
Eng. Civ. Diogo Artur Tocacelli Colella

Gerente - DEFIS



A Fiscalização do CREA-PR



• Sistema Corporativo: plataforma interna onde são executados todos os trabalhos 
das rotinas do Crea-PR (atendimentos, tramitação de documentos, relatos de 
processos, cadastro de profissionais/empresas etc.). Garante controle e 
rastreabilidade.

Tecnologia no Crea-PR - ferramentas

• Webfisc: plataforma dentro do SC exclusiva para fiscalização e tratamento de 
processos.



• InfoCREA: Ferramenta de BI ORACLE. Consolida diariamente os dados e permite 
gestão pelas áreas responsáveis.

Tecnologia no Crea-PR - ferramentas



INOVAÇÕES

- O envio ON-LINE de denúncias e diligências para atendimento dos Agentes Fiscais;

- Implantação do registro de Solicitações de Serviços de Fiscalização (FIS);

- Evolução nas ferramentas de CONTROLE das Fiscalizações;

- Aplicativo ANDROID na PlayStore para download; � � �

- PADRONIZAÇÃO no cadastro de roteiros de fiscalização;
- Matriz origem/destino do PR (exclusivo CREA-PR)

- Busca de base de dados de estradas rurais

- Municípios cadastrados no Sistema

- Posicionamento estratégico do DEFIS
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• A busca no banco de dados do Crea-PR exige conexão com a internet.

Sistema ONLINE Sistema OFFLINE Sistema HÍBRIDO
(novo)

Sistemas utilizados pela fiscalização do Crea-PR



A Fiscalização do CREA-PR

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8 Regionais – Execução da Fiscalização
- 30 Agentes Fiscais nível técnico
- 27 Agentes Fiscais nível superior
- 7 Agentes Fiscais Facilitadores

Departamento de Fiscalização - DEFIS
- Planejamento e Controle da Fiscalização
- Tratamento de Processos e Procedimentos

DEFIS



� Motivações de Fiscalizações do Conselho:

� Demandas da Sociedade;

� Deliberações das Câmaras Especializadas;

� Demandas do Planejamento Quadrimestral;

� Demandas de desdobramento local da fiscalização;

� Demandas espontâneas da rotina do Agente Fiscal.
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INOVAÇÕES
- ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS de fiscalização através da ferramenta SIG.

- Planejado

x

executado
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Desenvolvimento 
mapas específicos 
para utilização na 
fiscalização: 
identificação de 
locais com 
possíveis 
irregularidades e 
roteirização.

Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG / Crea-PR

Serviços renováveis: serviços de engenharia que necessitam de ART anual. No mapa, 
são mostrados empreendimentos sem fiscalização nos últimos 12 meses.



• Espacialização de com identificação da atividade econômica

Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG / Crea-PR



� Visualização 
em tempo 
real das 
fiscalizações 
realizadas

• SIG: geotecnologia aplicada na fiscalização em tempo real e na análise histórica.

Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG / Crea-PR
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� A Lei 5.194/1966 aplicada na Lei 13.267/2016

Lei 5.194/1966

� Art. 8, Parágrafo Único: “As pessoas jurídicas e organizações
estatais só poderão exercer as atividades discriminadas nos art. 7º, com
exceção das contidas na alínea "a", com a participação efetiva e autoria
declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho
Regional, assegurados os direitos que esta lei Ihe confere.”

Lei 13.267/2016

� Art. 2, Parágrafo 1º: “A empresa júnior será inscrita como
associação civil no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica.”

Obrigações perante o Crea-PR



� Que tipo de obrigações legais as Empresas Juniores devem seguir?

Se atuar em atividades afetas ao Sistema Confea/Crea

� Art. 59 da Lei nº 5.194/1966

Mesmo sem fins lucrativos, as empresas juniores prestam serviço
remunerado à Sociedade

� Deve ter registro no Crea-PR para poder atuar no Estado,
apresentando o professor ou orientador como responsável técnico pela
empresa.
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� Com é formalizada a figura do Responsável Técnico perante a Sociedade?

Como qualquer outra empresa que atua em atividades afetas ao Sistema
Confea/Crea, as Empresas Juniores devem ART de cargo e função do seu
responsável técnico (no caso o professor ou orientador responsável)

� Art. 3, parágrafo único da Resolução nº 1.025/2009 - Confea

ART

� Caracteriza legalmente os direitos e obrigações entre
profissionais e usuários de seus serviços técnicos além de determinar a
responsabilidade profissional.

Obrigações perante o Crea-PR



� Que tipo de documentos as Empresas Juniores devem emitir?

Para cada serviço realizado nas atividades afetas ao Sistema Confea/Crea, as
Empresas Juniores devem apresentar anotação de responsabilidade técnica

� Art. 1, 2 e 3 da Lei nº 6.496/1977

ART

� É registrada por meio eletrônico, no site do Crea-PR, onde devem
ser declarados os dados principais de contrato firmado entre a empresa e seu
contratante. Ela se consiste numa súmula, que fica registrada no Crea, do
contrato firmado entre a empresa e seu cliente, para execução de uma obra
ou prestação de um serviço.

Obrigações perante o Crea-PR



OBRIGADO
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� As Empresas Juniores já registradas no Crea-PR

Obrigações perante o Crea-PR

Tipo da Empresa Qtdde

LTDA 12.413

INDIVIDUAL 1.848

EIRELI 966
S/A 389

MEI 231

OUTROS 448

JUNIOR 5

TOTAL 16.300

Tipo Empresa Registro Nome ou Razão Social IES Regional Cidade Data Reg

JUNIOR 56988 PROJR - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA CIVIL UTFPR RPBO / PATO BRANCO PATO BRANCO 17/06/2014

JUNIOR 60714
EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA CIVIL DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

UEM RMGA / MARINGÁ UMUARAMA
22/03/2016

JUNIOR 63355
TCP ENGENHARIA CIVIL - EMPRESA JUNIOR DE 

ENGENHARIA CIVIL DA UEL
UEL RLDA / REGIONAL LONDRINA LONDRINA

08/05/2017

JUNIOR 63661
PORTICOS - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA 

CIVIL
UTFPR RMGA / MARINGÁ CAMPO MOURAO

14/06/2017

JUNIOR 63667
EMPRESA JUNIOR DE ASSESSORIA EM 

ELETROELETRONICA-EMJEL
UFPR RCTB / REGIONAL CURITIBA CURITIBA

14/06/2017
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PLANOS QUADRIMESTRAIS JÁ EXECUTADOS PELAS CÂMARAS 
ESPECIALIZADAS DE:

ENGENHARIA CIVIL AGRONOMIA
Certidão de Acervo Técnico (CAT) em 
licitações Análise de Crédito Rural
Destinação de resíduos Aquicultura
Efetiva Participação em Empresas (ART) Armazenagem de grãos
Empresas com restrição no registro Aviação Agrícola
Loteamentos Cédula Rural
Pontes e viadutos Conservação de solos
Quadro Técnico de Municípios Produtores rurais em campo
Saneamento Urbano Quadro técnico em Cooperativas

Revenda e Armazenagem de Agrotóxicos
Viveiros
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PLANOS QUADRIMESTRAIS JÁ EXECUTADOS PELAS CÂMARAS 
ESPECIALIZADAS DE:

ENGENHARIA ELÉTRICA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA

ARTs com elevado valor de contrato Ar condicionado

Atividades Extra-Docência ARTs com elevado valor de contrato

Cercas Eletrificadas Atividades Aeronáuticas

Clínicas de segurança do trabalho Caldeiras e vasos de pressão

Emissão de radiações não ionozantes Central de Gás

Kits Fotovoltaicos Elevadores

Migração AM para FM Equipamentos de Refrigeração

Múltipla responsabilidade técnica Indústria Mecânica

Proteção de Descargas Atmosféricas Postos de combustível

Transformação veicular
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PLANOS QUADRIMESTRAIS JÁ EXECUTADOS PELAS CÂMARAS 
ESPECIALIZADAS DE:

ENGENHARIA QUÍMICA, 
GEOLOGIA E MINAS

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Cervejarias NR12
Empresas de Mineração fornecedoras de 
órgãos públicos

Parques de diversão

Empresas Geo-minas PCMAT
Empresas potencialmente poluidoras Peritos judiciais
Empresas recicladoras de subprodutos animais PGR em empreendimentos minerários
Fichas Cadastrais SESMT
Indústria
Poços tubulares



� Tipos de fiscalização:

� Conduta profissional: Averiguação dos indícios de infração ao conjunto de
princípios morais que se deve observar no exercício de uma profissão.

� Ficha cadastral (FC): finalidade de narrar ou descrever as atividades da
empresa visitada, destinando-se à coleta de informações das atividades
exercidas no âmbito das profissões do Sistema CONFEA/CREA.

� Fiscalização em Empreendimentos em Funcionamento (FEF): relativa a
responsabilidade por serviços prestados nas áreas afins do sistema
CONFEA/CREAS. Busca identificar se obras/serviços técnicos foram
executados por profissionais/empresas devidamente habilitados.
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� Tipos de fiscalização:

� Fiscalização Integrada de Acessibilidade (FIA): busca conscientização dos
profissionais e da sociedade civil a respeito da obrigatoriedade e
importância do atendimento às Normas de Acessibilidade.

� Fiscalização Preventiva e Integrada (FPI): foco preventivo; garantir a
responsabilidade técnica sobre a segurança e a qualidade ao usuário do
objeto fiscalizado. Aplica-se à locais de grande concentração de pessoas
e/ou envolvam riscos (riscos de morte, ambientais, etc.).

� Fiscalização em Órgãos Públicos (FOP): fiscalização de licitações, obras e
serviços públicos envolvendo profissionais/empresas relacionados ao
Sistema CONFEA/CREA.
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� Tipos de fiscalização:

� Fiscalização de Rotina (RF): Verificação do cumprimento da legislação das
profissões do Sistema CONFEA/CREAs em obras/serviços em andamento.

� Atendimento à Sinistro: Verificar ocorrências súbitas e imprevistos que
resultam em danos e prejuízos, tanto materiais como pessoais, com
origem em causas diversas.

� Operação de Fiscalização Especializada (OFE): Fiscalização Especializada
de tema relevante para a sociedade que envolva as profissões do Sistema
CONFEA/CREA. Curto período de tempo / atuação concentrada em todo o
território estadual / cunho orientativo / alta repercussão na mídia.
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