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1. DIRETORIA
Diretor Presidente
Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Engenheiro Civil
Mandato: 25/08/2015 a 24/08/2018
E-mail: paulo.guimaraes@mutua.com.br

Diretor de Benefícios
Jorge Roberto Silveira
Engenheiro Civil
Mandato: 25/08/2015 a 24/08/2018
E-mail: jorge.silveira@mutua.com.br

Diretor Administrativo
Julio Fialkoski
Engenheiro Mecânico, Civil e Seg.
Trabalho
Mandato: 25/08/2015 a 24/08/2018
E-mail: julio.fialkoski@mutua.com.br

Diretor Financeiro
Gerson de Almeida Taguatinga
Engenheiro Civil
Mandato: 25/08/2015 a 24/08/2018
E-mail:
gerson.taguatinga@mutua.com.br

Diretor de Tecnologia
Marcelo Gonçalves Nunes de Oliveira
Morais
Engenheiro Civil
Mandato: 25/08/2015 a 24/08/2018
E-mail: marcelo.morais@mutua.com.br

2. LOGOMARCA
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3. APRESENTAÇÃO
A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- é uma sociedade civil sem fins lucrativos de personalidade de direito privado e patrimônio
próprio, criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), pela
resolução nº 252 de 17 de dezembro de 1977, conforme autorização legal, contida no
artigo 4º da Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977.
O principal objetivo da Mútua é oferecer a seus associados planos de benefícios
sociais, previdenciários e assistenciais, na forma da legislação vigente, em conformidade
com suas disponibilidades, desde que salvaguardado o equilíbrio econômico financeiro.
A Carta de Serviços da Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia e
Agronomia constitui-se em documento de grande importância para melhoria dos benefícios
assistenciais, sociais e previdenciários oferecidos pela instituição.
A citada Carta de Serviços tem por objetivo orientar e informar a sociedade
tecnológica sobre os serviços prestados pela Instituição, o compromisso assumido com os
resultados e a melhor forma de obtê-los.
Assim, a Mútua, de forma transparente, assume, perante a sociedade, o
compromisso de prestar serviços de forma eficiente, atendendo a todos os requisitos
identificados pelos seus Clientes/Mutualistas.
O processo na busca da Excelência, iniciado em 2015, com a certificação na ISO
9001:2008 e ações voltadas ao bom atendimento aos associados e profissionais da área
tecnológica, permitindo que a Mútua concretize, através da divulgação da sua Carta de
Serviços, mais um passo importante nesta consolidação.
Neste contexto, a Mútua está agindo de forma madura, embasada nos seus
Princípios e Valores, apoiada operacionalmente num grupo de colaboradores
comprometidos com os resultados, cumprindo a sua missão institucional:
“Atuar

como

entidade

assistencial

do

Sistema

Confea/Crea e Mútua, prestando benefícios diferenciados
que propiciem melhor qualidade de vida aos mutualistas”.
Há algum tempo a Mútua empenha-se por trabalhar com uma visão de futuro
orientada para a prestação de um serviço ao associado/Mutualista de forma eficaz, flexível,
transparente, profissionalizado, altamente capacitado e voltado para as relações humanas
e sociais.
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4. ATRIBUIÇÕES DA MÚTUA
Conforme o disposto no art. 4º da Resolução nº 1.028, de 13 de outubro de 2010,
do Confea, que aprovou o regimento interno da Mútua:
a) cumprir e fazer cumprir a legislação que rege suas ações e este regimento;
b) aprovar seu regimento, submetendo-o ao Confea;
c) aprovar seu estatuto, submetendo-o ao Confea;
d)

administrar

os recursos

financeiros provenientes

das Anotações

de

Responsabilidade Técnica – ART e demais rendas definidas em seu estatuto;
e) administrar os bens móveis, imóveis e quaisquer outros que constituam o
patrimônio da entidade;
f) criar planos de benefícios e prestações assistenciais para os seus associados,
conforme previsto no estatuto;
g) criar, instalar e manter representações na área de abrangência dos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Creas;
h) estabelecer normas gerais para a elaboração dos regulamentos das Caixas de
Assistência; e
i) regular, supervisionar e controlar os atos praticados pelas Caixas de Assistência.
5. INFORMAÇÕES GERAIS
5.1 Instituição
A Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea tem por finalidade
assegurar aos que nela se inscreverem, planos de benefícios e prestações assistenciais
na forma da legislação vigente, em conformidade com suas disponibilidades, desde que
salvaguardado o equilíbrio econômico financeiro.
A Caixa de Assistência é a unidade organizacional que representa a Mútua em
âmbito estadual por meio de delegação de competência administrativa e financeira, de
acordo com normativo específico.
A Diretoria Executiva da Mútua é composta por 5 (cinco) membros, sendo 2 (dois)
eleitos pelo colégio de presidentes e 3 (três) pelo plenário do Confea.
A Diretoria Regional de cada Caixa de Assistência é composta por 3 (três) diretores,
sendo o Diretor Geral eleito por todos os profissionais registrados e em dia com as obrigações
perante o Sistema Confea/Crea, o Diretor Financeiro é eleito pelo Plenário do Crea e o Diretor
Administrativo é eleito pelos Mutualistas contribuintes adimplentes.
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A Mútua possui representações em todas as Unidades Federativas do Brasil, na
área de abrangência dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia – Creas e
utiliza o nome de Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (sigla do Estado).
5.2 Horário de atendimento
A Mútua tem sua sede na SCLN 409, Bloco E, 80 - Asa Norte - Brasília – DF,
telefone (61) 3348-0200, com horário de funcionamento das 08h às 18h e possui filiais em
todas as Unidades da Federação, com funcionamento de segunda à sexta-feira.
Dados das regionais

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AC, sito à Rua Isaura Parente, 3085
Sala 16 - Conjunto Tangará - Rio Branco - AC, com horário de funcionamento das 08h às
12h e 14h às 18h, telefone: (68) 3227-3262 - e-mail: mutua-ac@mutua.com.br.

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AL, sito à Ladeira da Catedral, 195 Centro - Maceió - AL, com horário de funcionamento das 08h às 12h e 14h às 18h telefone: (82) 3336-1121 - e-mail: mutua-al@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AM, sito à Avenida Djalma Batista,
2100 Sala 205/206 - Chapada - Manaus - AM, com horário das 08h às 12h e 13h às 17h telefone: (92) 3622-8024 - e-mail: mutua-am@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-AP, sito à Avenida Duque de Caxias,
1129 - Sala 301 - Central - Macapá - AP, com horário de funcionamento das 08h às 12h e
14h às 18h, telefone: (96) 3223-0876 - e-mail: mutua-ap@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-BA, sito à Rua Professor Aloísio de
Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA, com horário de
funcionamento das 08h às 12h e 13h às 17h, telefone: (71) 3453-8946 - e-mail: mutuaba@mutua.com.br.

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-CE, sito à Rua Castro e Silva, 81 - 1º
andar - Centro - Fortaleza - CE, com horário de funcionamento das 08h às 12h e 13h às
17h, telefone: (85) 3257-5872 - e-mail: mutua-ce@mutua.com.br.
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Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-DF, sito à SCLN 409 Bloco E Lote 09,
Térreo - Ed. Mútua - Asa Norte - Brasília - DF, com horário de funcionamento das 08h30 às
12h e 13h30 às 18h, telefone (61) 3348-0282 - e-mail: mutua-df@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-ES, sito à Av. Nossa Sra. da Penha,
356 - Boulevard da Praia, 3º piso, Lojas 16 e 17 - Praia do Canto - Vitória – ES, com horário
de funcionamento das 09h às 18h, telefone: (27) 3325-3166 - e-mail: mutuaes@mutua.com.br
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-GO, sito à Rua 239 n. º 488 Qd. 92, Lote
30 - Setor Leste Universitário - Goiânia - GO, com horário de funcionamento das 08h às
17h, telefone: (62) 3095-1836 - e-mail: mutua-go@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MA, sito à Rua Queóps, Quadra 22 nº
12 Ed. Executive Center - Salas 506 e 508 - Renascença II - São Luís - MA, com horário de
funcionamento das 08h às 12h e 14h às 18h, telefone: (98) 3227-3024 - e-mail: mutuama@mutua.com.br

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MG, sito à Av. Álvares Cabral, 1600 Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, com horário de funcionamento das 08h às 18h,
telefone: (31) 3275-2388 - e-mail: mutua-mg@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MS, sito à Rua Pedro Celestino, 3826 Monte Castelo - Campo Grande - MS, com horário de funcionamento das 08h às 11h30 e
13h30 às 18h, telefone: (67) 3356-1251 - e-mail: mutua-ms@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MT, sito à Av. Historiador Rubens de
Mendonça, 491 - Prédio do Crea - Araés - Cuiabá - MT, com horário de funcionamento das
08h às 11h30 e 13h30 às 18h, telefone: (65) 3623-1396 - e-mail: mutua-mt@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PA, sito à Avenida Gentil Bittencourt,
237 - Entre Travessa Dr. Moraes e Av. Serzedelo Corrêa - Nazaré - Belém - PA, com horário
de funcionamento das 08h às 12h e 13h às 17h, telefone: (91) 3212-8222 - e-mail: mutuapa@mutua.com.br.
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Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PB, sito à Avenida Dom Pedro I, 827 Centro - João Pessoa - PB, com horário de funcionamento das 08h às 17h, telefone: (83)
3241-5233 - e-mail: mutua-pb@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE, sito à Avenida Agamenon
Magalhães, 2764 - sala 702 - Espinheiro - Recife - PE, com horário de funcionamento das
08h às 12h e 13h às 17h, telefone: (81) 3222-1213 -e-mail: mutua-pe@mutua.com.br.

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PI, sito à Rua Lisandro Nogueira, 1466
- Centro - Teresina - PI, com horário de funcionamento das 08h às 12h e 14h às 18h,
telefone: (86) 3223-9254 - e-mail: mutua-pi@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR, sito à Rua Dr. Zamenhof, 193 - Alto
da Glória - Curitiba - PR, com horário de funcionamento das 07h30 às 12h e das 13h às
17h, telefone: (41) 3253-5446 - e-mail: mutua-pr@mutua.com.br.

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RJ, sito à Rua Buenos Aires, 93 - Salas
1006 a 1009 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, com horário de funcionamento das 09h às 12h
e 13h às 18h, telefone: (21) 2224-4295 - e-mail: mutua-rj@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RN, sito à Avenida Senador Salgado
Filho, 2190 Loja 07 - Lagoa Nova - Natal - RN, com horário de funcionamento das 09h às
18h - telefone: (84) 3206-9309 - e-mail mutua-rn@mutua.com.br.

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RO, sito à Rua José Camacho, 2574 Liberdade - Porto Velho - RO, com horário de funcionamento das 08h às 12h e 14h às
18h, telefone: (69) 3221-8240 - e-mail: mutua-ro@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RR, sito à Av. Capitão Ene Garcez, 402
- Centro - Boa Vista - RR, com horário de funcionamento das 07h30 às 12h30 e 13h às 17h,
telefone: (95) 3624-8070 - e-mail: mutua-rr@mutua.com.br.
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Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-RS, sito à Rua Dom Pedro II, 864 - 5º
Andar - São João - Porto Alegre - RS, com horário de funcionamento das 09h às 18h,
telefone: (51) 3325-8050 - e-mail: mutua-rs@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SC, sito à Av. Rio Branco, 448, Sala
1106 - Centro Empresarial Barão do Rio Branco - Centro - Florianópolis - SC, com horário
de funcionamento das 08h às 17h, telefone: (48) 3324-2317 - e-mail: mutuasc@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SE, sito à Rua Campos, 121 - São José
- Aracajú - SE, com horário de funcionamento das 07h às 17h, telefone: (79) 3259-3015 –
e-mail: mutua-se@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP, sito à Rua Nestor Pestana, 87 Sobreloja - Consolação - São Paulo - SP, com horário de funcionamento das 08h às 17h,
telefone: (11) 3257-3750 - e-mail: mutua-sp@mutua.com.br.
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-TO, sito à 602 Sul - Avenida Teotônio
Segurado, Conjunto 01 Lote 10 - Plano Diretor Sul - Centro - Palmas - TO, com horário de
funcionamento das 08h às 12h e 13h às 18h, telefone: (63) 3214-1875 - e-mail: mutuato@mutua.com.br.

5.3 Contatos
Sede: telefone (61) 3348-0200
Central de Relacionamento: 0800 61 0003
Correio Eletrônico: mutua@mutua.com.br
Para demais contatos, acessar: www.mutua.com.br
5.4 Relacionamentos
A Mútua mantém um estreito relacionamento com as seguintes Organizações:
1. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea;
2. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre;
3. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Alagoas;
4. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas;
5. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amapá;
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6. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia;
7. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará;
8. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Distrito Federal;
9. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo;
10. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás;
11. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão;
12. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais;
13. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso;
14. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul;
15. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará;
16. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba.
17. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pernambuco;
18. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí;
19. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná;
20. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro;
21. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte;

22. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia;
23. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima;
24. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul;
25. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina;
26. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe;
27. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo;
28. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins.

6. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
6.1 Negócio
Proporcionar ações, serviços e benefícios que atendam aos associados.
6.2 Missão
Atuar como entidade assistencial do Sistema Confea/Crea e Mútua, prestando
serviços, ações e benefícios diferenciados que propiciem melhor qualidade de vida aos
mutualistas.
6.3 Visão
Ser referência na prática assistencialista.
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6.4 Valores
▪

Integridade;

▪

Ética

▪

Cidadania;

▪

Excelência;

▪

Transparência;

▪

Inovação;

▪

Sustentabilidade;

▪

Valorização Profissional;

▪

Inclusão Social.

7. ORGANOGRAMA

Sugestões: que a regionais se reportem diretamente à Diretoria Executiva ou que a
superintendência tenha uma estrutura que comportem o atendimento
Estrutura Básica

8. ABRANGÊNCIA
A Mútua possui representações em todas as Unidades Federativas do Brasil, na
área de abrangência dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.
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9. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
•Superintendência super@mutua.com.br Telefone (61) 3348 0258
•Assessoria de Planej. Modernização qualidade@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0215
•Assessoria Parlamentar pablo.kraft@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0254
•Auditoria Interna auditoria@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0713
•Controladoria controladoria@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0222
•Gerencia Administrativa gad@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0293
•Gerencia de Benefícios beneficios@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0232
•Gerencia de Comunicação gecom@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0262
•Gerência de Previdência previdencia@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0237
•Gerência de Tecnologia tecnologia@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0206
•Gerencia Financeira financeiro@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0227
•Gerencia Jurídica juridico@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0268
•Ouvidoria ouvidoria@mutua.com.br Telefone (61) 3348-0289
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10. BENEFÍCIOS OFERECIDOS
10.1 - Reembolsáveis
10.1.1 – Agropecuário
Auxílio financeiro reembolsável aos associados e/ou dependentes que necessitam de
recursos financeiros para a aquisição de animais, materiais, insumos, equipamentos,
máquinas, implementos e para a execução de serviços, desde que ligados à atividade
agropecuária.
10.1.2 - Ajuda Mútua
Conceder, sob a forma de empréstimo, auxílio financeiro mensal ao associado, quando
este encontrar-se desempregado temporariamente, se for profissional liberal com falta
eventual de trabalho ou ainda em casos de invalidez temporária.
10.1.3 - Apoio Flex
Auxílio financeiro reembolsável aos associados e/ou dependentes que necessitam de
recursos financeiros para custeio de despesas de interesse pessoal ou profissional não
previstas nas demais modalidades de benefícios oferecidas.
10.1.4 - Aporte Prev
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam de
recursos para um aporte financeiro em plano de previdência complementar instituído ou
administrado pela Mútua.
10.1.5 - Assistencial Express
Auxílio financeiro reembolsável aos associados que não foram contemplados pelos
benefícios reembolsáveis e sociais e que se encontram em situações de vulnerabilidade
social e financeira, tais como aquisição de medicamentos e tratamentos, perda de renda
e bens, custeio de funeral de dependentes de primeiro grau.
10.1.6 - Construa Já
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam de
recursos financeiros para construção, reforma e/ou ampliação de residência ou escritório,
pagamento de mão de obra, aquisição de equipamentos, móveis e materiais.
10.1.7 – Educação
Auxílio financeiro reembolsável aos associados e/ou dependentes que necessitam de
recursos

para

a

realização

de

cursos

técnicos,

aperfeiçoamento,

graduação,
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especialização, extensão, mestrado e doutorado oferecidos por instituições de ensino
legalmente habilitadas para tal, visando promover uma melhor capacitação do associado.
10.1.8 – Empreendedorismo
Auxílio financeiro reembolsável aos associados e/ou dependentes que necessitam de
linhas de financiamento para utilização em investimentos fixos e capital de giro no intuito
de colaborar com sua atividade microempreendedora.
10.1.9 - Energia Renovável
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam de
recursos financeiros para incentivar o desenvolvimento ao uso de energia renovável ou
energias ecologicamente corretas com a aquisição ou substituição de tecnologias,
equipamentos e serviços dessa natureza, seja em sua residência, empresas ou
propriedades rurais.
10.1.10 – EquipaBem
Auxílio financeiro reembolsável aos associados e/ou dependentes que necessitam adquirir
equipamentos,

aparelhos

eletrônicos,

móveis,

hardwares

e

softwares

para

o

desenvolvimento de suas atividades profissionais.
10.1.11 - Família Maior
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam de
recursos para custeio de despesas provenientes de gestação, adoção, matrimônio e
núpcias.
10.1.12 - Férias mais
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam custear
despesas provenientes de férias.
10.1.13 - Garante Saúde
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam de
assistência médica, hospitalar, odontológica e/ou aquisição de medicamentos.
10.1.14 – Imobiliário
Auxílio financeiro reembolsável ao associado que necessita de recursos para aquisição ou
quitação de imóveis, terrenos, lotes e/ou pagamentos de despesas cartorárias.
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10.1.15 – Inovação
Auxílio financeiro reembolsável ao associado, suas empresas e/ou dependentes que
necessitam de recursos financeiros para apoio no desenvolvimento e criação de novos
produtos, serviços e/ou processos.
10.1.16 - Propriedade Intelectual
Auxílio financeiro reembolsável ao associado e/ou dependentes que necessitam de
recursos financeiros para custear despesas com registros e proteção de marcas, patentes,
direitos autorais, softwares, desenhos industriais, transferências de tecnologia, domínios
de internet, pesquisas, contratos de assistência técnica e consultoria, licenças e demais
áreas da propriedade industrial e intelectual.
10.1.17 – Veículos
Auxílio financeiro reembolsável aos associados e/ou dependentes que pretendem adquirir
veículos a serem utilizados para deslocamentos pessoais ou profissionais.
10.2 - Sociais
10.2.1 – Pecuniário
Conceder ajuda de custo através de auxílio financeiro mensal ao associado carente de
recursos, em evidente necessidade de sobrevivência.
10.2.2 – Pecúlio
Garantir o pagamento de indenização ao (s) beneficiário (s), em caso de falecimento do
associado.
10.2.3 – Funeral
Garantir o pagamento de indenização de auxílio funeral do profissional associado.
10.3 - Outros
10.3.1 - Saúde Mútua
Disponibilizar aos profissionais associados e dependentes planos de saúde.
10.3.2 - Previdência Privada
Disponibilizar plano de previdência para o profissional associado e seus dependentes.
10.3.3 - Benefício on-line
Em breve
Incluir observação na simulação dos benefícios: valores a retirar de acordo com a renda...

16

11. PLANO DE AÇÃO 2015-2018
11.1 - Implantar Planejamento Estratégico
Ações
Identidade da Mútua (missão, visão, valores, etc)
Equipe de gestão do planejamento
Curso nivelamento (Focus consultoria)
Desenvolvimento de indicadores estratégicos por grupo
de trabalho
Reunião colaboradores para apresentação
Oficina com diretores e colaboradores regionais
Definição de metodologia para acompanhamento das
ações
Alinhamento estratégico das regionais

Status
Realizado
Realizado
Realizado
Em andamento

Previsão

Mutuação
Mutuação
Em andamento
Mutuação

Responsáveis: Vivianny, Lucio, Cláudio

11.2 - Realizar avaliação de cenário
Ações
Realizado reunião em todas as regionais
Realizado ação “se eu fosse chefe o que eu faria” a ser
estendido para as regionais
Levantado todos os gargalos apontados nos CEPs que
envolvam a Mútua

Status
Reuniões regionais
Realizado na sede

Previsão
Concluído
Concluído

Apresentado
no Concluído
encontro de lideres

Responsável: Dr. Marcelo / Vivianny

11.3 - Estratégias de defesa da ART
Ações
Firmado termo de cooperação técnica com Crea-SC a
fim de promover a defesa judicial da ART
Promover a contratação de escritório de advocacia para
promover o patrocínio de ação judicial
Promover ações judiciais e legislativas visando a
manutenção da ART
Cooperação técnica com o Confea com o propósito de
desenvolver o sistema de ART a ser disponibilizados
para os Creas
Estudos junto ao Crea-RS para regularização do
repasse da ART

Status
Realizado

Previsão

Em andamento
Em
andamento/análise
Realizado

Responsável: Ricardo Ribeiro

11.4 - Previdência complementar da Mútua
Ações
Status
Suspender o PrevMútua permanecendo em estudo a Realizado
previdência complementar
Providências quanto ao atendimento dos requisitos Realizado
apontados no TAC(termo de ajustamento de conduta)
da Previc

Previsão

17

Ações para a incorporação do pecúlio à
BBprevidência.
Convênio com a ANAPAR
Melhorias e ajustes no plano Tecnoprev

Em andamento
Em andamento
Em andamento

Responsável: Rodrigo Castilho
Item

O Que Fazer (What)?

11.4.1 Suspender o PrevMútua

11.4.2 Realizar estudo referente às ações da previdência

Quem (Who)?

Rodrigo Castilo

Rodrigo Castilo

No intuito de promover
alternativas referentes à
Gerência de Previdência
suspensão do projeto
- Mútua Sede
de criação do
PrevMútua

Rodrigo Castilo

11.4.4 Ações para a incorporação do pecúlio à BBprevidência.

Rodrigo Castilo

11.4.5 Convênio com a ANAPAR

Rodrigo Castilo

11.4.6 Melhorias e ajustes no plano Tecnoprev

Rodrigo Castilo

Promover a vinculação de todos os sócios contribuíntes
ao plano Tecnoprev

Promover, para para a Previdencia Complementar do
profissional associado à Mútua, a reversão de parte dos
11.4.8
valores pagos com o recolhimento de suas Anotações
de Responsabilidade Técnica - ART.

Onde (Where)?

Visando promover um
amplo debate acerca da
viabilidade de criação
de uma Entidade
Gerência de Previdência
Fechada de Previdência
- Mútua Sede
Complementar para o
Sistema Confea/Crea e
Mútua

Providências quanto ao atendimento dos requisitos
11.4.3 apontados no TAC(termo de ajustamento de conduta) da
Previc

11.4.7

Porquê (Why)?

Rodrigo Castilo

Rodrigo Castilo

Para adequação das
atividades da Mútua à
legislação de
Gerência de Previdência
previdência
- Mútua Sede
complementar e
fiscalização da Previc
Visando cumprimento
do Termo de
Gerência de Previdência
Ajustamento de
- Mútua Sede
Conduta firmado com a
Previc
Visando a proteção do
interesse dos
Gerência de Previdência
associados da Mútua
- Mútua Sede
participantes do plano
TecnoPrev
Para adequação à
legislação vigente e
Gerência de Previdência
visando deixar o plano
- Mútua Sede
TecnoPrev mais atrativo
aos profissionais
Para que todos os
associados
Gerência de Previdência
contribuintes possuam
- Mútua Sede
a cobertura do pecúlio
por morte
Para ampliar o número
de associados da
Mútua, promover a
valorização da ART e
Gerência de Previdência
reverter para a
- Mútua Sede
previdência do
profissional parte dos
recursos oriundos de
sua atividade laboral

Quando (When)?
Prazo

Como (How)?

Quanto
(How
Much)?

S

Até março 2016

Promover reunião com os
membros do PrevMútua
para acerto referente à
suspensão das atividades
da Entidade de
Previdência

Sem
Custo

J

Até março 2016

Por meio da elaboração de
estudos de viabilidade
técnica, econômica,
política e legal do
Sem custo
PrevMútua e de
alternativas para o caso de
suspensão definitiva da
Entidade

J

Até junho/2016

Assinatura de aditivo ao
TAC firmado com a Previc
Sem custo
e vinculação do pecúlio ao
plano TecnoPrev

K

Até junho/2016

Assinatura de aditivo ao
TAC firmado com a Previc
Sem custo
e vinculação do pecúlio ao
plano TecnoPrev

K

Até junho/2016

Assinatura de contrato
com a ANAPAR

R$
400/mês

K

Até junho/2016

Alteração de regulamento
do plano TecnoPrev

Sem custo

K

Até junho/2016

Promover a adesão dos
associados contribuintes
no plano TecnoPrev por
meio de arquivo de
importação de dados

Sem custo

K

Até junho/2017

Promover estudo de
viabilidade técnica,
econômica e legal visando
aprovação pela Direx e o
amplo debate no Sistema.

A definir

K

11.5 – Plano de Saúde
Ações
Status
Estudo de melhorias nos termos do convênio firmado Em andamento
com a Qualicorp
Levantamento dos estados não contemplados de Em andamento
forma satisfatória por operadoras de planos de saúde
Realizar chamada pública para atender aos estados A realizar
que não possuem planos satisfatórios

Previsão

Responsável: Luciano Kede

11.6 – Autonomia das caixas regionais
Ações
Status
Verificar a possibilidade legal de conceder autonomia Realizada
às regionais
Readequar os normativos internos da Mútua
Em andamento

Previsão
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Criar grupo de trabalho para estudo da Mútua ideal com Realizado
representantes das cinco regiões
Programa de Interiorização da Mútua
Em
andamento
(piloto)
Mútua Itinerante
Em
andamento
(piloto)
Comissão dos diretores regionais
Em
andamento
(piloto)
Definição da Mútua básica
Em
andamento
(piloto)
Deliberado repasse de recurso para as regionais AC – Realizado
AP – RR
Responsável: Ricardo Ribeiro / Giovana

PROPOSTA: Programa de Interiorização da Mútua - que seja realizado piloto com regionais de
maior porte e que já tenham tido experiências a respeito.
Representação da Mútua nas Inspetorias – Regulamentação da implantação. A representação
será realizada por profissionais de forma honorífica, com participação como convidado nas
reuniões da diretoria regional, limitada a uma reunião mensal.

11.7 - Estabelecer política de gestão avançada
Ações
Implantar Política de Indicadores
Mútua ideal
Implementação de sistema de registro de atividades
Definição de normativos que regulamentam as ações

Status
Em andamento
Em andamento
Em
andamento
(piloto)
Em andamento

Previsão

Responsável: Cláudio Rego

11.8 - Estudar e implantar política de atração de novos sócios
Ações
Mútua itinerante – Caixa - RN
Interiorização – Caixa – PB – Campina Grande
Análise otimização dos convênios (descontos)

Status
Em andamento
Em andamento
Em andamento

Previsão

Responsável: Luciano / Gustavo Freitas

11.9 - Implantar plano de comunicação e marketing
Ações
Plano de Mídia (apresentado)
Campanha do Dia Mundial da Água
Realizar campanha Anuidade
Campanha institucional
Campanha Valorização da ART
Campanha contra o desperdício

Status
Realizado
Realizado
Realizado
Em andamento
Em andamento
Previsto

Previsão

Até dezembro
Até dezembro
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Campanha Dia do Meio Ambiente
Campanha aedes aegypti
Pro equidade de gênero e raça
Campanha H1N1
Campanha semana de conciliação
Pesquisas

Previsto
Realizada
Em andamento
Em andamento
Realizada
Previsto

Em junho
Até 2018

Responsável: Margareth

11.10 - Implantar política de recursos humanos
Ações
Levantamento de necessidades de treinamentos
Definido o programa de capacitação Mútua
Implementação de programa de gestão para executivos
Mutuação 2016

Status
Realizado
Em andamento
Em andamento
Em andamento

Previsão
Direx 06-2016
04 à 09 julho
2016

Firmar parcerias junto a entidades que possam Em análise
promover capacitação a distância nos termos das
necessidades levantadas
Implementar Política de Gestão de PCCS
Em andamento
Readequar o quadro funcional
Revisão
do
quadro ótimo
Revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
Previsto
Implementação de programas voltados à saúde do Em andamento
colaborador
Realizar o diagnóstico organizacional
Previsto
Mapear as competências
Previsto
Definir as políticas de RH
Previsto
Realizar estudo para implementação para Qualidade
Em andamento
de Vida
Identificar e analisar as práticas que comprometem a
Previsto
boa cultura organizacional
Criar oficina para lideranças / colaboradores
Em andamento
Realizar campanhas relativas às práticas identificadas
Previsto
Promover a integração entre os setores
Em andamento
Cursos / treinamentos / Seminário / Congressos
Em andamento
Benefícios (folha de pagamento)
Previsto
Implementar política de retenção de talentos
Andamento
Ações referentes a melhoria do clima organizacional
Previsto
Realizar a pesquisa de clima organizacional
Previsto
Implementar a avaliação de desempenho
Andamento
Implementar o PDV
Previsto
Responsável: Sérgio / Kalline

11.11 - Programa de sustentabilidade Ambiental
Ações

Status

Previsão
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Certificado digital para gestores (E3)
Certificado digital para servidores (software)
Implementar política de gestão sem o uso do papel
Tabela de temporalidade
Descarte sustentável: papel, insumos, bens inservíveis,
etc.
Conscientização quanto ao uso de recursos: água,
energia elétrica, etc.
Implementado o controle de impressões
Reaproveitamento de folhas de papel

Concluído
Concluído
Em andamento
Concluído
Previsto

15 de abril

Previsto
Em andamento
Em andamento

Permanente
Permanente

Responsável: Sérgio

11.12 - Programa de sustentabilidade da Mútua
Ações
Implementar a “Semana de Conciliação Mútua” a fim de
negociar débitos judiciais existentes em todo o País;
(Programa Inadimplência Zero)
Promover o programa de “sustentação financeira”
aplicado às Regionais que possuem recursos
deficitários, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro
da Instituição
Intensificar estudos junto ao Confea para a criação de
regulamento próprio de licitação
Ouvidoria
Auditoria (Contratação de auditoria independente)
Auditoria (estruturação do setor)
Controladoria
Realizar estudos visando a uma receita própria para a
Mútua, independente da ART, criando, por exemplo,
uma corretora de seguros própria, que ofereça
cobertura aos associados, com condições
diferenciadas.

Status
Em andamento

Previsão

Em andamento

Em andamento
Em implantação
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento

Adquirir novas unidades hoteleiras (Projetar aquisição Prevista
de no mínimo mais 50% do número de apartamentos
existentes atualmente)
Estruturar o setor de tecnologia

Em andamento

Negociação de dívidas com os Creas

Em andamento

Projeto de investimento SOEA

Em andamento

Implementar programa de gestão patrimonial e de Em andamento
engenharia
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Responsável: Vivianny

11.13 - Benefícios
Ações
Simplificar os procedimentos administrativos para a
concessão dos benefícios.
Ampliar os benefícios oferecidos tipo capacitação profissional
e outros, como indutores da valorização profissional.
Criar o “Cartão Mútua” que possibilitará o acúmulo de pontos
para a troca de produtos no Clube Mútua de Vantagens ou
milhas aéreas e, ainda, a concessão de benefícios.
Possibilitar ao associado acesso aos benefícios
reembolsáveis da Mútua em qualquer capital do País,
independentemente de seu domicílio.
Projeto para criação/otimização de novos benefícios.
Realizar pesquisas para levantar as necessidades de novos
produtos/serviços*
Realizar benchmarking com empresas similares ou com
práticas de gestão de referência
Promover avaliação semestral dos produtos e serviços
oferecidos
Concessão do benefício online (projeto)
Fazer o levantamento dos convênios e parcerias c/ entidades
Criar programa de divulgação dos convênios e benefícios
Gestão de convênios junto às Caixas de
Assistência(Benefícios)
Reformular os Normativos do Divulga Mútua
Adequar a plataforma a partir dos novos Normativos
Atualizar o controle de repasse de convênios c/ as entidades
Criar o Manual de Boas Práticas

Status

Previsão

Previsto
Previsto

Previsto

Previsto

Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto

Previsto
Previsto
Previsto
Previsto

Responsável: Luciano Kede

11.14 - Relacionamento institucional
Ações
Programa Jovem Engenheiro

Status

Previsão

Em andamento
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Ampliar a participação em eventos cujos temas estejam ligados
ao Sistema Confea/Crea e Mútua.
Intensificar as ações e estreitar o relacionamento junto ao
Concluído
Confea nas questões parlamentares relacionadas ao Sistema;
Identificar pontos em que a legislação possa ser aprimorada e
Em andamento
atuar junto ao Confea e ao Congresso Nacional
Promover alterações na legislação eleitoral do Sistema
Confea/Crea e Mútua, visando a coincidência de mandatos dos
Previsto
Diretores Executivos e Regionais com os de Presidentes do
Confea e dos Creas.
Criar projeto sobre a forma de participação da Mútua na
criação de cooperativas de credito e de trabalho para
profissionais do Sistema Confea/Crea/Mútua.

Previsto

Apoiar a criação do fundo para ajuda emergencial aos órgãos
do sistema, a partir da diminuição da taxa bancária e outros
custos operacionais.
Apoiar a realização de fóruns permanentes de discussão sobre
temas nacionais, regionais e locais, de interesse da sociedade,
como também, de atualização tecnológica.
Apoiar os programas de Aperfeiçoamento da Fiscalização
Profissional desenvolvido pelos Creas - Seminários, Cursos,
Treinamentos e outros.
Consolidar o processo de democratização do conhecimento e
informação do Sistema, através da inserção da Mútua no
cadastro nacional de profissionais e pessoas jurídicas.
Ser partícipe da integração efetiva entre as diversas
instituições componentes do sistema, discutindo conjuntamente
o papel preponderante de cada uma delas no universo dos
profissionais.

Relatório Socioeconômico, ambiental

Em andamento

Responsável: Vivianny

11.15 - Programas piloto:
Ação
Mútua itinerante – RN

Status
Em andamento

Responsável
Josildo
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Programa de interiorização Mútua – PB

Em andamento

Sérgio

Programa de valorização ART – RO

Em andamento

Margareth

Programa de capacitação profissional – RS

Previsto

Vivianny

Programa de divulgação da ART – BA

Em andamento

Margareth

Programa jovem engenheiro – SC

Em andamento

Sérgio

Semana de conciliação (débitos) – DF

Concluído

Ricardo Ribeiro

12 - BIBLIOGRAFIAS
•Orientações dos Manuais disponíveis no site do Gespública.
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