nº 12.527/2011 o CREA-SC 
disponibiliza desde 2015 em seu portal no 
Menu LAI, com informações transparentes 
e públicas ao cidadão 
sobre legislação; repasses 
e transferências; contratos 
celebrados; licitações; 
recursos humanos, 
financeiro e planejamento 
e gestão.

BAIXA DA ART
VIA CREANET

LEI DE ACESSO 
À INFORMAÇÃO

Outra ferramenta 
implantada para 
agilizar o serviço 
foi a inclusão 
da Baixa de 
ART através do 
CreaNet. Quando 
o profissional 
tem necessidade 
de baixar sua 
Anotação de Responsabilidade Técnica 
por conclusão de obra, duplicidade da 
ART ou mesmo distrato de um contrato, 
pode fazer de forma eletrônica.  
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AMPLIAR E APRIMORAR 
A FISCALIZAÇÃO

IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS 
NA FISCALIZAÇÃO3

2

O papel principal do Conselho é a regulamentação e 
a fiscalização do exercício profissional nas áreas de 
engenharia e agronomia. A fiscalização atua de forma 
preventiva e orientativa assegurando a prestação de 
serviços técnicos e a execução de projetos, obras e 
empreendimentos com a participação de profissionais 
legalmente habilitados. 
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FISCALIZAÇÕES DE IMPACTO

As fiscalizações de impacto realizadas pelo CREA-SC em diversas 
regiões do estado têm trazido resultados positivos para o Conselho, 
profissionais, empresas e sociedade e demonstrado a eficiência 
do planejamento das atividades. Durante as ações que suprem 
demandas específicas são fiscalizadas obras, projetos e serviços 
de profissionais e empresas que atuam na área tecnológica como 
também empreendimentos administrados pelas esferas municipal, 
estadual e federal, garantindo a presença e o conhecimento  
técnico de profissionais habilitados. 

2012
2013

2014
2015

2016
2017

 291.157  

 316.952  

 333.611  

 318.051  
 317.120  

 291.160  

ART 

322.000   (previsão  
                para 2017)  

(até novembro) 

2012 ITAJAÍ

2013 TUBARÃO, CRICIÚMA, ARARANGUÁ, ITAJAÍ, FLORIANÓPOLIS

2014 LAGES

2015 LAGES, CURITIBANOS, FLORIANÓPOLIS

2016 BLUMENAU, BRUSQUE, XANXERÊ

2017 CONCÓRDIA, FLORIANÓPOLIS, LAGES, ITAJAÍ, SÃO MIGUEL DO OESTE

CIDADES ATENDIDAS PELA 
FISCALIZAÇÃO DE IMPACTO

ANOTAÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica é o documento que comprova as 
atividades técnicas desempenhadas pelo 
profissional, servindo como um contrato 
ao contratante. E o principal trabalho 
do agente fiscal é verificar se existe um 
responsável técnico na execução da obra/
serviço e se possui o registro da ART. As 
fiscalizações de impacto intensificam a 
atuação dos fiscais, consequentemente 
aumentam o mercado de trabalho 
aos profissionais e as anotações de 
responsabilidade técnica. 
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Implantação com total êxito em 
2014 do sistema de preenchimento 
de dados da fiscalização via Web. 
Entre os benefícios, maior agilidade 
nas diligências e solicitações das 
Câmaras Especializadas; cadastros 
de atividades em banco de dados das 
obras fiscalizadas; uniformização dos 
controles de fiscalização e estatísticos 
mais detalhados.

Lançamento em 2016 do aplicativo 
“Denúncia” disponível no Google Play 
e App Store, para que a sociedade 
possa encaminhar diretamente pelo 
celular o endereço e/ou dados de obras 
e serviços irregulares, enviar fotos e 
ainda consultar o trâmite da denúncia 
no Conselho. Desde o lançamento 
foram registradas pelo aplicativo cerca 
de 20% das denúncias apuradas pela 
fiscalização.

APLICATIVOS 
FISCALIZAÇÃO

   

CARTILHAS DE FISCALIZAÇÃO

O lançamento das cartilhas nas áreas de empreendimentos, 
postos de combustíveis, cartórios e reflorestamento/condomínios 
potencializam a eficácia dos serviços da equipe de fiscalização 
do Conselho. As atividades são norteadas inicialmente por 
diretrizes orientativas e, em um segundo momento punitivas e 
rigorosas sempre que a legislação profissional não é respeitada.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

CARTÓRIOS

REFLORESTAMENTO

EMPREENDIMENTOS

CONDOMÍNIOS  
EM FUNCIONAMENTO

CONTRATAÇÃO DE 
NOVOS AGENTES 
FISCAIS TOTALIZANDO 
59 EM ATUAÇÃO
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 Com a equipe de fiscais renovada, num 
total de 59 agentes, novos equipamentos e maior 
permanência dos agentes em campo, houve mais 
efetividade nas vistorias e uma transferência de 
dados dinâmica para o sistema, fortalecendo o 
controle das obras e serviços em todo o estado. 

* Importante ressaltar que 60% dos Autos de  
Infração e Notificações são aplicados a leigos.

Além das visitas de rotina, as fiscalizações 
preventivas em locais de grande concentração 
de pessoas, somadas às diversas edições das 
Fiscalizações de Impacto foram determinantes para 
estes resultados. Novas tecnologias, contratação 
de fiscais e fiscalizações de impacto promoveram 
grandes resultados e reconhecimento da sociedade.

2012
2013

2014
2015

2016
2017

 58.589  

 63.928  

 58.378  

 60.666  

 62.115  

 64.417  

visitas 

VISITASAIN*

ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

2012
2013

2014
2015

2016
2017

 2.831  
 2.738  

 2.465  

 1.663  

 1.405  

 1.108  

Quantidade de Autos 2012 a 2017 

PRODAFISC / 
CAPTAÇÃO

30 VEÍCULOS EM 2015
R$ 695.492,83
 
25 VEÍCULOS EM 2017 
R$ 1.151.580,00

RENOVAÇÃO DA FROTA 
DE VEÍCULOS PARA 
FISCALIZAÇÃO

 Por meio do Programa de 
Desenvolvimento e Aprimoramento da 
Fiscalização (Prodafisc) do Confea, com  
o repasse de cerca de R$ 2,5 milhões ao 
CREA-SC durante a gestão, diversas ações 
foram aplicadas para fortalecer a estrutura 
e as atividades da fiscalização. 
 A frota foi renovada em duas etapas, 
uma em 2015 e outra em 2017, totalizando 
58 veículos. Em 2016 foi lançado o aplicativo 
Denúncia, incentivando a participação da 
sociedade para coibir o exercício ilegal das 
profissões. 
 O sistema de preenchimento de dados 
via Web uniformizou os controles, facilitando 
o trabalho dos agentes fiscais e das câmaras, 
trazendo muito mais agilidade. Além da 
realização dos Seminários de Fiscalização, 
que discutiram os procedimentos operacionais, 
o programa possibilitou aquisição de 70 
smartphones, softwares e equipamentos de 
informática. 
 Outros recursos foram disponibilizados 
pelo Conselho Federal para treinamentos, 
reformas físicas e comunicação, totalizando 
aproximadamente R$ 1 milhão.  
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FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS EM 
LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
PARA VERIFICAR IRREGULARIDADES 

NAS EDIFICAÇÕES, ACESSIBILIDADE, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 

GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA 
DA SOCIEDADE. DESTAQUE PARA 

O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 
NA PONTE HERCÍLIO LUZ E NO 

CONTORNO VIÁRIO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS.

• Convênios de fiscalização com 
Ministério Público e Procuradoria 
da República no Estado para 
fiscalização conjunta no 
cumprimento das normas de 
acessibilidade nas edificações 
públicas;

• Convênio com a Junta Comercial 
para verificar o número de 
empresas registradas no estado; 

• Normatização de cooperativas 
na área de mineração, através do 
convênio com DNPM;

• Controle de receituário 
agronômico e comercialização de 

CONVÊNIOS

agrotóxicos através de convênio 
com a Cidasc;

• Termo de Cooperação Técnica 
com a Prefeitura de Florianópolis 
visando a análise e aprovação 
de projetos de construção no 
município;

• Convênio de parceria com 
a Fundacentro na área de 
Segurança do Trabalho, entre 
outras entidades.

• Aprimoramento da fiscalização 

da legislação ambiental, em 

parceria com a FATMA;

Convênio com Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina visando ações 
conjuntas na área de prevenção de 
incêndios e a revisão e atualização das 
instruções normativas do CBM, além da 
verificação das responsabilidades pro-
fissionais na fabricação, comércio, aná-
lise, vistoria e manutenção do sistemas 
preventivos contra incêndio no estado.
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VALORIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL4
Através de campanhas institucionais, o CREA-SC tem 
esclarecido à sociedade sobre a participação dos 
engenheiros na qualidade de obras e serviços técnicos e na 
geração de novas tecnologias, ressaltando a necessidade 
de contratação de um profissional da Engenharia e da 
Agronomia. Essa é uma das ações de maior destaque de 
valorização do exercício da profissão.
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O CREA-SC participa de diversos eventos, feiras, 
seminários e congressos em todo o estado, com 
uma média de 12 stands ao ano, visando divulgar as 
ações e importância do conselho para a sociedade e 
apresentar os novos serviços aos profissionais.

72ª SOEA, 
REALIZADA EM 

AGOSTO DE 2015, 
EM FORTALEZA

• Luta constante para a 
reformulação da legislação 
que permita voltar a fazer 
repasses para as Entidades de 
Classe;

• Criação da APEC - 
Assessoria de Apoio às 
Entidades de Classe para 
estreitar ainda mais as 
relações com as entidades 
em 2013. A APEC tem 
atuado fortemente nos 
projetos, convênios e 
parcerias, aprimoramento da 
documentação e prestação 
de contas das entidades e 
sindicatos.

• Criação da PROJUR – 
Procuradoria Jurídica do 
CREA-SC profissionalizando 
os pareceres dos processos 
jurídicos, além de gerar 
economia com escritórios 
terceirizados de advocacia, 
realizando cobranças internas 
da dívida ativa.

• Criação do GT Empresarial 
visando estreitar as relações e 
melhor atender as demandas 
das empresas da área 
tecnológica;

• Divulgação da Mútua Caixa 
de Assistência e da CredCrea 
– Cooperativa de Crédito 
dos Profissionais do CREA 
que oferecem planos de 
previdência privada e menores 
taxas para empréstimos aos 
profissionais, entre outros 
benefícios.

• Fortalecimento do CDER 
– Colégio de Entidades 
Regionais através da parceria 
com as entidades de classe 
e do Colégio de Diretores 
Regionais, sempre em prol 
da fiscalização e combate ao 
exercício ilegal da profissão;

• Feiras e eventos para 
esclarecer dúvidas da 
sociedade quanto a 
importância da contratação 
de um profissional legalmente 
habilitado em obras e serviços 
técnicos;

• Parceria com as prefeituras 
e órgãos públicos do Estado, 
solicitando cumprimento do 
salário mínimo profissional, 
inclusive nos editais de 
licitação;

• Participação institucional 
e financeira em diversas 
publicações das entidades 
de classe com objetivo 
de divulgar o trabalho do 
profissional do Sistema 
Confea/Crea e as ações  
do Conselho;

• Parceria com instituições 
de ensino do estado para 
realização de semanas 
acadêmicas que visam o 
aperfeiçoamento técnico  
dos futuros profissionais.

AÇÕES DE VALORIZAÇÃO
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

 O Programa de Educação Continuada priorizou a qualidade dos 
eventos e não a quantidade, com participação de mais de 20 mil profissionais e 
investimento de mais de R$ 2 milhões, aumentando o repasse de 10% para 14% 
do valor arrecadado com ART nos primeiros três anos de gestão. 
 Celebrar convênios com entidades de classe registradas no Sistema 
visando à realização de projetos que objetivem o aperfeiçoamento técnico/
cientifico de inovação e cultural dos profissionais diplomados nas áreas 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea foi o objetivo do Programa. A natureza 
dos projetos que receberam apoio do CREA-SC foram eventos de interesse 
profissional, tais como cursos, palestras, seminários, encontros, simpósios, 
congressos e outros.

PALESTRA EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

DURANTE SEMANA 
ACADÊMICA

CHAMAMENTO PÚBLICO E 
ACORDO DE COOPERAÇÃO

FÓRUM DA ÁGUA

O CREA-SC foi o primeiro regional do sistema 
a disponibilizar o processo de Chamamento 
Público, de acordo com na Lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e Decreto nº 8.726, 
de 27 de abril de 2016, do Confea, visando 
à seleção de propostas para a celebração 
de parcerias com as Entidades de Classe, 
através da formalização de termos de fomento 
para a transferência de recursos financeiros, 

O CREA-SC sediou em setembro de 2017, em 
Balneário Camboriú, o Preparatório Sul ao 8º 
Fórum Mundial da Água, com a participação 
de mais de 350 profissionais, pesquisadores, 
cientistas, estudantes, políticos e representantes 
da sociedade civil, maior público de todos 
os preparatórios. O objetivo foi aumentar 
a inserção do tema na agenda política dos 
governos e discutir alternativas para a gestão 
adequada dos recursos hídricos visando coletar 
e sistematizar propostas. 

mediante a execução de projetos de interesse 
do Sistema. Na primeira edição foram 
disponibilizados R$ 250 mil e selecionadas 
16 propostas de entidades, totalizando o 
repasse de R$ 206 mil para a realização de 
diversos eventos, entre cursos, seminários e 
encontros para o aperfeiçoamento profissional. 
No segundo chamamento público o CREA-SC 
disponibilizou o valor de R$ 1 milhão.

O PREPARATÓRIO EM 
SANTA CATARINA 

CONTOU MAIS DE 350 
PARTICIPANTES, MAIOR 

PÚBLICO DO BRASIL.
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CONCURSO ENGENHEIRO CERVEJEIRO

 A Comissão de Ética concluiu a análise de 
aproximadamente 350 processos éticos, de 2012 a 2017, 
instaurou cerca de 420 processos, sendo que foram 
julgados/finalizados mais de 530. Foram realizados ainda 
dois seminários regionais de Ética Profissional na cidade 
de Tubarão e Joaçaba, e celebrado convênios de cooperação 
técnica com instituições de ensino do estado para divulgar 
o código de ética aos profissionais em formação, visando a 
realização de palestras e a adoção de disciplinas que tratem da 
legislação na grade curricular.
 A coordenadoria da comissão assumiu por duas vezes 
a Coordenação Nacional de Comissões de Ética (CNCE) do 
Confea, com a proposição de 42 sugestões de melhorias nas 
questões sobre ética profissional. Em parceria com a Assessoria 
de Imprensa e Comunicação, o CREA-SC criou uma nova 
identidade virtual para ilustrar o Código de Ética que foi eleita 
pelos profissionais como a melhor logomarca do Sistema e 
implantada a nível nacional. 

ÉTICA PROFISSIONAL

Esta gestão promoveu o 1º Concurso 
Engenheiro Cervejeiro, que teve a 

coordenação da Câmara Especializada 
de Engenharia Química (CEEQ). O 
concurso premiou a melhor cerveja 
produzida por estudantes dos cursos 
de Engenharia Química, Engenharia de 

Alimentos e Agronomia das universidades 
catarinenses cadastradas no Conselho. 

Ao todo, 30 equipes de diferentes cidades 
de Santa Catarina se inscreveram, sendo que 23 

cumpriram os requisitos publicados no edital do concurso e 
tiveram seus trabalhos avaliados.

MEDALHA DO MÉRITO 
CATARINENSE

 Durante a gestão foram promovidas seis edições 
da Outorga da Medalha do Mérito Catarinense e Inscrição 
no Livro do Mérito, concedida aos profissionais, entidades 
de classe, instituições de ensino, empresas públicas e pri-
vadas que contribuíram com o aprimoramento técnico das 
profissões, o desenvolvimento tecnológico e a melhoria da 
qualidade de vida dos catarinenses. Nesse período foram 
homenageados 29 profissionais, 4 empresas, 4 entidades 
de classe e 2 instituições de ensino, além de 11 profissio-
nais com a Inscrição no Livro do Mérito.
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Veiculação de três campanhas de valorização profissional em 
jornais, TVs, rádios e outdoors do estado:

CAMPANHA  DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

2014 - “CREA-SC: A Marca da Responsabilidade”

2015 - “Conhecimento e Responsabilidade:
Exija profissionais registrados no CREA-SC

Exija responsabilidade: contrate 
um profissional do CREA.

“Contrate um Profissional 
da Engenharia e Agrono-
mia e Exija a ART”
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VT´s PROFISSIONAIS
 Com o objetivo de destacar os serviços dos profissionais, suas 
atribuições e responsabilidades perante a sociedade o CREA-SC lançou 
em 2016 dez VTs de valorização da área tecnológica, que foram exibidos 
no portal e redes sociais durante todo o ano e na TV Band SC do mês de 
julho.  Os vídeos de 60” foram produzidos pela Brisa Filmes com orientação 
das Câmaras Especializadas do CREA-SC, e mostram o trabalho e campo 
de atuação dos engenheiros, com imagens de profissionais reais, que 
foram voluntários no projeto. As modalidades foram escolhidas de acordo 
as titulações representadas nas Câmaras: Engenheiro Civil, Agrônomo, 
Eletricista, Industrial, Químico, Florestal, Minas, Geólogo, Agrimensor e 
de Segurança do Trabalho. Em dezembro de 2017 foram lançados mais 
cinco Vts: Engenheiro Sanitarista, Ambiental, de Alimentos, Geógrafo e 
Meteorologista.  

CONFIRA OS VT´s 
EM NOSSO CANAL  

DO YOUTUBE:
YOUTUBE.COM/CREASC  
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MAIS DE 500  
ESTUDANTES  

PARTICIPARAM DO  
7º ENCONTRO ESTA-
DUAL DO CREAjr-SC  

EM 2017
 O Programa CREAjr, com foco na formação de novas 
lideranças, é um dos maiores do país. Iniciou há sete anos e 
encontra-se consolidado junto à classe estudantil com mais de 22 
mil membros cadastrados, de 103 diferentes cursos, 46 instituições 
de ensino e 21 regionais no estado. 
 Durante a gestão houve um crescimento de mais de 
2.000% no número de cadastrados e foram desenvolvidos 
eventos de capacitação, palestras institucionais e ações sociais 
beneficiando milhares de estudantes. 
 Destaque para a implantação da ARTjr que possibilita 
ao estudante da área tecnológica elaborar uma Anotação de 
Responsabilidade Técnica para fins acadêmicos. 

CREAJR-SC: UM NOVO 
OLHAR PARA O FUTURO

IDENTIDADE VISUAL 
DO PROGRAMA 

CREAJR-SC APROVA-
DA EM CONCURSO E 
UTILIZADA EM TODO

O BRASIL.
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Mudanças administrativas na gestão objetivaram o bom 
andamento dos trabalhos e um melhor aproveitamento 
do potencial dos funcionários,  reavaliando os perfis 
e readequando ao quadro pessoal do Conselho. A 
prioridade foi e continua sendo o diálogo entre a 
presidência e os conselheiros, inspetores, diretores 
regionais e colaboradores, promovendo a autoestima 
dos representantes em todo o estado e o trabalho em 
parceria.

PROMOVER A INTEGRAÇÃO 
E O DESENVOLVIMENTO DOS 
COLABORADORES 5
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        Uma das primeiras realizações da 
gestão foi valorizar os funcionários através 
de remanejamento dos mesmos por áreas 
de interesse, da criação e readequação de 
assessorias e departamentos, da reformulação 
do PCS – Plano de Cargos e Salários e 
implantação do prêmio Assiduidade.
        Foi criada uma importante ferramenta 
para manter a qualidade das equipes, 
agregando valor ao colaborador e ao próprio 
Crea, e que se tornou referência aos demais 
Conselhos: o Programa de Capacitação 
Funcional, com apoio financeiro para realização 
de cursos e treinamentos, destacando-se no 
período:

DESENVOLVIMENTO
HUMANO

29 COLABORADORES EM PÓS GRADUAÇÃO

3 TREINAMENTOS INTERNOS PARA TODOS OS COLABORADORES;

8 CAPACITAÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA;

46 CAPACITAÇÕES INTERNAS COM 3 CURSOS; 

552 CAPACITAÇÕES EXTERNAS COM 213 CURSOS;

10º SEEMP -  
SEMINÁRIO ESTADUAL 

DOS EMPREGADOS  
REALIZADO EM 2016

COM A PARTICIPAÇÃO 
DE 230 COLABORA-

DORES.

 O desenvolvimento do Sistema de 
Avaliação de Desempenho online, executado 
pela equipe de informática, ferramenta já 
disponibilizada a outros CREAs, refletiu ações 
que ressaltaram o valor de cada colaborador 
em seu ambiente de trabalho e ganho 
financeiro.
                O trabalho dos colaboradores 
do CREA-SC tem sido reconhecido também 
nacionalmente. Exemplo disso é a participação 
dos assessores técnicos, procuradores jurídicos 
e assessores da presidência em grupos de 
trabalho do Confea; além de funcionários do 
Acervo Técnico, da Dívida Ativa e demais 
departamentos ministrando treinamentos em 
outros estados.

     
       Os funcionários do Teleatendimento, que 
por lei trabalham 30 horas semanais, receberam 
atenção especial com a equiparação salarial 
dos atendentes de 8 horas, bem como o 
recebimento do Vale Refeição; da alteração das 
condições de trabalho através de ergonomia, 
exames periódicos de audiometria e outros.

 Importante destacar que os últimos 
acordos coletivos foram aprovados com o 
aval dos sindicatos dos funcionários e dos 
sindicatos profissionais – Senge, Seagro, Sintec 
e Sintagri, o que demonstra as condições 
favoráveis de trabalho e de reconhecimento do 
funcionário.
 A contratação de 08 agentes fiscais 
distribuídos pelo estado, aumentando 
consideravelmente o número de visitas e 
de ARTs, e de 5 analistas de sistema para 
contribuir com a implantação de um moderno e 
funcional sistema de informática, também foram 
ações da gestão para valorizar seu quadro de 
pessoal.

RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
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 O Conselho participou, juntamente com 
mais 15 instituições públicas, do Programa 
Interinstitucional de Inovação em Governo - 
HUBGOV, 1º Coworking do setor público do 
mundo, onde foi apresentado à metodologia 
Design Thinking, já amplamente utilizada em 
grandes empresas do setor privado.
 O programa visa fomentar a inovação 
empoderando os agentes públicos a atuar 
como empreendedores dentro de suas 
instituições, sempre com foco na melhoria dos 
serviços para os cidadãos e a sociedade.
 Através de trilhas de aprendizado, 
os encontros estimularam os participantes 
a trabalhar colaborativamente, trocando 
experiências, propondo soluções e elaborando 
protótipos para um desafio institucional 
elencado para dar início a mudanças que 
envolvem, entre outros setores, a comunicação 
interna e consequentemente, a comunicação 
institucional do CREA-SC. 

INOVAÇÃO NA ESFERA PÚBLICA: 
PROGRAMA HUBGOV

Como resultado desse trabalho, foi criado o Programa Viver 
Hoje, projeto que irá promover encontros periódicos entre os 
colaboradores e setores, estimulando a troca de experiências 
e conhecimento, abrindo espaço para discussão de temas 
relevantes, melhoria de processos, e aumento da colaboração 
e integração entre os funcionários do Conselho.

PROGRAMA VIVER HOJE

A comunicação interna é fundamental 
para aproximar o relacionamento entre o 
colaboradores do Conselho agilizando e 
uniformizando procedimentos, promovendo a 
integração, e em consequência melhorando a 
atuação e o relacionamento com os cidadãos.

COMUNICAÇÃO 
INTERNA

Destaque para a implantação 
de uma rede social de 
comunicação interna – 
Conectecrea, um canal de 
comunicação interna com 
objetivo de integrar os 
colaboradores, promover o 
trabalho em equipe, melhorar 
o tempo de resposta e 
compartilhar informações, 
documentos e imagens para 
facilitar o trâmite de processos 
e serviços.

CONECTE 
CREA
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FORTALECER O RELACIONAMENTO
COM A SOCIEDADE6

Identificar a existência e o funcionamento dos canais de
comunicação dos profissionais e da sociedade com o
CREA-SC para divulgar as ações e resultados, ressaltando
a relevância dos serviços prestados e a transparência na
gestão efetuada, é um dos objetivos do Conselho.
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 O CREA-SC patrocinou 
em 2016 e 2017 os projetos 
“SC Que Dá Certo” e “Gestão 
de Valor”, desenvolvidos pela 
NSC. As iniciativas estimulam 
o empreendedorismo através 
de uma série de eventos em 
diversas regiões catarinenses com 

O Gestão de Valor foi marcado 
por uma série de painéis em 
diferentes cidades reunindo 
lideranças empresariais e 
profissionais com o objetivo de 
compartilhar as boas práticas 
de gestão e agregar valor às 
organizações.

PROJETO SC QUE DÁ CERTO
& PROJETO GESTÃO DE VALOR

conteúdos especializados em todas as mídias.  
 O “SC Que Dá Certo” debateu temas 
como inovação e inspiração para o mercado, com 
ações integradas às mídias digitais e aproximação 
do público jovem. Em 2016 foi o vencedor 
do prêmio Top de Marketing e Vendas, com 
participação de cerca de 1.800 pessoas, atingindo 
aproximadamente 5,3 milhões de telespectadores. 
 

EVENTOS AOS PROFISSIONAIS

 Diversos eventos foram organizados pelo CREA-SC 
para valorizar o exercício profissional. Exemplo disso foi a 
realização de cinco seminários de meio ambiente com temas 
como insegurança jurídica na execução dos serviços e atividades 
ambientais, novo código florestal, aspectos técnicos e legais das 
áreas de restingas, entre outros. Ainda 
com essa preocupação legal, o Conselho 
apoiou a publicação Restinga: Aspectos 
Técnicos e Forenses, com objetivo de 
responder aos questionamentos da 
OAB relacionados à repercussão e 
desdobramentos jurídicos da sentença  
do Ministério Público contra a Fatma.  
 

Importante destacar também as três 
edições do seminário de valorização 
profissional que trataram dos 
desafios da profissão, legislação e 
responsabilidade profissional e da 
importância da Engenharia, além 
dos seminários regionais sobre 
o tema A Engenharia e o setor 
público, promovidos em parceria 
com o TCE, IBRAOP e CREAjr, com 
objetivo de esclarecer e valorizar os 
profissionais que atuam nesse setor, 
reunindo mais de 1.200 participantes 
em seis edições. 

BALANÇO DE GESTÃO CREA-SC  |  57

DESTAQUE PARA DOIS 
FÓRUNS DE ACESSIBILIDADE 

REALIZADOS PARA 
RESSALTAR O PAPEL DOS 

PROFISSIONAIS
EM PROMOVER ACESSO 
A TODOS NOS ESPAÇOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS.
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Ao longo da gestão, o CREA-SC foi homenageado e premiado 
por diversos instituições, com destaque para: Prêmio Gigantes da 
Ecologia pela preservação do meio ambiente por meio de projetos 
e cases de sucesso; Homenagem do Corpo de Bombeiros pelo 
apoio fundamental ao cumprimento de suas responsabilidades, 
em defesa da vida e da segurança pública; Homenagem pela 
doação de donativos às famílias vítimas do tornado em Xanxerê; 
Homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e 
das Câmaras de Vereadores de Jaraguá do Sul, São Bento do 
Sul, Araquari e Blumenau pelos 55 anos de história em prol da 
sociedade e dos profissionais do estado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O presidente Carlos Alberto Kita Xavier ainda 
recebeu o prêmio de personalidade que contribui 
para o desenvolvimento da entidade e por sua 
ação proativa na defesa das atribuições dos 
profissionais do Sistema Confea/Crea.  
Entre os prêmios destacam-se: a Medalha 
do Mérito Virgílio Varzea pela Câmara de 
Vereadores de Florianópolis; a homenagem 
da Adjori; o Título de Cidadão Honorário de 
Florianópolis e de São José, pela Câmara de 
Vereadores desses municípios, pelos relevantes 
serviços prestados à cidade, ao Estado, à União 
e à sociedade; Moção de Aplausos pela Câmara 
de Vereadores de Palhoça; Homenagem do 
IBEC pelo apoio ao desenvolvimento da ciência 
de custos, além de diversos prêmios prestados 
pelas entidades de classe como ACE, AREA-IT, 
AEA, ACEST, ACEF, ATASC, ASCOP (da qual foi 
Presidente em 2015/2016), CredCrea, Uniplac, 
ABENC, Univali e IPOG.

HOMENAGEM DO 
CORPO DE BOMBEIROS 
AO CREA-SC DURANTE 
COMEMORAÇÃO DOS 

90 ANOS DO CBM

O CREA-SC participou do projeto Prefeitura no 
Bairro para tirar dúvidas da população quanto 
ao papel do Conselho, sobre a regularização 
de obras, no intuito de melhorar a qualidade de 
vida nas comunidades. 

Atuação em Grupos Técnicos de Trabalho 
como o de Prevenção de Incêndios com 
participação da Casa Civil, CBM, FECAM e 
Associação dos Bombeiros Voluntários, visando 
à adoção de medidas de prevenção que 
possam garantir segurança à sociedade. Assim 
como o CREA-SC, o Corpo de Bombeiros não 
dispõe de mecanismos legais para interditar 
obras ou fechar estabelecimentos, então 
a proposta do GT foi solicitar ao Governo 
o encaminhamento de um projeto de lei à 
Assembleia Legislativa, conferindo ao CBM o 
poder de polícia administrativa para interditar, 
preventivamente, estabelecimentos em situação 
que apresentem grave risco às pessoas e ao 
patrimônio. 

PROJETO PREFEITURA 
NO BAIRRO

Com apoio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), Diretoria 
de Vigilância Epidemiológica 
(DIVE), Superintendência de 
Vigilância em Saúde (SUV) 
e Governo do Estado de 
Santa Catarina, o CREA-SC 
promoveu em 2016 e 2017 a 
campanha de conscientização 
“Vamos construir um ambiente 

CAMPANHA DENGUE

Guardar EPI’s (botas, capacetes, luvas, entre 
outros) em locais secos;

Descartar corretamente 
qualquer recipiente que 

possa acumular água, como 
lixos, entulhos e outros 
materiais descartáveis;

Evitar o acúmulo de água em poços de elevado-
res e fundações;

Manter caixas e reservatórios de água 
tampados corretamente;

Quando não estiverem em utilização, guardar 
baldes, tambores e similares em local seco e 

protegido da chuva;

Manter as 
betoneiras 

secas e 
quando não 

estiverem em 
uso colocá-las 

de cabeça para 
baixo;

Guardar lonas em locais secos e em caso de 
utilização mantê-las esticadas de maneira a 
evitar formação de bolsões de água;

Realizar vistorias regulares 
no canteiro de obras.

Lave 
semanalmente 
com escova a 
parte interna de
tambores, 
tanques e 
reservatórios;

Vamos construir um ambiente livre do Aedes Aegypti! 
Eliminar os criadouros potenciais do mosquito é a principal 
medida contra a dengue, zika e chikungunya. Veja como 
você pode ajudar com simples atitudes e cuidados no 
seu dia a dia.
FAÇA SUA PARTE!

Evitar água acumulada em lajes e calhas;

GRUPOS TÉCNICOS

livre do Aedes Aegypti”.  
O objetivo foi divulgar 
informações e ações de 
combate à proliferação do 
mosquito nas obras, tendo em 
vista o aumento dos casos 
de dengue no estado, bem 
como o risco de introdução 
e disseminação de febre de 
chikungunya e zika vírus. 
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Edição do Manual do Síndico entre o CREA-
SC e o SECOVI para esclarecer sobre a 
manutenção periódica preventiva nos diversos 
sistemas que compõe a edificação, bem 
como a obrigatoriedade das mesmas serem 
acompanhadas por responsável técnico 
do Sistema CONFEA/CREA e de registro 
da ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica. Apresenta ainda um resumo da 
legislação profissional quanto à elaboração 
de projetos e execução de obras e serviços e 
responsabilidades dos síndicos no exercício 
de suas atividades. O Conselho tem defendido 
a elaboração e aprovação de leis municipais 
tornando obrigatória a realização de vistorias 
periódicas nas edificações. 

Lançada em agosto de 2016, apresenta a Lei 
Federal 11.888/2008, que garante assistência 
técnica pública e gratuita às famílias de baixa 
renda para o projeto e construção de habitação 
de interesse social. A publicação disponível 
no site do CREA orienta órgãos públicos e 
prefeituras sobre como incorporar o projeto 
em seus planos municipais e promover o 
cadastramento de profissionais habilitados. 

MANUAL DO SÍNDICO

CARTILHA DA  
ENGENHARIA PÚBLICA

O objetivo foi promover a reflexão e a 
conscientização sobre a responsabilidade 
e o compromisso dos profissionais com a 
acessibilidade, seja no meio urbano ou rural, 
nas edificações públicas ou de uso coletivo 
ou nos meios de transportes. A publicação foi 
entregue aos prefeitos, promotores de justíça e 
vereadores do estado no intuito de promover a 
segurança da população e melhorar a qualidade 
de vida da sociedade. Essa cartilha tem sido 
utilizada inclusive por outros CREAs.

Elaboração da 3ª edição do 
documento Pensando Santa 
Catarina com propostas e 
contribuições dos profissionais 
para o desenvolvimento 
sustentável do Estado, que 
será entregue aos candidatos 
ao Governo, Senado, Câmaras 
Federal e Estadual.

PENSANDO 
SANTA CATARINA

CARTILHA DE 
ACESSIBILIDADE
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Lançamento da revista digital, primeira no  
Sistema Confea/Crea, com matérias e artigos  
técnicos destacando a importância dos  
profissionais da Engenharia e da Agronomia.  
Em 7 edições mais de 250 mil visualizações.

REVISTA DIGITAL: A PRIMEIRA
DO SISTEMA CONFEA/CREA

Criação dos perfis do Conselho no Facebook, 
Instagram, Youtube e Twitter para aumentar 
a abrangência e a rapidez da comunicação e 
divulgação da importância do profissional 
registrado à sociedade.

CREA NAS 
MÍDIAS SOCIAIS

Realização de palestras técnicas 
institucionais, ministradas em 
universidades e grandes empresas 
para orientar o estudante sobre 
atribuições, mercado de trabalho, ART, 
entre outros assuntos de interesse do 
futuro profissional. Foram mais de 100 
palestras que contaram também com 
o apoio e organização dos membros 
dirigentes do CREAjr-SC. 

PALESTRAS TÉCNICAS

FORAM CERCA 
DE 650 PALESTRAS 

PARA MAIS DE 
30.000 ESTUDANTES
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 Prezar pela sustentabilidade e pelo 
equilíbrio financeiro do Conselho foi uma das 
prioridades desta gestão, apesar de algumas 
adversidades como a saída dos Arquitetos do 
Sistema Confea/Crea a partir de 2012 e das 
inúmeras ações de repetição de indébitos por 
profissionais em 2015, ocasionando aumento 
nas despesas nesses dois anos. 

REDUÇÃO DE DESPESAS E SUPERÁVIT

 Alguns números comprovam a 
eficiência da gestão como a economia de 
17% nas licitações realizadas e de 5,44% 
nas licitações de contratos contínuos. Ao 
todo foram repassados ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) cerca de R$ 
5 milhões e pagos aproximadamente R$ 8,7 
milhões de ações de repetições de indébito.

RECEITA E DESPESA 2012-2017
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