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Propósito do Crea e 
estruturação do Sistema Confea/Crea



Propósito do Crea

Resguardar o interesse público e a ética no exercício
das profissões das Engenharias, da Agronomia, das
Geociências, das Tecnológicas e Técnicas, buscando sua
valorização, através da excelência na regulamentação,
organização e controle destas profissões.

DEFESA DA SOCIEDADE
nas demandas de engenharia



Formas de atuação para atender o propósito

DEFESA DA SOCIEDADE
segurança nas demandas de engenharia

Serviços técnicos feitos por 
Profissionais/Empresas 
legalmente habilitados

Efetiva participação 
profissional

(conduta ética)

Conscientização da 
sociedade

(ações orientativas)



PROFISSIONAIS

INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO

ENTIDADES DE 
CLASSE

Estruturação do sistema Confea/Crea

PLENÁRIO

CONFEA Nível nacional

Nível de estado

+ de 300 títulos profissionais
89852 profissionais - Crea-PR
5438 de segurança do trabalho
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Inspetorias - papel dos inspetores

Inspetores são profissionais voluntários que trazem uma visão local das demandas da engenharia, monitoram nossa 
atuação e nos auxiliam a identificar áreas que precisam de maior atuação local pela fiscalização. 



Fiscalizações documentais de serviços 
técnicos



Fiscalização documental de serviços técnicos – irregularidades constatadas

Fiscalização documental de 
serviços técnicos

Leigos executando serviços de
engenharia sem a contratação de
profissional habilitado

Profissionais e empresas sem
registro junto ao Crea

Serviços de profissionais/
empresas legalmente habilitados
sem Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART)

A ART garante a rastreabilidade – quem é responsável por determinado serviço

Serviços de profissionais/
empresas sem atribuições para o
serviço



Alguns serviços de segurança do trabalho fiscalizados

Adequação de máquinas (NR-12)

Inspeção de caldeiras/
vasos de pressão

Ancoragem de
linha de vida



Fiscalizações visando averiguação da 
conduta profissional



Código de ética – Resolução 1002/02 (Confea) – Princípio ético

A profissão é de livre exercício aos 
qualificados, sendo a segurança de 

sua prática de interesse coletivo. 

Ponte sobre o Rio dos Papagaios – Palmeira – construída em 1876 por um Eng. Militar.



Averiguação da conduta profissional

Conduta ética 
profissional

Fiscalização de 
conduta ética

Denúncia 
ética

Atendimento a 
sinistros

Efetiva participação
(acobertamento)

Ex: ART feita por profissional
sem sua real participação

Se analisa se houve
falha do profissional

Denúncias
formalizadas

contra profissionais
O Crea-PR é pioneiro

na fiscalização
pró-ativa de ética



Ações orientativas



Conscientização da sociedade

Conscientização da 
sociedade

Fóruns/
Operações de Fiscalização Especializada

Fiscalização ORIENTATIVA de serviços que 
obrigatoriamente deveriam ocorrer



Fóruns e Operações de Fiscalização Especializada

Fórum sobre NR-12 (plenário)

Operação de Fiscalização Especializada

Tratam-se de ações cujo desdobramento é levar a público algumas demandas de engenharia



Fiscalizações orientativas

Serviços que por força de lei/norma deveriam ocorrer, porém não ocorreram.

Caso não haja regularização é procedida denúncia ao órgão específico que trate do assunto.

CALDEIRA



Muito obrigado!

armando.vieira@crea-pr.org.br




