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Crea testa aplicativo para celular
Já tendo passado por uma validação interna,
o aplicativo Crea-MG Mobile, desenvolvido pela
equipe de tecnologia do Conselho, já está em
fase de teste. Baixe o aplicativo para testar e
contribuir com sua melhoria.
A ideia é facilitar o acesso à consulta de
regularidade de profissionais e empresas, de
autenticidade de ARTs e certidões, além de criar
um canal de comunicação direto com a nossa
Fiscalização.
Se encontrar alguma inconsistência no
sistema, envie um e-mail para
vocefiscal@crea-mg.org.br. Você também pode
encaminhar sugestões de melhorias.
Por enquanto, apenas a versão para Android
está disponível em
bit.ly/CreaMobile.
Já a versão para IOS – Apple – está em fase
de aprovação e em breve poderá ser baixada.

em pauta

A

campanha Regularize começou no dia 15 de outubro e vai até o 31
de dezembro. Neste período, o Crea-Minas está negociando dívidas de
profissionais e empresas em débito com o Conselho. É uma oportunidade para
que todos se regularizem e possam retomar suas atividades, inclusive participando
de licitações e podendo desfrutar dos benefícios ofertados pela Mútua - Caixa de
Assistência aos Profissionais do Crea-Minas. Quem fala sobre isso, é o procurador
do Conselho, Rubens Jardim.
1 - Como está indo a campanha?
A campanha está indo bem. Vamos intensificar a questão da divulgação e fazer os
ajustes necessários para melhor eficácia no atendimento dos que nos procuram.
2 - Quais as vantagens da campanha?
O profissional que regularizar seu débito durante a campanha terá, no caso de
pagamento à vista, 95% de desconto em juros e multa; pagamento em 2 parcelas,
75% de desconto em juros e multa; e por fim, pagamento de 3 a 5 parcelas com
50% de desconto em juros e multa.
3 - O que é preciso fazer?
Para consultar o valor em débito e as formas de pagamento, o profissional deve
procurar a unidade de atendimento do Crea-Minas mais próxima, encaminhar
e-mail para regularize@crea-mg.org.br ou, ainda, enviar WhatsApp para (31)
3299.8790 | 8840 | 9885 | 8784.
Quem pagar à vista precisa atualizar os dados cadastrais. Já quem optar por
parcelar, além da atualização dos dados cadastrais, precisa preencher o termo de
confissão de dívida.
Atualizados os dados e recebido o Termo de Confissão de Dívida assinado, o
setor de negociações da Procuradoria ou a Câmara de Mediação e Arbitragem
(CMA) emitirão o boleto para que o devedor quite seu débito.

Fiscalização
Crea-Minas já trabalha de acordo com a 1.047

A

resolução 1.047/2013 do Confea revogou dois artigos da 1.008/2004 que tratam de
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração
e aplicação de penalidades, extinguindo a notificação. A resolução determina que o
fiscal lavre o auto de infração quando detectada a irregularidade.
Na prática, significa que o fiscal, após a ação, fará todas as verificações, inclusive
solicitando ao fiscalizado algum documento que não tenha sido localizado. A
documentação, mesmo que apresentada posteriormente, deverá ter como data limite,
o dia da visita do fiscal. Esgotadas as possibilidades legais, o fiscal lavrará o auto de
infração, de acordo com o que determina a resolução 1.008.
Lembrando que o amplo direito a defesa continua assegurado ao autuado, conforme
determina o artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

grupo de trabalho
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

O

Seminário Técnico Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico reuniu cerca
de 150 profissionais, na sede do Conselho, no dia 24 de outubro. O evento
discutiu legislação, medidas preventivas e o uso de novas tecnologias.
O Seminário foi promovido pelo Grupo de Trabalho Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico e contou com a participação de conselheiros e funcionários
do Conselho, representantes dos bombeiros, do Ministério Público Estadual, da
Prefeitura de Belo Horizonte, do Sinduscon-MG, do CAU-MG e da Associação
Mineira de Engenharia de Incêndio (Amei).
Leia mais:
bit.ly/seminarioincendio
bit.ly/seminarioMPF
Veja a matéria na Rede Minas:
bit.ly/prevencaoincendio

em tempo
Atendimento aos técnicos industriais
Atendendo à Portaria Ad Referendum 327 do Confea, o
Crea-Minas voltou a registrar os técnicos industriais. A decisão vem em
cumprimento à liminar da 10ª Vara da Justiça Federal, que responde a uma ação
movida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), determinando que
esse serviço seja realizado pelos Creas até o dia 20 de dezembro.
Além do registro, a liminar também determina que os Creas continuem fazendo
as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs e emitindo Certidões de Acervo
Técnico – CATs dos técnicos, bem como repassando todas as informações desses
serviços para o CFT.
Leia mais
bit.ly/tecnicos20dez

Câmaras
CEEE recebe Cemig em duas reuniões

A

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica recebeu representantes da
Cemig, para discutir microgeração e minigeração distribuída e o sistema de
APR Web. As reuniões ocorreram nos dias 27 de setembro e 04 de outubro.
As pautas foram para atender a demandas de profissionais para a Câmara de
Elétrica. O objetivo é facilitar a comunicação entre os profissionais do Conselho
e a Gerência Técnica da Cemig, além de melhor compreensão dos processos da
companhia energética. “É muito bom esse diálogo com as grandes empresas,
sempre aprendemos muito e temos a oportunidade de aprimorar a fiscalização do
Conselho”, ressaltou o coordenador da CEEE, Saulo Garcia.
Leia mais
bit.ly/CEEE_Fotovoltaica
bit.ly/CEEE_APR

Agenda
Inauguração da nova Inspetoria de Curvelo
Data: 09 de novembro de 2018
Horário: 16h30
Local: Rua Benjamin Constant, 190 – Centro
Inauguração da sede própria da Inspetoria de Alfenas
Data: 29 de novembro de 2018
Horário: 17 horas
Local: Rua Dr. Luiz Libânio do Prado, 400 – Bairro Jardim São Lucas
Informações: (35) 3292 1892
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