20/08/2021

SEI/CONFEA - 0492592 - Decisão CD

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

Processo: CF-01773/2021
Tipo de Processo: Institucional: Eventos - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios, Encontros,
Convenções
Assunto: 3º ENPLAG - Encontro Nacional de Planejamento e Gestão do Sistema Confea/Crea
Interessado: Sistema Confea/Crea
Relator(a): Eng. Mec. Carlos de Laet Simões Oliveira
DECISÃO CD Nº 131/2021
Aprova a Programação do 3º ENPLAG - Encontro Nacional de
Planejamento e Gestão do Sistema Confea/Crea, a ocorrer remotamente
no dia 09 de setembro de 2021, consoante o documento SEI 0487394,
devendo ser convidados o presidente do Confea e todos os conselheiros
federais titulares ou suplentes no exercício da titularidade; e determina
providências.

O Conselho Diretor, em sua 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2021,
na Sede do Confea, em Brasília-DF;
Considerando que tratam os presentes autos do Processo 01773/2021;
Considerando que por meio da Decisão CD 51 (0442409), de 31 de março de 2021, o
Conselho Diretor decidiu por:
1) Conhecer e aprovar no mérito a Informação 1 (0430682), relativa à Proposta de Calendário de
Encontros Técnico-Operacionais 2021;
2) Estabelecer que os eventos deverão ser objeto de processos específicos;
3) Submeter a presente Decisão ao Plenário do Confea para conhecimento e homologação da
Proposta de Calendário de Eventos Técnico-Operacionais; e
4) Restituir os autos à SEG, para as providências decorrentes no tocante ao detalhamento
(realização nacional/regional, programação, duração, relação de convidados custeados pelo Confea,
estimativa de custos de diárias, passagens, ATs, DTs, verificação de disponibilidade orçamentária,
elaboração do formulário de eventos etc), cabendo o envio ao Conselho Diretor para a aprovação
da programação e, no caso de haver custos envolvidos, o subsequente encaminhamento ao
Plenário para homologação,

Considerando que por meio do Despacho SEG 0442539, de 05 de abril de 2021, a
Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG deu conhecimento às unidades organizacionais acerca da
supracitada Decisão do Conselho Diretor, consignando as seguintes informações:
sei.confea.org.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=571169&infra_sistema=1000…
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(...)
Conforme pode ser verificado, cada encontro técnico deve ter a sua programação aprovada pelo
Conselho Diretor e, no caso de haver custos envolvidos (participantes palestrantes etc), o
subsequente encaminhamento ao Plenário para homologação.
As reuniões ordinárias do Conselho Diretor para o ano de 2021 acontecerão em 22/04, 20/05,
10/06, 22/07, 19/08, 16/09, 21/10, 11/11 e 02/12, cabendo a área organizadora do encontro
técnico as definições do evento e encaminhamento diretamente ao Conselho Diretor.
Para o envio de processos ao Conselho Diretor, o processo deve ser encaminhado com 10 dias
(corridos) de antecedência, logo, solicito o máximo de atenção para que cada processo seja
encaminhado na data correta.
(...)

Considerando que por meio do E-mail SEG 0442541, de 05 de abril de 2021, a
Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG informou que através do trâmite do processo 01773/2021
para a GRI, foi encaminhado o processo visando as tratativas necessárias para a realização do encontro
técnico-operacional;
Considerando que por meio da Proposta de Encontro Técnico do Sistema GPG 0487394, de
28 de maio de 2021, foi juntado aos autos o seguinte:

NOME DO ENCONTRO

3º ENPLAG - Encontro Nacional de Planejamento e Gestão do Sistema
Confea/Crea

DADOS DO ENCONTRO
Período de realização
Cidade onde será realizado
Tipo do evento
Modelo de realização
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ENCONTRO

09/09/2021
Brasília
Seminário
Presencial

Horário
UF
Workshop
Híbrido

9h00 às 18h00
DF
X Capacitação
Virtual/Remoto

Gestor da unidade responsável

GPG

Nome do
Gestor

Edson Cezar Mello
Junior

Nome do responsável
E-mail do responsável
DESCRIÇÃO DO ENCONTRO
Defina o assunto principal que será
TEMA
abordado ou desenvolvido no
encontro
Apresente o que se espera
OBJETIVO
alcançar com a realização do
encontro

Edson Cezar Mello Junior
edson.mello@confea.org.br Telefone

JUSTIFICATIVA

Descreva a importância do tema
para o público-alvo do encontro

RESULTADOS

Quais são os resultados esperados
ou as melhorias previstas a partir
da realização do encontro

Descreva como serão medidos e
avaliados os resultados alcançados
INDICADORES
ou as melhorias implantadas após
a realização do encontro
PROGRAMAÇÃO Insira a pré-programação com
datas, horários, locais, atividades
(títulos, palestrantes,
moderadores etc.)

X

(61) 98174-0272

Adoção do PPA no âmbito do Sistema Confea/Crea
Analisar e discutir a interface das propostas do Orçamento-Programa e
do Plano Plurianual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea sobre o
planejamento do Confea e dos Creas
Necessidade de alinhamento das ações intrínsecas ao planejamento do
Confea e dos Creas às propostas decorrentes do Plano Institucional do
Confea - PIC 2021-2023 que, integradas, visam ao estabelecimento de
um novo modelo de atuação do Sistema.
Conhecer e preparar o processo de planejamento do Confea e dos
Creas para atender às premissas do Orçamento-Programa e dos
procedimentos voltados à supervisão e gestão integrada da fiscalização
no Sistema Confea/Crea
Contribuições da área de planejamento dos Creas ao anteprojeto de
resolução e às orientações para elaboração da proposta e
acompanhamento da execução orçamentária do exercício 2022
09h - 09h30 - Abertura
09h30 - 10h00 - Projetos do PIC 2021-2023 relacionados ao
planejamento plurianual do Confea e dos Creas
10h00 - 11h00 - Apresentação das orientações para a elaboração da
proposta e acompanhamento da execução orçamentária do exercício
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2022 - Proposição de meta plurianual (Projeto Orçamento-Programa +
Acórdão 303/2020-TCU-Plenário)
11h00 - 12h00 -Apresentação do anteprojeto de Resolução que dispõe
sobre a supervisão e gestão da fiscalização do Sistema
Confea/Crea (Projeto Gestão Estratégica da Fiscalização + Acórdão
1925/2019-TCU-Plenário + Recomendação CGU 3)
12h00 - 14h00 - Almoço
14h00 - 15h30 - Apresentação das metas plurianuais de fiscalização
propostas no 4º ENAFISC
15h00 - 16h30 - OFICINA : Impactos sobre o planejamento estratégico
do Regional
16h30 - 17h00 - Intervalo
17h00 - 17h30 - Sistematizações e encaminhamentos
17h30 - Encerramento
Gestores de estratégia do Confea e dos Creas
Informe o perfil dos participantes Diretor responsável pela estratégia do Confea no CD
PÚBLICO-ALVO
a que o encontro se destina*
Coordenadores da CCSS e CEEP
Representantes da GCI, GOC, AUDI e SIS (fiscalização)
*Deverão ser especificados os participantes e/ou convidados do evento, tais como:
- Presidente do Confea;
- Conselheiros Federais titulares ou seu suplente no exercício da titularidade;
- Presidentes de Creas;
- Representantes de Entidades Nacionais (CDEN);
- Coordenadores Nacionais e/ou Regionais de Câmaras Especializadas e de Comissões de Ética;
- Diretores Executivos e/ou Regionais da Mútua;
- Empregados do Confea (definir categorias/áreas);
- Empregados dos Creas e da Mútua (definir categorias/áreas);
- Autoridades públicas e/ou governamentais (especificar);
- Palestrantes;
- Demais categorias.
ESTIMATIVA DE DESPESA (quando for o caso)
Evento Virtual
TIPO DE EVENTO
Workshop: consiste em reunião de trabalho que envolve vários profissionais para discussão de determinado assunto,
desenvolvimento de determinada técnica ou elaboração de documentos.

Considerando que a Proposta apresentada não prevê despesas relativas a convidados
custeados pelo Confea, estimativa de custos de diárias, passagens, ATs, DTs e eventual verificação de
disponibilidade orçamentária, tratando-se de evento integralmente remoto;
Considerando que por meio do Despacho GPG 0487540, de 09 de agosto de 2021, a
Gerência de Planejamento e Gestão - GPG encaminhou os autos à Superintendência de Estratégia e
Gestão - SEG;
Considerando que por meio do Despacho SEG 0487814, de 09 de agosto de 2021, os autos
foram encaminhados ao Conselho Diretor nos seguintes termos:
Conforme a proposta de encontro técnico (SEI 0487394), encaminho o processo para apreciação,
em atendimento à decisão CD 51/2021 (SEI 0442392).

DECIDIU, por unanimidade:
1) Aprovar a Programação do 3º ENPLAG - Encontro Nacional de Planejamento e Gestão do
Sistema Confea/Crea, a ocorrer remotamente no dia 09 de setembro de 2021, consoante o documento
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SEI 0487394, devendo ser convidados o presidente do Confea e todos os conselheiros federais titulares
ou suplentes no exercício da titularidade; e

decorrentes,

2) Restituir os autos à Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG, para as providências

Presidiu a sessão o Eng. Civ. Joel Krüger. Presentes o Vice-Presidente Eng. Civ. João Carlos
Pimenta e os Diretores Eng. Agr. Annibal Lacerda Margon, Eng. Mec. Carlos de Laet Simões
Oliveira, Engª. Mec. Michele Costa Ramos e o Geol. Waldir Duarte Costa Filho.
Cientifique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Joel Krüger, Presidente, em 20/08/2021, às 17:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0492592 e
o código CRC 18B8D221.

Referência: Processo nº CF-01773/2021

SEI nº 0492592
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