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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O objetivo deste Manual do Inspetor Regional do CREA-SC é contribuir para o desenvolvimento das atividades dos inspetores, que demostram
ao longo do tempo elevada contribuição dentro do sistema organizacional
e de gestão do nosso Conselho. O papel do inspetor, na condução das inspetorias, é sem dúvida, de fundamental importância para atingir o objetivo
principal de realizar um trabalho mais ágil e de melhor qualidade.
O conhecimento da administração e da legislação profissional do
CREA-SC é necessário para o bom desempenho do cargo de inspetor, dentro das novas funções e diretrizes do processo de descentralização.
O inspetor tem uma função pública que equipara-se a de um agente
público. Trabalha com lealdade na luta em defesa do exercício pleno das
profissões, pelas suas idéias e opiniões, dedica-se às causas profissionais,
empenha-se na defesa da sociedade e trabalha em equipe junto ao colegiado de inspetores, fiscais e funcionários, para o fortalecimento das parcerias com órgãos diversos, sempre visando alcançar as metas do Conselho.
Nosso anseio é que este Manual seja uma orientação para o desenvolvimento das atividades dos inspetores que desempenham um papel tão
importante na condução dos trabalhos das inspetorias e da sua região.

Engenheiro Agrônomo Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC
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1.

DIRETORIA EM EXERCÍCIO
GESTÃO 2011

Eng. Agrônomo Raul Zucatto
Presidente
Eng. Civil Laércio Domingos Tabalipa
1º Vice-Presidente
Eng. Eletric. João Reus de Camargo
2º Vice-Presidente
Eng. Civil João de Oliveira
1º Secretário
Eng. Químico Paulo Antônio Constantino
2º Secretário
Téc. Agropec. Edson Carlos de Quadra
3º Secretário
Eng. Agr. Germano Fuchs
1º Tesoureiro
Eng. Mec. Wilson César Floriani Júnior
2º Tesoureiro
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2.
Eng. Civil
Eng. Civil
Eng. Civil
Eng. Agrônomo
Eng. Agrônomo
Eng. Civil
Eng. Agrônomo
Eng. Agrônomo
Arquiteta
Eng. Civil
Eng. Civil
Eng. Mecânico
Eng. Agrônomo
Eng. Agrônomo
Eng. Agrônomo
Eng. Mecânico
Eng. Eletricista
Eng. Agrônomo
Eng. Civil
Eng. Agrônomo
Eng. Agrônoma
Eng. Civil
Eng. Civil
Eng. Agrônomo
Eng. Agrônomo
Eng. Civil
Eng. Civil e Elétrico
Eng. Eletricista
Eng. Civil
Eng. Agrônomo

DIRETORES REGIONAIS

IVAN FRANCISCO BALTHAZAR
ELGSON CÉSAR LORENZETTI
ARMANDO ALBERTO WALENDOWSKY
ÁLVARO ANTÔNIO RIBAS DOURADO
HÉLIO BRATI
AURI GERALDO PEDRASSANI FILHO
FRANKLIN SILVEIRA DE BRUM JR.
EDOVÍLIO ANDREIS
STELA MARIS RUPPENTHAL
SILBERTO PROVESI
ABELARDO PEREIRA FILHO
CARLOS HORÁCIO KAROLY GOMES
CELSO EDUARDO WASSMANSDORF
LUIZ CARLOS COELHO (Coordenador Adjunto)
GILMAR GERMANO JACOBOWSKI
JÚLIO CÉSAR BERTOLDO
NORTON LUIZ GÜENTHER
JOSE INACIO BATTISTEL
LEOCIR ALOISIO WEBER
INGO WILHELM
MARIA CRISTINA M. B. PAIM
MAURO OSOWSKY
FERNANDO PRESSOTO
JOSÉ CARLOS PAIVA FILHO
CELSO KIKUO YOSHIOKA
TÚLIO MÁRCIO SALLES MACIEL
FERNANDO DALMÔNICO
JOEL PORTO LARROYD
AMAURI FORLIN
EDILSON LUIZ PALAVRO

Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Campos Novos
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Curitibanos
Florianópolis
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Lages
Mafra
Palmitos
Porto União
Rio do Sul
São Bento do Sul
Rio Negrinho
São Lourenço do Oeste
São Miguel do Oeste
São Joaquim
São José
Timbó
Tubarão
Videira
Xanxerê
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3.

FINALIDADES DO CREA-SC
(Disposições do Regimento Interno)

Título I
Capítulo I
DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina – Crea-SC é entidade autárquica de
fiscalização do exercício e das atividades profissionais, dotada de personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço público federal,
vinculada ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- Confea, com sede e foro na cidade de Florianópolis e jurisdição no Estado de Santa Catarina, instituída pela Resolução nº 116, de 17 de março
de 1958, na forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, e mantida pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966, para exercer papel institucional de primeira e segunda instâncias no
âmbito de sua jurisdição.
Art. 2º No desempenho de sua missão, o Crea é o órgão de fiscalização, de controle, de orientação e de aprimoramento do exercício e das
atividades profissionais da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia e da Meteorologia, Tecnólogos e Técnicos, no estado de Santa Catarina.
ações:

Parágrafo único. O Crea, para cumprimento de sua missão, exerce

I. promotoras de condição para o exercício, para a fiscalização e para
o aprimoramento das atividades profissionais, podendo ser exercidas isoladamente ou em conjunto com o Confea, demais Creas, entidades de
classe de profissionais e instituições de ensino nele registradas ou com
órgãos públicos de fiscalização;
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II. normativas, baixando atos administrativos normativos e fixando
procedimentos para o cumprimento da legislação referente ao exercício e
à fiscalização das profissões, no âmbito de sua competência;
III. contenciosas, julgando as demandas instauradas em sua jurisdição;
IV. informativas sobre questão de interesse público; e
V. administrativas, visando a:
a) gerir seus recursos e patrimônio; e
b) coordenar, supervisionar e controlar suas atividades, nos termos
da legislação federal, das resoluções, das decisões normativas e das decisões plenárias baixadas pelo Confea.
Art. 3º Para o desenvolvimento de suas ações, o Crea é organizado,
administrativamente, em estrutura básica, estrutura de suporte e
estrutura auxiliar.

4.

MISSÃO, VISÃO E
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Missão
Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização e aperfeiçoamento do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e
da qualidade de vida da sociedade.
Visão
Ser reconhecido pela sociedade e pelos profissionais como instituição-referência por sua eficácia, integridade e credibilidade.
Objetivos Estratégicos
1 – Consolidar o modelo de gestão, fortalecendo a interiorização das ações.
2 – Assegurar o aperfeiçoamento e valorização profissional.
3 – Fortalecer o relacionamento com o sistema profissional e sociedade.
4 – Tornar a fiscalização padrão de excelência no sistema profissional.

14
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5.

ORGANIZAÇÃO
DO CREA-SC

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
Plenário - O Plenário é o Conselho propriamente dito. É a instância
máxima do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Dentre as inúmeras funções do Plenário, conforme determinado em Lei,
destacam-se: decidir, em grau de recurso, as questões enviadas pelas Câmaras Especializadas e baixar atos normativos para fiscalização do exercício profissional.
É composto, em 2011, por 90 conselheiros indicados pelas entidades de classe e instituições de ensino. Cada Conselheiro tem um mandato
de três anos, podendo concorrer a uma reeleição. As vagas são preenchidas pelo critério da proporcionalidade, renovando-se anualmente pelo
terço. As instituições de ensino têm direito a uma indicação cada uma e as
entidades de classe indicam representantes em número proporcional ao
de profissionais vinculados a ela, na forma de seus estatutos.
Seu funcionamento é de estrutura parlamentar e os Conselheiros
têm participação paritária.
Câmaras Especializadas - As Câmaras Especializadas têm, dentre
outras funções, julgar as infrações do Código de Ética; elaborar as normas
para fiscalização das respectivas especializações profissionais; apreciar e
julgar os pedidos dos profissionais e empresas registrados; determinar a
capitulação da infração e aplicar as penalidades e multas previstas. As Câmaras têm autonomia decisória nas matérias de interesse de suas respectivas modalidades.
Cada Câmara Especializada é composta por, no mínimo, três Conselheiros, integrados segundo sua respectiva categoria ou grupo profissional. Cada Câmara é gerida por um Coordenador, apoiado por um Coordenador Adjunto, escolhidos entre seus pares, com mandato de um ano,
permita uma reeleição.
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O CREA-SC possui Câmaras Especializadas correspondentes a nove
modalidades profissionais:

Departamentos - Compõem a estrutura operacional do Conselho.
São nove departamentos, cada um atuando em sua área específica e
atendendo às demandas respectivas:

CEAGRO - Câmara Especializada de Agronomia
CEARQ - Câmara Especializada de Arquitetura
CEEC - Câmara Especializada de Engenharia Civil
CEEE - Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
CEEI - Câmara Especializada de Engenharia Industrial

DTEC – Técnico
DFIS – Fiscalização
DJU – Jurídico
DF – Financeiro
DTI – Tecnologia da Informação

DA – Administração
DAT – Atendimento
DRP – Registro e Processos
DRH – Recursos Humanos

CEEAGRIM – Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura
CEEQ - Câmara Especializada de Engenharia Química
CEGEM - Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas
CEEST – Camâra Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
ÓRGÃOS EXECUTIVOS DO CREA-SC
Presidência – A Presidência é o órgão máximo da administração
do Conselho. Cabe ao presidente, além de gerir toda a estrutura administrativa do CREA, representá-lo e presidir o Conselho em pleno.
O presidente é eleito por voto secreto, direto e facultativo dos profissionais regularmente registrados no Conselho Regional e cumpre mandato de três anos, permitida uma reeleição.
Diretoria - A Diretoria é o órgão administrativo do CREA-SC. Os
membros são conselheiros eleitos pelo Plenário, para mandato de um ano,
permitida uma reeleição no respectivo cargo, com exceção do 1º Vice-Presidente e do 1º Tesoureiro que são indicados pelo presidente e aprovados
pelo Plenário do Conselho. São cargos na Diretoria, além do Presidente:
Tesoureiro
Superintendência - Cabe a ela planejar, organizar, dirigir, controlar
e avaliar as atividades técnicas, operacionais e administrativas do Conselho. É o órgão regulador da eficiência funcional e do aperfeiçoamento estratégico dos órgãos de administração do CREA-SC.
18
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Assessoria de Imprensa e Comunicação – AICOM - Sua missão é
tornar as ações do CREA-SC conhecidas pelos seus diferentes públicos, assegurando divulgação, transparência e visibilidade aos diversos atos da
administração. Ocupa-se da difusão de informações e matérias de interesse da comunidade profissional nos diversos meios de comunicação.
Assessoria de Convênios e Relações Institucionais – ACRI - Busca
identificar oportunidades para o desenvolvimento de ações integradas,
realizadas pelo CREA- SC em parceria com instituições públicas e privadas,
bem como com a sociedade civil, que resultem na valorização e inserção
profissionais, através de convênios e parcerias.
Assessoria de Planejamento e Gestão – APG – Responsável pela
implantação e consolidação do Planejamento Estratégico dentro do CREASC em todas as suas unidades, com o objetivo permanente de atender a
Missão, a Visão e os Objetivos Estratégicos do Conselho.
Assessoria de Capacitação Profissional – ACP – Responsável pela
gestão do Programa de Capacitação Profissional do CREA-SC, consolidando o Programa de Educação Continuada, executado em parceria com as
entidades de classe, que assegura o apoio financeiro a eventos para o
aperfeiçoamento técnico-profissional.
Secretaria Executiva – SECEX – Concentra todas as aitivdades administrativas e organizacionais de apoio à equipe do Gabinete da Presidência, aos conselheiros e diretores, além do suporte a eventos promovidos pelo CREA-SC ou em parceria com as entidades de classe, bem como
Manual do Inspetor | CREA-SC
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na organização, apoio e agilização das deliberações plenárias, diretoria e
reuniões. Responsável pela liberação e controle de passagens, hospedagens, ressarcimento de despesas, entre outros.
Assessoria Jurídica – Assessoramento jurídico aos diretores, conselheiros, diretores regionais, gerências e Gabinete da Presidência.
Ouvidoria - Ao Ouvidor compete, com total liberdade de arbítrio,
verificar e sugerir correções sobre o andamento dos serviços internos do
CREA-SC, no interesse do bom atendimento aos profissionais e aos usuários dos serviços. Sua missão é o aperfeiçoamento do sistema quanto a agilidade, lisura, eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo CREA-SC.
É um canal aberto e democrático para que profissionais e usuários
possam contribuir e enviar críticas e sugestões de melhorias.
ÓRGÃOS AUXILIARES

Comissões Especiais
• Mérito
• Segurança do Trabalho
• Comissão Eleitoral Regionall
• Capacitação Profissional
• Valorização Profissional e Salário Mínimo Profissional
• Sindicância e Inquérito
Inspetorias – A inspetoria é o órgão executivo que representa o
CREA-SC no município ou na região onde for instituída e tem por finalidade fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea. A inspetoria é composta por inspetores regionais, no mínimo um de
cada modalidade representada no Crea, quando possível, e no máximo
20 (vinte), sendo um deles designado diretor-regional pelo presidente do
Crea. Os demais inspetores regionais são indicados pelo diretor-regional e
nomeados pelo presidente.

Comissões - Pelo Regimento Interno do CREA-SC as comissões são
consideradas órgãos auxiliares na estrutura organizacional, auxiliando nas
questões administrativas da Presidência, da Diretoria e das Câmaras Especializadas. Estão divididas em permanentes e temporárias. São constituídas de no mínimo três membros escolhidos pelo Plenário. O mandato
dos membros das Comissões Permanentes será de um ano, permitida a
reeleição. Cada Comissão possui funções específicas.
Comissões Permanentes
• Tomada de Contas
• Orçamento
• Renovação do Terço
• Ética Profissional
• Educação e Atribuição Profissional
• Meio Ambiente
• Acessibilidade
• Legislação Profissional
• Licitação

20
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6.

COMO SE ORGANIZA
UMA INSPETORIA

A Inspetoria é um órgão auxiliar da administração do Conselho. Todas possuem estrutura mínima de atendimento que contempla um funcionário administrativo e um agente de fiscalização, responsáveis pelos
procedimentos administrativos e fiscais. Estes funcionários reportam-se
em primeira instância ao Gerente Regional e agem em consonância com o
modelo de gestão implementado.
São competências das Inspetorias:
• Exercer a fiscalização profissional dentro dos limites das respectivas jurisdições;
• Divulgar a legislação e o Código de Ética Profissional;
• Emitir guias de recolhimento de anuidades, taxas e multas;
• Orientar os interessados no tocante a regulamentação profissional;
• Receber e encaminhar, devidamente informados, requerimentos
ao CREA-SC;
• Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções baixadas pelo
Conselho.
Para facilitar e tornar mais eficiente os trabalhos de fiscalização do
exercício profissional em municípios ou regiões do Estado, ao Conselho
cabe a criação de Inspetorias e fixação de sua jurisdição. Para a criação de
uma Inspetoria, o CREA pauta-se na análise de critérios que comprovem
tal necessidade, segundo determina a lei.
O CREA-SC possui 20 inspetorias regionais, 8 escritórios e 4 postos
de atendimento em todo o Estado de Santa Catarina.
Compete ao Colégio Regional de Inspetores:
• Auxiliar o Diretor Regional da Inspetoria na definição das prioridades de trabalho e na fiscalização do exercício profissional em sua jurisdição, tendo por base as diretrizes e metas estabelecidas pelo Crea;
• Instruir, quando e no que couber, processos a serem encaminhados para análise das câmaras especializadas;
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• Contribuir para o bom andamento dos trabalhos da Inspetoria;
• Promover a integração da Inspetoria com as entidades de classe
por meio de medidas de valorização profissional e aprimoramento da fiscalização;
• Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colégio Regional, conforme calendário elaborado na primeira reunião do ano.
Compete ao Diretor Regional da Inspetoria:
• Representar o presidente do Crea nos atos públicos e solenidades,
em sua área territorial;
• Coordenar, supervisionar e administrar as atividades do Crea, na
jurisdição de sua inspetoria, em consonância com as diretrizes e metas de
trabalho do Conselho, primando pela integração da equipe funcional na região e a interação com a diretoria, superintendência e instâncias gerenciais
da estrutura estadual;
• Informar ao presidente sobre os resultados positivos, problemas e
dúvidas referentes ao exercício profissional na área territorial da Inspetoria;
• Discutir com os fiscais e colégio de inspetores, e apresentar sugestões para orientar e melhorar a fiscalização na área territorial da Inspetoria;
• Promover a divulgação dos dispositivos legais e regulamentares que
disciplinam o exercício profissional, bem como o Código de Ética Profissional;
• Encaminhar ao presidente os relatórios de prestação de contas da Inspetoria, bem como de todos os documentos que receber, destinados ao Crea; e
• Convocar e coordenar as reuniões do Colégio Regional de Inspetores,
conforme calendário elaborado em conjunto com os Inspetores.
O exercício da função de Diretor Regional da Inspetoria e de inspetor
regional é gratuito e honorífico e deve ser ocupado por profissional, legalmente habilitado e em dia com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea.
Compete à Inspetoria:
• Representar o Crea na sua jurisdição;
• Exercer a fiscalização profissional dentro dos limites das respectivas jurisdições;
• Divulgar a legislação referente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
• Instruir documentos protocolados a serem encaminhadas à sede
24
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do Crea para análise e devidas providências no que couber;
• Receber anuidades, taxas de serviços e multas;
• Cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos
normativos, decisões de plenárias, de diretoria e os atos administrativos
baixados pelo Crea.
O INSPETOR DO CREA
O INSPETOR é o profissional voluntário designado pelo CREA para,
junto à sua comunidade, melhorar a eficiência da ação fiscal, em defesa do
exercício profissional e da sociedade.
O contato do Inspetor com o Conselho, do qual tem a delegação,
deverá ser permanente, a ele devendo se reportar e com ele dialogar periodicamente. Sua conduta correta e pró-ativa deverá ser fundamento balizador de seu papel ante os colegas. Seu compromisso é com a profissão
e com cada um de seus titulares: os profissionais.
As Entidades de Classe, organizações da sociedade civil, são a base
corporativa do sistema profissional e ante elas o Inspetor se apresenta
como representante da Presidência do Conselho, em delegação.
As Instituições de Ensino, organizações educacionais regulares, são
os agentes formadores, qualificadores e certificadores do profissional.
Tanto quanto nas Entidades de Classe, o Inspetor representa a Presidência
do Conselho.
O CREA tem representação das Entidades de Classe, mas não tem
representante junto a elas, alcançando a desejada eficiência corporativa
através do Inspetor.
O Inspetor tem o papel de agir no Sistema, segundo as políticas e
programas da Presidência, do Conselho e das Câmaras Especializadas para
sua comunidade profissional e de retornar aos órgãos que representa com
as respostas produzidas.
Posição do inspetor no sistema
O Inspetor, no exercício de suas funções, vincula-se de uma forma
ou de outra, com todas as instâncias e organismos gestores do sistema
profissional. Sua posição geral é de portador da missão e de articulador
das ações do CREA com a sua comunidade profissional e com a sociedade
civil na qual se insere.
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Missão do inspetor
O Inspetor, como profissional que é, tem a titularidade de seus direitos e deveres conferidos pela lei e pela codificação ética. Uma vez empossado, é também membro integrante do organismo que representa. Adquire atributos adicionais, estes concernentes á própria missão do CREA.
Legal – A lei 5.194/66, em seu artigo 33 determina que o CREA é o
órgão com atribuição de fiscalizar o exercício de nossas profissões em suas
respectivas regiões. A mesma lei, em seu artigo 34, “l” diz que o CREA pode
criar Inspetorias e nomear Inspetores para que se possa aperfeiçoar a sua
missão básica de fiscalização do exercício profissional. Assim, a função primeira do Inspetor é a busca de melhor eficiência da ação fiscal.
No exercício desta função determinada por lei, o Inspetor terá como
objetivos básicos:
• Fazer com que as normas estabelecidas pela sua Câmara Especializada sejam observadas pelos colegas;
• Supervisionar a aplicação e o cumprimento destas normas na
prática;
• Avaliar os resultados, observando as peculiaridades da dinâmica
local;
• Sugerir incrementos, melhorias e adequações á normativa e à sua
execução.
Ética - Ainda dentro do objetivo legal, há que se destacar o papel
do CREA como agência promotora da ética profissional. A conduta dos jurisdicionados é também objeto de atenção do Inspetor. Dentro da missão
de melhoria da eficiência fiscal, cabe ao Inspetor o zelo e a promoção dos
nossos preceitos éticos. Esta é uma atitude fiscal preventiva que busca a
redução das infrações ao Código de Ética Profissional.
Este mesmo código diz, em seu artigo 8º, que as entidades, instituições e conselhos que integram a nossa organização são permeados pelos
preceitos éticos. Diz também que estes entes profissionais são partícipes solidários em sua construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação.
O Inspetor, além de sua postura individual como profissional, é intimamente relacionado em suas funções com as Entidades de Classe, com
as Instituições de Ensino, com o CREA e com a sua comunidade profissio-
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nal. Por todos estes motivos, ele está comprometido com a preservação e
a divulgação de nossos valores morais e a prevenção da infração ética.
O Inspetor é um agente ético especial junto à sua própria comunidade.
Política – a principal política do CREA é a defesa da sociedade. (Art.
1º, lei 5.194/66)
O corpo institucional do Conselho, composto por Conselheiros, Diretores Regionais e Inspetores, aliado a parceria com as entidades de classe e integração com as instituições de ensino, proporcionam o suporte e
também o alcance que o Conselho precisa para a efetividade das políticas
que formula. O Inspetor é fundamental para que as ações não só sejam
realizadas, mas que também tenham permeabilidade suficiente até à base
do Sistema. Também, e não menos importante, para que a sociedade perceba não só a necessidade, mas também a segurança conferida pela correta atuação profissional.
Particularmente ao Inspetor, cabe perceber os anseios da classe
profissional e da comunidade onde atua e se relaciona, de tal maneira que
possa, de forma contínua e crescente, diminuir as distâncias e atender aos
anseios tanto da classe profissional quanto da sociedade em geral.
Corporativa – a missão organizacional de cunho corporativo é a
segurança do exercício das profissões (Art. 2º, lei 5.194/66). Consideramos
que o corporativismo é uma idéia de organização social segundo a aglutinação das pessoas pelas afinidades de ofício. A união proporcionará o
fortalecimento de nossas profissões, uma vez que contará com o aporte
de diferentes idéias, conceitos e percep- ções. Isto, sem dúvida, enriquece
a corporação e o seu trabalho. Porém, é salutar transpor a linha da nossa
própria profissão a ponto de fundir-se com as demais profissões que compõem o nosso sistema, fortalecendo-o em toda a sua diversidade.
Ao Inspetor cabe o estabelecimento desta sadia visão corporativa
junto a seus pares.
O inspetor como função pública
Por ser o CREA um órgão público e o Inspetor uma função pública
prevista em lei, sua função equipara-se à de um Agente Público, tanto em
direitos quanto em deveres e está sujeito às determinações e sanções legais aplicáveis ao funcionalismo público.
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O inspetor e o empregado do CREA
O empregado do CREA é um agente público autárquico permanente. O Inspetor é temporário.
Ao empregado é encarregada a missão de fazer com que a máquina
administrativa e fiscal da autarquia funcione e produza resultados. Muitos
dos empregados, notadamente os de cargos técnicos especializados, são
profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, geografia, geologia,
meteorologia, técnicos e tecnólogos.
Todo o trabalho do Inspetor não reverteria em resultados se não
pelo auxílio funcional dos empregados. O Inspetor deve ver no empregado do CREA um parceiro necessário para sua missão.
A sua atitude, tanto de Inspetores como de empregados, deverá ser
a de respeito mútuo, cooperação, parceria e de relação fraterna.

• Utilização da estrutura do CREA para realização de negócios particulares.
• Uso das prerrogativas do cargo para prejudicar ou favorecer terceiros.
• Aproveitamento ou obtenção de vantagens pessoais dos programas, eventos, convênios e contratos.

O que se espera do inspetor
• Dedicação às causas profissionais.
• Lealdade na luta pelas suas idéias e opiniões.
• Produção de resultados para o desenvolvimento de sua profissão.
• Empenho na defesa da sociedade.
• Participação colaborativa nas tarefas do CREA e da organização
que representa.
• Cumprimento formal, material e de prazos em suas tarefas.
• Liberdade de consciência nas suas posições.
• Tratamento igualitário com seus colegas, representados e funcionários.
• Relação fraterna com todos.
• Intransigência e plenitude na postura e conduta éticas.
• Colaboração e apoio as atividades operacionais e melhorias do
processo de fiscalização na jurisdição de sua inspetoria.
• Divulgação da legislação e valorização do profissional.
O que não se deseja no inspetor
•
•
•
•
28

Busca da satisfação de interesses pessoais.
Ostentação do cargo como símbolo de status.
Uso da função para a promoção pessoal.
Abuso dos privilégios da função.
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