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PLANO DE TRABALHO 
 

 

Apresentamos plano de trabalho relativo ao Programa de representação institucional 

para eleição de Conselheiros Federais e Presidentes de Crea e do Confea, nº I.B, conforme 

disposto no Capítulo II, item 2, do Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea. 

 

1. Identificação do projeto 

 

 

Programa Programa de Representação Institucional para Eleição de Conselheiro Federal e 

Presidentes de Crea e do Confea – exercício 2020. 

 

Projeto Eleições Sistema CONFEA/CREA 2020. 

 

Público 

alvo 

Profissionais registrados no Crea-AC que estejam aptos a votar. 

 

Duração Até 7 meses a contar da assinatura do convênio 

 

Orçamento R$ 21.048,34 (vinte e um mil quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos)  

 

 

2. Identificação da Equipe 

 

Equipe Luzia Camelo de Lima– Gerente Departamento de Fiscalização 

 Vanessa Luana Alves de Assis – Gerente Departamento de Planejamento e Projetos.  

Valcilena Maria - Assessora de Comunicação 

Marilene Fernandes – Gerente Departamento Financeiro  

Isabela Fernandes - Procuradora Jurídica 

 
Equipe 
associada 
 

Não se aplica 

 

 

3. Fundamentação Legal 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016; 

Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010;  

Resolução nº 1.031, de 30 de março de 2011;  

Resolução nº 1.039, de 14 de fevereiro de 2012;  

Regulamentação Eleitoral do Sistema Confea/Crea;  

Decisão Normativa nº 87, de 30 de março de 2011;  
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Decisão Normativa nº 88, de 4 de maio de 2011, Anexo III;  

Portaria nº 63/2016, do Crea-AC (sobre diárias), e  

Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea 

 

 

4. Justificativa 

4.1 Atualmente o Crea-AC possui 8.637 (oito mil seiscentos e trinta e sete) profissionais ativos 

no sistema, porém apenas 2.929 (dois mil novecentos e vinte e nove) estão aptos a votar. 

Na última eleição tivemos: 

a. Total de votos: 727  

b.  Votos válidos: 692 

c.  Votos nulos: 26 

d.  Votos em branco: 09 

 Foram instaladas 06 (seis) unas distribuídas nas seguintes cidades:  

a. 02 (duas) em Rio Branco 

b. 01 (uma) em Cruzeiro do Sul  

c. 01 (uma) em Epitaciolândia. 

d. 01 (uma) em Tarauacá 

e. 01 (uma) em Sena Madureira  

 

            Nesta eleição a estimativa é de 771 eleitores votantes, 6.05 % a mais que a anterior, 

porém tal índice só será alcançado com a realização de ações de divulgação do processo 

eleitoral, bem como a manutenção da quantidade de urnas e sua disponibilidade em municípios 

que são considerados distante da Capital.  

Assim, o objetivo é que seja disponibilizado urnas em quatro municípios mais distantes do 

Regional para que tanto os profissionais que moram nesses municípios como os que residem em 

adjacentes possam votar.  

Segue abaixo relação de municípios que deverão ser contemplados com unas e a quantidade de 

eleitores aptos ao voto nestas localidades: 

 

Município Quant.    

Eleitor 

Distancia da Capital - KM 

Rio Branco        2081  SEDE 

Epitaciolândia 40 214 

Sena Madureira 26 149 

Tarauacá 31 408 

Cruzeiro do Sul 149 633 

Total 2.327   
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Mantendo-se essa maior abrangência de municípios a estimativa é aumentar o número de 

eleitores votantes em 6.05 % comparada a eleição realizada no ano de 2017. 

 É importante ressaltar que esse número pode sofrer alterações, tendo em vista que as anuidades 

são devidas a partir do mês de março e que o voto não é obrigatório.  

Será necessário despesas com transporte aéreo para a inspetoria de Cruzeiro do Sul, a qual 

possui distância da sede de aproximadamente 633 km, tendo em vista a péssima trafegabilidade 

da estrada. 

Com este projeto o Regional visa garantir o direito de voto a todos os profissionais do Estado, 

contribuindo com o processo logístico na eventual locação e distribuição das urnas. Haverá 

despesas com passagens aéreas, diárias de pessoal designado pela CER conforme Portaria de 

diárias nº 023/2019 e despesas com material gráfico. 

 

5. Alinhamento à Agenda Estratégica 

 

Não se aplica. 

  
 

6. Objetivo geral 

Apoiar a realização do processo eleitoral de Presidente do Crea-AC, no período de 2021 a 2023. 

 
 

7. Objetivos específicos 

 

- Reproduzir material gráfico para a operacionalização da eleição, faixa, cartazes e outdoors a 

serem distribuídos nos municípios de Rio Branco, Epitaciolândia, Sena Madureira, Tarauacá e 

Cruzeiro do Sul; 

- Diárias, AT e passagem aérea para os membros da CER e equipe de apoio;  

- Divulgação no DOU referente às eleições. 

 

 
 

8. Indicadores de avaliação do resultado 

Quantidade de profissionais votantes na eleição no ano de 2017X Quantidade de profissionais 

votantes na eleição no ano de 2020 

 
 

9. Objeto 

 

- Impressão de material gráfico referente às eleições: 1000 cartazes, 15 outdoors, 05 placas com 

lona; 

- Diárias para custeio de deslocamento para os membros que irão trabalhar na CER. 

- Passagem aérea para os membros que irão trabalhar na CER. 
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- Pagamento de auxílio transporte para membros designadas pela CER 

- 01 Divulgação no DOU referente às eleições. 
 
 
 

10. METAS 

- Realizar a eleição com aumento de 6,05% da participação dos votantes na data estabelecida 

pelo Plenário do Confea. 

 
 

11. Responsabilidades dos partícipes 

 

CONFEA 

 

Repassar os recursos previstos para execução do projeto. 

Proponente 

 

Executar as metas para alcance dos resultados esperados. Realizar as despesas 

adequadamente, conforme legislação. 

Outros 

partícipes 

 

Não se aplica 

 

12. Contrapartida institucional 

 

Inserir a logomarca do sistema CONFEA CREA, em todo material de divulgação 

Realizar repasse financeiro 

 
 

13. Informações complementares 

A passagem aérea foi cotada no site viaja net, tendo em vista que ainda estamos concluindo a 

contratação com empresa de agenciamento de passagem aérea.  A Gol é a única companhia aérea 

que realiza voo para o município de Cruzeiro do Sul; 

Seguem em anexo simulação de publicação no D.O.U; 

Temos ata de registro de preço vigente para o serviço de material gráfico - segue em anexo; 

Temos portaria que regulamenta o valor de diárias - segue em anexo; 

 

 

 
 

Rio Branco, AC 12 de fevereiro de 2020 
 
 
 

 Tec. Const. Civil Aldenizia Santos Santana 

Presidente em exercício do Crea 


