
CREA-PR 

 

 

Departamento de Fiscalização 

DEFIS 

 
Curitiba 

Agosto 2013 



FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO 

CREA-PR 



CONVÊNIO CREA-PR E TCE 

 Instituído em 2006 
 

 Renovado em 2012 



CONVÊNIO CREA-PR E TCE 



CONVÊNIO CREA-PR E TCE 

Implementar procedimentos para a fiscalização 
de obras públicas, a partir de demandas 
apontadas pelo CREA-PR ou pelo TCE-PR, 
podendo ser realizadas por um ou por ambos os 
convenentes, a partir de programações pré-
estabelecidas, cada qual no âmbito de suas 
atribuições. 



FISCALIZAÇÃO EM ÓRGÃOS 
PÚBLICOS 

 Licitações 

 Obra Pública em andamento 

 Serviços públicos 

 Obra pública concluída (até 1 ano) 

 Obra pública paralisada 



FISCALIZAÇÃO EM ÓRGÃOS 
PÚBLICOS - LICITAÇÕES 

 Essa modalidade de fiscalização refere-se às atividades 
técnicas desenvolvidas para elaboração do edital de 
licitação que deu, ou dará origem, a uma obra pública, 
com a verificação dos seguintes itens: 

 Regularidade dos profissionais e empresas que 
elaboraram o Projeto Básico e Orçamento das obras 

 Registro dos serviços técnicos através das respectivas 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) 



FISCALIZAÇÃO EM ÓRGÃOS 
PÚBLICOS - OBRAS 

 Fiscalização de rotina do Conselho. Nessa modalidade, 
são verificados os seguintes itens: 

 Regularidade dos profissionais e empresas que 
desenvolvem atividades técnicas na obra 

 Registro de todos os serviços técnicos através das 
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

 Profissional responsável pela fiscalização da obra. 



FISCALIZAÇÃO EM ÓRGÃOS 
PÚBLICOS - SERVIÇOS 

 Nessa modalidade, são verificados os seguintes itens in 
loco ou através de contratos: 

 Regularidade dos profissionais e empresas que prestam 
serviços técnicos 

 Registro de todos os serviços técnicos através das 
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 



Tipo de fiscalização 2010 2011 2012 2013 

Obra pública 1.856 964 1.013 413 

Obra pública concluída 210 272 388 132 

Obra pública paralisada 216 3 

Licitações 1.610 1.150 790 958 

Serviços públicos 521 1.638 1.157 866 

Total 4197 4024 3564 2372... 



FISCALIZAÇÃO CONJUNTA  CREA-PR E TCE-PR 

OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS 2012 

 712 obras públicas municipais paralisadas em 

201 municípios 

 617 fiscalizadas pelo CREA-PR (49 em conjunto 

com o TCE-PR) 

 95 fiscalizadas pelo TCE-PR 





O que está paralisado? 

184 obras em 106 municípios 

com valor previsto para execução R$ 62.789.179,73 

 



Por que está paralisado? 

Obras com convênio – 52% tem como causa da 
paralisação a ausência ou atraso de liberação de 

recursos 
Causa prioritária  - Falhas de planejamento 



Relatório Final 



Ações conjuntas em 2013 

 Verificar se a obra concluída está sendo utilizada conforme 
planejado 

 Identificar eventuais vícios evidentes de execução 

 Verificar se as condições de acessibilidade atendem às normas 



CONVÊNIOS 

 

Observatório Social de Ponta Grossa (06/11/12) 

Observatório Social de Castro (30/04/13) 

Observatório Social de Cascavel (12/06/13) 

Observatório Social do Brasil (24/06/13) 



OBJETO 
 

- Acompanhar as licitações, contratações e aquisições de produtos e serviços 

públicos relacionados às áreas da Engenharia e Agronomia, realizados no Estado 

do Paraná, objetivando verificar sua legalidade, moralidade, imparcialidade e 

eficiência; 

- Apoiar, participar e realizar eventos e palestras destinados à divulgação de 

iniciativas em prol da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos; 

- Colaborar mutuamente para a divulgação e a implantação de medidas 

voltadas ao aprimoramento da gestão pública. 









Vanessa Moura 
Gerente DEFIS 

Obrigada! 


