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APRESENTAÇÃO 

 

Com base nos seus normativos internos, na Legislação do CONFEA e na Legislação 

Federal correlata, ao CREA-MG é permitido celebrar convênios objetivando, além da 

inserção na política que visa apoiar as ações de fiscalização e valorização 

profissional ou projetos que visam à valorização e ao aperfeiçoamento 

técnico/cultural/de inovação e cultural das profissões regulamentadas pelo Sistema 

CONFEA/CREAs, fazendo constar do seu orçamento a rubrica correspondente. 

 

A finalidade deste manual é orientar os convenentes sobre os procedimentos 

utilizados pelo Conselho, estabelecendo fluxos padronizados que tornará mais ágil a 

realização de todo o processo, da assinatura  à prestação de contas do Convênio. 

  

Ressaltamos que havendo necessidade de regulamentar aspectos não previstos e 

que possam complementar este manual, o mesmo poderá ser revisto e aprimorado. 

 

Contamos com a colaboração das Entidades de Classe, das Instituições de Ensino e 

demais convenentes que recebem repasses financeiros do CREA-MG a fim de que 

as orientações sejam rigorosamente atendidas.   

 

Enfatizamos que na ocorrência de qualquer inconformidade, o processo será 

devolvido integralmente como indeferido e caso ocorra uma reapresentação do 

mesmo os prazos serão contados a partir da nova data de protocolo. 

 

Os itens de 05 a 11 se aplicam também para recursos obtidos através de convênio 

de repasse do percentual do valor da ART às Entidades de Classe. 
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1 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE APOIO 

INSTITUCIONAL 

 

A Instituição de Ensino ou Entidade de Classe que tenha interesse em firmar 

convênio de apoio institucional com repasse de recursos financeiros deve apresentar 

a solicitação ao CREA-MG com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da 

data do evento/objeto que pretende realizar.  

 

Esta apresentação deverá ser feita por meio de ofício em papel timbrado, assinado 

pelo responsável legal da solicitante. É necessário que toda a documentação 

descrita no item 2 seja enviada anexa ao ofício, que poderá ser entregue 

pessoalmente ao CREA-MG, mediante protocolo, ou enviado pelos Correios, com 

Aviso de Recebimento (AR).  

 

O destinatário para envio das solicitações é: 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO CREA-MG 

Av. Álvares Cabral, 1600 – 8º andar 

Bairro Santo Agostinho  

Belo Horizonte/MG  

CEP: 30.170-001 

 

A data de referência para a contagem do prazo de 60 (sessenta) dias é a de 

protocolo de entrada ou AR pelo correio, da documentação no Conselho. 

Propostas recebidas em desacordo com esse prazo ou não instruídas com 

todos os documentos e informações serão devolvidas, cabendo à instituição 

avaliar a possibilidade de agendamento do evento/objeto para uma nova data.  
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2 - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A 

SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 

 

2.1 - Juntamente com o ofício de proposição do convênio, a instituição ou entidade 

deve enviar ao CREA-MG os seguintes documentos e informações da pessoa 

jurídica proponente do convênio e da interveniente, se houver: 

 

1 – Plano de Trabalho (anexo); 

2 – Nome da pessoa jurídica, com CNPJ e comprovantes de endereço   

   completo, inclusive com o CEP; 

3 – Prova de regularidade na Fazenda Federal; 

4 – Relação anual de informações sociais – RAIS; 

5 – Informação à Previdência Social – GFIP; 

6 – Nome e cargo de quem é o responsável legal pela pessoa jurídica, com 

   cópia de seu CPF, carteira de identidade e comprovante de endereço; 

7 – Comprovante de regularidade fiscal: Certidão de Regularidade Fiscal do  

   FGTS – CRF (Caixa Econômica Federal), Certidão Negativa de Débito –    

CND (Instituto Nacional de Seguridade Social) e Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas-CNDT (Ministério do Trabalho); 

8  - Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de 

   garantia por tempo de serviço (FGTS), quando possuir quadro de 

   funcionários; (RAIS) 

9 - Contrapartida oferecida ao Crea.         

 

É vedado ao CREA-MG celebrar convênio, efetuar transferência ou conceder 

benefícios de qualquer modalidade para órgão ou entidade, de direito público 

ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros convênios ou não 

esteja em situação de regularidade com o fisco. 

 

Com relação à regularidade fiscal, as certidões negativas de débito devem ser 

mantidas disponíveis para obtenção pelo CREA-MG a qualquer momento, 

desde o envio da solicitação até o término da vigência do convênio.   

VEJA  PLANO DE TRABALHO PARA PEDIDO DE APOIO INSTITUCIONAL.  
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3 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO CREA-MG 

 

Recebida, a proposta de Apoio Institucional é submetida a uma primeira avaliação 

no Gabinete da Presidência. Sendo considerada do interesse do Conselho, é 

encaminhada à Diretoria de Relações Institucionais – DRI. 

 
 
 

4 - APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Para apoio institucional com repasse financeiro, o prazo para prestação de contas é 

de 30 (trinta) dias após a realização do evento/objeto do convênio, estando a partir 

desta data, o convenente em situação de mora perante o CREA-MG. 

 

No caso de repasses de ART, o prazo para a prestação de contas é de 60 

(sessenta) dias após o fim do ano em curso, contendo obrigatoriamente, nos dois 

casos, a apresentação dos documentos constantes no art. 18 da Res. 1053/2014, 

bem como os itens 06 e 07 deste manual. 

 

Qualquer convenente que deixar de prestar contas dos recursos recebidos ou tiver 

as contas reprovadas, seja em decorrência de apresentação incompleta, 

constatação de não execução do objeto pactuado, desvio de finalidade ou qualquer 

outro fato que resulte em prejuízo ao erário, terá suspenso todo e qualquer repasse 

de recurso, a partir da data da inadimplência e estará impedido de estabelecer 

novos convênios com o CREA-MG, até a regularização de sua situação. 

 

 

5 - FORMATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Toda e qualquer despesa somente poderá ser efetuada, dentro da vigência do 

convênio, com as metas aprovadas no Plano de Trabalho e com atendimento aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência. Deve ser comprovado que o objeto do convênio foi integralmente 

cumprido e que os preços noticiados nos documentos apresentados estão em 
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sintonia com os preços praticados no mercado, sob pena de a Prestação de Contas 

ser reprovada. Caso essa reprovação aconteça, o convenente estará obrigado a 

devolver os recursos recebidos com os acréscimos legais. E em caso de não 

devolução dos recursos recebidos, terá seu débito remetido à Procuradoria 

Jurídica/Controladoria para providências. 

 

As despesas serão comprovadas por intermédio de documentos fiscais (nota fiscal 

ou cupom fiscal) e recibos (em casos específicos), emitidos em nome do 

convenente, contendo indispensavelmente o CNPJ ou CPF, endereço do 

fornecedor, data de emissão, descrição detalhada dos materiais, bens e serviços 

adquiridos, bem como o seu preço e a comprovação do recebimento do pagamento 

pelo fornecedor. Tais comprovantes deverão ser apresentados em originais ou 

fotocópias, anexados ao processo de prestação de contas, mediante protocolo no 

CREA-MG ou envio pelos Correios com Aviso de Recebimento (AR).  

 

Devem ser reproduzidos com absoluta clareza todos os itens essenciais do 

documento, sob pena das contas serem consideradas irregulares. Não serão aceitos 

comprovantes que contenham rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior 

ou posterior ao prazo de vigência do convênio respectivo. 

 

Para os convênios de apoio institucional serão aceitas despesas a partir da data de 

decisão de homologação do Plenário até 30 (trinta) dias após a realização do 

evento. 

 

Ocorrendo atraso no repasse dos recursos por culpa exclusiva do CREA-MG, os 

prazos, inclusive o da prestação de contas, serão prorrogados de ofício. 

 

 

6 - DOCUMENTOS FISCAIS A SEREM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS 

 

6.1 - Quando se tratar de fornecimento ou prestação de serviços por pessoa jurídica, 

somente serão admitidas notas fiscais ou notas fiscais/faturas. 
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6.2 - As notas fiscais e notas fiscais/faturas devem ser apresentadas sem rasuras e 

conter as seguintes informações: 

 Nome da entidade ou instituição conveniada; 

 Endereço da entidade ou instituição conveniada; 

 CNPJ da entidade ou instituição conveniada; 

 Data de emissão; 

 Descrição precisa do material fornecido e/ou serviço prestado; 

 Quantidade e preços unitário e total; 

 Total geral dos serviços e/ou bens adquiridos; 

 Carimbo, recibo de quitação da empresa emitente da nota fiscal ou nota 

fiscal/fatura, ou cópia do boleto bancário ou cópia do depósito em conta. 

 Atestado de recebimento do material ou de execução do serviço, datado e 

assinado pelo responsável pela entidade ou instituição conveniada, conforme 

modelo de carimbo constante no modelo de processo de prestação de contas – 

Anexo II.  

 

6.3 - Quando se tratar de prestação de serviços por autônomo, serão admitidos nota 

fiscal de serviços ou Recibo de Pagamento de Contribuintes Individuais – 

RPCI. 

  

6.4- O Recibo de Pagamento de Contribuintes Individuais – RPCI deve ser 

apresentado sem rasuras e conter as seguintes informações: 

 

 Nome da entidade ou instituição conveniada; 

 Descrição precisa do serviço prestado; 

 Nome completo do prestador de serviço; 

 CPF do prestador do serviço; 

 RG do prestador do serviço; 

 Endereço completo do prestador do serviço; 

 Número da matrícula no ISS, se houver; 

 Assinatura do prestador do serviço; 
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 Atestado da execução do serviço pelo responsável pela entidade ou instituição 

conveniada, conforme modelo de carimbo constante no modelo de processo de 

prestação de contas - Anexo II; 

 Comprovação do recolhimento de tributos e encargos sociais (IRRF, INSS e 

ISSQN) com a devida autenticação mecânica do agente arrecadador; 

 Data da prestação do serviço e da assinatura do prestador do serviço. 

  

 

7 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 A fim de facilitar a análise do processo de prestação de contas é necessário que ele 

seja apresentado com os documentos abaixo relacionados, na ordem descrita, com 

as páginas rubricadas pelo representante legal do convenente: 

 

1 - Ofício de encaminhamento em papel timbrado do convenente, com CNPJ, o título 

do evento/projeto ou no caso de ART, o nome e a assinatura do representante legal 

do convenente, e-mail e telefone para contato. (Anexo) 

 

2 - Relatório circunstanciado de execução do objeto do convênio, detalhando as 

ações desenvolvidas e os resultados alcançados. Deve conter todas as atividades 

realizadas, abordando o tipo, o objetivo e o período de sua realização. O referido 

relatório deve ter no máximo três folhas e ser elaborado em papel timbrado do 

convenente ou, na falta deste, em folha simples contendo o carimbo de CNPJ e a 

assinatura do representante legal. (Anexo) 

 

3 - Relatório físico-financeiro acompanhado dos originais ou fotocópias dos 

documentos fiscais referentes às despesas para o desenvolvimento das ações 

detalhadas no relatório circunstanciado. Os comprovantes fiscais devem conter o 

carimbo de atestado das despesas. (Anexo) 

 
4 - O relatório deve demonstrar a integralidade das despesas realizadas na 

execução das atividades e trazer a declaração do representante legal do 

convenente, confirmando que a aplicação dos recursos foi efetuada de acordo com o 

objeto do convênio e que os preços praticados são compatíveis com os de mercado.   
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O representante legal deve também se responsabilizar pelas informações contidas 

na prestação de contas. (Anexo) 

 

5 - Os demais documentos exigidos no convênio. 

 

Todos os documentos de eventos apresentados deverão ser comprovados através 

de fotos e listas de presença. Em caso de gráfica, enviar uma unidade do material 

confeccionado. Se for muito grande como outdoor, banner, faixas, enviar foto. 

Todos os materiais de divulgação (banner, outdoor, convites, flayer, certificados, 

canetas, blocos utilizados nos cursos e eventos, dentre outros) deverão conter a 

logomarca do Crea-Minas, sob pena da despesa não ser aceita na prestação de 

contas. 

 

Quando houver despesas com palestrantes e ministrantes de cursos, é necessária 

na prestação de contas a apresentação de título profissional, currículo, carga 

horária da palestra/atividade, custo/hora da palestra, compatibilidade ou vínculo do 

profissional com o Sistema e o tema da palestra. Para os pedidos de apoio 

institucional, estas informações devem ser apresentadas no ato da solicitação, 

juntamente com os documentos constantes neste Manual de Convênios. Os 

valores devem ser compatíveis com os valores de mercado.  

 

      O processo de prestação de contas deve ser encaminhado à DRI, através dos 

Correios, com Aviso de Recebimento (AR), ou ser protocolado diretamente nas 

Inspetorias ou Regionais ou ainda no protocolo da Sede do CREA-MG. 

 

É condição básica para a entidade de classe ou instituição conveniada 

pleitear e obter novos recursos a aprovação das contas relativas ao convênio 

anterior. 
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8 -  ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREA-MG 

 

A análise da prestação de contas será efetuada pela estrutura auxiliar do Colégio 

Estadual de Entidades e Colégio Estadual de Instituição de Ensino no prazo de até 

60 (sessenta) dias para análise e aprovação da prestação de contas dos 

convênios. 

 

 

9 - REPROVAÇÃO DAS CONTAS 

 

As contas serão reprovadas quando não atendidos quaisquer dos itens abaixo:  

  

     1 -  Quando não for executado o objeto do convênio; 

 

2 -  Quando o recurso financeiro for utilizado em finalidades diversas daquelas 

  estabelecidas no convênio; 

 
3 - Quando a prestação de contas estiver incompleta e não for regularizada pelo  

convenente; 

 
    4 -  Qualquer outro fato que resulte em prejuízo para o erário; 

 
    5 - Ausência de documentos exigidos neste manual. 

 
As contas deverão ser entregues completas e corretas até o dia 28/02 do ano     

subsequente, em se tratando dos repasses de ART. No caso dos convênios para 

apoio institucional, o prazo é de até 30 (trinta) dias após a realização do 

evento/projeto do convênio. 

 

10 – EXEMPLOS DE ALGUMAS DESPESAS NÃO AUTORIZADAS 

 
Será rejeitada toda e qualquer despesa realizada para finalidade diferente da 

prevista no convênio, bem como:  
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I - Pagamento efetuado fora do período de vigência do Convênio, exceto quando 

houver atraso por conta do CREA-MG na transferência do Recurso; 

II - O pagamento de despesas bancárias, tais como taxas de manutenção de conta e 

tarifas diversas bem como multas, juros, entre outras; 

III - Taxas de alvará de licenciamento, taxa de administração e impostos de qualquer 

natureza;  

IV – Pagamentos à Pessoa Jurídica que tenha em seu quadro societário, 

funcionários das partes; 

V -  Pagamentos a ocupantes de cargos honoríficos do Sistema Confea/Crea. 

(Conselheiros, inspetores, diretores); 

VI - Remuneração adicional a servidor ou funcionário que esteja em exercício de 

atividades remuneradas a qualquer um dos CREA’s; 

VII - Despesas com publicidade caracterizando promoção pessoal de quem quer que 

seja, ou de outras entidades estranhas à classe da Engenharia e Agronomia; 

VIII - Bebidas alcoólicas em geral, coffe break, buffet e gêneros alimentícios; 

IX - Aquisição de automóveis, automotores, motocicletas, ou similares, para fins de 

locomoção;  

X – Equipamentos, aparelhos eletrônicos, utensílios diversos e mobiliários  

em geral; 

XI – Brindes como: Bonés, chaveiros, canecas e similares, bolas, TV, DVD, videokê,  

Celulares, calendário, réguas, tablets e outros da mesma natureza; 

XII - Cestas básicas;  

XIII – Aluguel da sede da Entidade, bem como IPTU, taxas de condomínio, materiais 

de limpeza, materiais elétricos, serviços de limpeza, gás, despesas cartorárias;  

XIV - Coroa de flores para homenagens póstumas;  

XV - Mensalidades e/ou contribuições a outras Entidades; 

XVI – Carteirinhas e similares para associados; 

XVII – Serviços e materiais de decoração (arranjos de flores, vasos, balões, etc.); 

XVIII – Pagamento a ocupantes de cargo de diretoria do proponente; 

XIX – Homenagens a pessoas que não são profissionais do sistema Confea/Crea; 

XX – Viagens internacionais; 

XXI - Outras que não atendam o objetivo do convênio. 
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11-  DESPESAS ACEITÁVEIS E POSSÍVEIS NAS APLICAÇÕES DOS 

RECURSOS DE ART 

 

Para os objetivos e metas do convênio firmado com os repasses de ART, são 

aceitas e possíveis através de comprovação fiscal as seguintes despesas: 

 

1 - Quando houver deslocamento a outras cidades de membros da ENTIDADE 

serão aceitas despesas com hospedagem, alimentação e transporte (passagens 

aéreas/rodoviárias), mediante apresentação de notas fiscais e/ou bilhetes de 

passagens. Quando o deslocamento for com veículo do próprio representante, serão 

aceitas notas fiscais de combustíveis ou reembolso de quilômetro rodado (tabela 

equivalente a adotada pelo CREA-MG), pagos diretamente ao representante, 

mediante recibo em papel timbrado da Entidade, onde deverá constar a km e 

itinerário do deslocamento, bem como os dados do veículo e do proprietário; (anexar 

convites, convocações, fotos, programações, certificados, e outros comprovantes de 

participação relativo ao objetivo da viagem); 

 

2 – Despesas de composição, fotolitos, arte final e impressão de informática, 

cartazes, folders, formulários, impressos, envelopes e outros materiais necessários à 

divulgação e realização de cursos, palestras, seminários, eventos, conferências 

promovidas pela ENTIDADE, assim como as despesas mensais com a elaboração 

do jornal informativo; 

 

3 – Pagamentos a palestrantes, pessoas físicas e/ou jurídicas que promovam 

palestras, eventos, cursos, simpósios e outros, objetivando o aprimoramento e 

valorização da classe de profissionais do sistema Confea/Crea;  

 

4 – Pagamentos a profissionais autônomos que desenvolvam atividades 

orientativas aos profissionais e comunidade, que venham a colaborar com a 

fiscalização do CREA-MG, estabelecer ações coordenadas que visem o 

aprimoramento quanto à exigência da ART, em todos os trabalhos e serviços 

desenvolvidos pelos profissionais e/ou filiados, compreendendo também jornalistas 

autônomos para editoração de matérias elucidas a classe; 

 

5 – Despesas de postagens de correspondências aos profissionais filiados com a 

finalidade de divulgação de assuntos de interesse da classe; 

 

6 – Despesas com aquisição de equipamento de informática, tais como: 

microcomputador, impressoras, plotter, aparelho de fax e aquisição de software para 

desenvolvimento das atividades, a fim de permitir o acompanhamento dos serviços 

inerentes ao convênio; 
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         7 – Despesas com publicações de editais em jornais, assinaturas de revistas e 

periódicos relativos a matérias de cunho informativo, orientativo e educativo à classe 

profissional e comunidade; 

 

         8 – Despesas com locação de espaço físico e equipamentos, destinados ao 

desenvolvimento de eventos promovidos pela Entidade como: televisão, telão, DVD, 

projetor, máquinas de xerox, sistema de sonorização e transporte de material. 

Havendo outras despesas, deverá ser solicitada autorização prévia; 

 

         9 – Despesas com pagamento de estagiário e/ou funcionário que desenvolva 

atividades dentro dos objetivos do convênio e que esteja devidamente contratado 

pela Entidade, desde que o valor destas despesas, incluindo salário/bolsa estágio, 

vale transporte e encargos sociais e trabalhistas, não ultrapasse o valor máximo 

mensal de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do pagamento;  

 

10 – Despesas com campanhas publicitárias destinadas à divulgação sobre ART; 

 

11 – Contratação de serviços de provedores de acesso à internet e pagamento de 

conta de telefone vinculada ao evento objeto do convênio; 

 

12 – Publicação em jornais, revistas e periódicos que contemplem matérias ou 

divulgação relacionadas com os objetivos do Sistema Confea/Crea; 

 

13 – Despesas operacionais de consumo de energia, relacionadas às atividades 

objeto do convênio, quando da realização de eventos; 

 

14 – Aquisição de livros, publicações, revistas e material didático de cunho 

técnico das atividades relacionadas ao sistema Confea/Crea, para compor a 

biblioteca da Entidade; 

 

15 – Contratação de assessoria técnica, prestada por pessoa física ou jurídica, 

para a promoção de eventos, como palestras, cursos, simpósios e outros eventos 

assemelhados; 

 

16 – Contratação de consultoria técnica, prestada por pessoa física ou jurídica, 

para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao objeto do convênio e à 

valorização da Entidade de Classe; 

 

17 – Despesas com materiais de expediente tipo: papel A4, caneta, clips, caneta 

salientadora, pastas para arquivo de documentos, cartuchos, recarga de cartuchos, 

sacos plásticos, papel/bobina para plotter, desde que o valor não ultrapasse meio 

salário mínimo mensal à época do pagamento; 
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     18 – Serviços de contabilidade e advocacia. Antes da contratação destes 

serviços, a conveniada deverá encaminhar à Diretoria de Relações Institucionais 

solicitação prévia para análise e aprovação das referidas despesas. Para estes 

serviços, fica a conveniada obrigada a apresentar no mínimo 03 (três) orçamentos 

devidamente assinados e rubricados, antes da contratação, devendo estes 

profissionais estar inscritos em seus respectivos Conselhos/Órgãos de Classe;  

 

    19 – Manutenção de instalações físicas da sede da Entidade e de equipamentos 

de propriedade da entidade de classe, tais como: computador, impressora, plotter e 

outros correlatos; 

 

20 – Despesas com composição, arte final, fotolito e impressão de catálogos 

profissionais, abrangendo as profissões do sistema Confea/Crea; 

 

21 – Despesas com contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e 

atualização de “site” e serviços de hospedagem para comunicação da Entidade 

conveniada com os profissionais e sociedade. 

 

  

12 -  DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

           Sendo as contas definitivamente reprovadas, o convenente será instado a proceder 

com a devolução dos valores repassados pelo CREA-MG no todo ou em parte. Caso 

seja possível a restituição dos valores devidos pela via administrativa, antes do 

ajuizamento de qualquer ação judicial, essa devolução deve se processar por meio de 

quitação de boleto bancário. Nessa hipótese, o valor calculado pela DRI será 

atualizado monetariamente, a partir do seu recebimento pelo convenente, pelo índice 

utilizado para correção dos depósitos em caderneta de poupança.  

 

Após a quitação do boleto, o convenente deverá encaminhar cópia à DRI do CREA-MG 

para compor a prestação de contas. 

 

Estando o processo em vias judiciais, se o Convenente demonstrar interesse em 

regularizar sua situação junto ao CREA-MG, o contato será com a Procuradoria 

Jurídica e o pagamento será efetuado nos termos e moldes constantes no processo de 

execução judicial. 
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13 -  LEGISLAÇÃO   

 

As orientações contidas neste manual refletem a interpretação da legislação vigente, 

atendendo especialmente aos seguintes normativos: 

 

12.1) Constituição da República Federativa do Brasil; 

12.2) Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

12.3) Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

12.4) Lei Federal 6.496, de 07 de dezembro de 1977; 

12.5) Decreto Lei 23.569, de 11 de dezembro de 1933; 

12.6) Decisão PL-2936/2003 do CONFEA; 

12.7) Deliberação 159/2003 do CONFEA; 

12.8) Decisões do Tribunal de Contas da União;   

12.9) Instrução Normativa 01/97 do Tesouro Nacional; 

12.10) Resoluções nº 1052/14 e 1053/14 do CONFEA; 

12.11) Ato Administrativo Normativo nº 03/2014  (CREA-MG); 

12.12) Ato Administrativo Normativo nº  04/2014  (CREA-MG). 

 

 

14 -  CANAIS PARA ESCLARECIMENTOS 

 

 

COLÉGIO ESTADUAL DE ENTIDADES DO CREA-MG: 

Supervisora: Maria das Graças Pereira  

Tel.: (31) 3299-8839/8784/8983 

e-mail: maria@crea-mg.org.br 

 

COLÉGIO ESTADUAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO CREA-MG: 

Supervisora: Ana Cristina Neves Castro 

Tel.: (31) 3299-8970/8885/8998 

e-mail: anacris.castro@crea-mg.org.br  

 

 

mailto:maria@crea-mg.org.br
mailto:anacris.castro@crea-mg.org.br
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SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Supervisor: Lucas José Pedrosa Souza 

Tel.: (31) 3299-8964/8986 

 e-mail: lucas.pedrosa@crea-mg.org.br 

 

 

15 -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Não será aceita prestação de contas que não atenda os critérios estabelecidos neste 

manual. 

 

Todos os valores registrados na prestação de contas deverão estar expressos em 

moeda nacional.  

 

É reservado ao CREA-MG o direito de certificar a veracidade das alegações e dos 

documentos juntados na prestação de contas, promovendo toda e qualquer 

diligência para esse fim, bem como acompanhar e avaliar a execução física, técnica 

e financeira das atividades e/ou projetos, podendo complementar o procedimento 

com visitas técnicas. 

 

Este manual e seus anexos encontram-se disponíveis no portal do CREA-MG: 

www.crea-mg.org.br – Institucional - Órgãos Consultivos – Colégio de 

Entidades/Colégio de Instituição de Ensino – Legislação/Documentos. 

 

Os casos omissos referentes à prestação de contas serão resolvidos pela Diretoria 

de Relações Institucionais – DRI. 

 

Este manual entra em vigor para os convênios assinados a partir de 08 de 

setembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.  

 

Belo Horizonte,  08 de setembro  de 2014. 

 

http://www.crea-mg.org.br/
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16 - ANEXOS 

 

PLANO DE TRABALHO PARA PEDIDO DE APOIO INSTITUCIONAL 
 

Nome do projeto:  

 

Entidade/Instituição Proponente: 

 

Nome do Dirigente: 

 

Endereço: (Avenida, Rua, Praça )               Nº Complemento 

 

Bairro: Cidade: CEP: 

 

Telefone: (DDD)                             e-mail:                                      

 

Nome do responsável pelo projeto e profissão:  

 

Natureza:  (   ) Constituição ou ampliação do acervo de bibliotecas de informação técnica  (   ) 

Doação de livros, publicações, revistas e/ou material didático ou laboratório de entidades 

públicas ou privadas na jurisdição do Crea (   ) Publicação e divulgação de obras técnicas 

relacionadas ao exercício profissional (    ) Organização e implantação de cursos, inclusive em 

nível de pós-graduação (   ) Organização e realização de congressos, simpósios jornadas e 

encontros que contemplem assuntos relativos às profissões regulamentadas (   ) Elaboração de 

estudos e trabalhos relativos ao aperfeiçoamento técnico/científico/de inovação e cultural dos 

profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea (   ) Realização de pesquisas de mercado de 

trabalho e levantamento censitário (   ) premiação de trabalhos inéditos que contribuam para o 

aperfeiçoamento dos profissionais diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea (    

) Resgate histórico da cultura, ciência e tecnologia. 

Abrangência:   (    )  Internacional    (    )  Nacional   (     ) Regional 
 

 

D   

A

D

O

S   

 

D

O 

 

P

R

O

J

E

Objetivo: 

 

 

 

 

Justificativa: (indicar a real necessidade do projeto no contexto em que se pretende 

implementá-lo e para qual  publico alvo) 

 

 

 

 

Perspectiva de retorno institucional: 
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T

O 

 

Público Alvo: 

 

Local de realização: (Endereço e cidade) 

 

Período de realização:  Carga horária: (somente para cursos) 

 

Valor pleiteado: R$ 

 

Desembolso da Entidade: R$ 

 

Custo total do projeto: R$ 

 

Despesas a realizar com recursos da parceria com o CREA-MG (Detalhar) 

 

Caso não haja contrapartida financeira, informar os bens e serviços ofertados ao 

Sistema Confea/Crea: 

 

 

Indique qual a expectativa do tamanho do público: 

 

Indique o custo para participação de profissional do Sistema Confea/Creas no 

Projeto: 

 

Cite outros patrocínios, se houver: (valor e nome)  

 

Vantagens para os participantes:  

 

 

Nome e assinatura do Responsável pelo Projeto: (se houver) 

 

Local e Data:  

 

 

Assinatura do Presidente da Entidade: 

 

   

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE: 

 

 

Belo Horizonte,   ______ de ______________________ de ________. 

 

 

 

 

                                          _____________________ 

                                           Concedente - CREA-MG 

 

 

OBS: Anexar planilha com o custo total do evento ou da ação e destacar as 
despesas a serem pagas através da parceria com o CREA-MG. No caso de 
palestras e cursos anexar curriculum do palestrante, informando o registro no 
CREA, o valor da hora/aula e carga horária. 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto 

ao CREA-MG, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos, 

na forma deste Plano de Trabalho. 

 
 
Pede deferimento, 
 
 
 

Cidade, xxx de xxxxxx de 2014 
 
 
 
 

_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx – Proponente 
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Ofício para solicitação de Apoio Institucional 
 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE OU INSTITUIÇÃO DE ENSINO) 

 

 

Ofício Nº xxxx/2014 
 
Local e Data. 
 
 
Senhor Presidente do CREA-MG, 
 
Vimos através deste, solicitar um apoio financeiro no valor de R$ xxxx (xxxxxxxx) 

em parceria na realização do evento: xxxxxxx, que acontecerá nos dias xxx e xxx 

de 2012, na cidade de xxxxx.  

 

Em contrapartida, oferecemos:  

Ver Art. 11 da Res. 1052/14 – Contrapartidas (mencionar somente o que 

realmente será oferecido pelo proponente) 

 

 

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Assinatura 
Nome do presidente 
Entidade ou instituição de ensino 

 

 

 

 

 

Contato: 

Telefone: 

e-mail: 
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Relatório Físico-Financeiro 

 

Para Prestação de Contas de ART ou Apoio Institucional 

RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO  
 

Entidade ou Instituição de Ensino: xxxxxxxxxxxx 

Objeto do convênio: Informar se é repasse de ART ou se for parceria, 

informar o nome do objeto do convênio. 

Valor recebido: R$ 150,00 

Nome do responsável pela aplicação do recurso: Nome do proponente 

ou do interveniente 

Período de vigência do 

convênio: 

Data de assinatura até o 

término do convênio 

Nº do 

Documento 

(NF ou 

Fatura) 

Data de 

emissão do 

Documento 

Nome do prestador do serviço e 

especificação da Despesa Realizada 
Valor da despesa (R$) 

054/2014 06/04/2014 
Pago a Telemar referente à conta do telefone 
nº xxx relativo ao mês de março/14. 

80,00 

135/2014 15/12/2014 

Pago a Gráfica X relativo aos serviços de 
impressão de cartazes para comemoração do 
dia do engenheiro. 

120,00 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

TOTAIS: 
200,00 

DATA:(esta data deve ser no 
dia do preenchimento ou de 
envio ao Crea-Minas) 
  

Assinatura do Responsável pela Aplicação do Recurso 
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    Para Prestação de Contas de Apoio Institucional ou ART 

 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE OU INSTITUIÇÃO DE ENSINO) 

 

 

Ofício Nº xxxx/2014 
 
Local e Data. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Servimo-nos do presente para encaminhar o relatório de atividades referente à 

prestação de contas, desta Associação xxxxxxx, relativo à parceria na 

realização do evento: xxxxxxxx. (caso seja de apoio institucional) 

 Se for ART, ..... relativo aos repasses de ART repassados no ano de xxxxx. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Assinatura 
Nome do presidente 
Entidade ou instituição de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: 

Telefone: 

e-mail: 

 

 

 

 

 
 

  O ofício deve ser elaborado preferencialmente em papel timbrado da Convenente, caso 
contrário é necessário   que o carimbo de CNPJ seja posto no início do Ofício. 
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MODELO 
 

Para Prestação de Contas no caso de parceria segue o modelo abaixo. Se for relativo prestação de  
contas de ART, a Entidade deve relacionar todas as atividades realizadas durante o 2º semestre, 
pois o relatório do 1º semestre do ano relacionado à prestação de contas deve ser enviado no final 
do mês de julho de cada ano. 

ANEXO I 
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ( tipo,   objetivo,  período 

de sua realização e os resultados alcançados) 

 
N.º DO CONVÊNIO 

 

 

 

MODELO DE UM RELATÓRIO DE APOIO INSTITUCIONAL (PARCERIA) 

 
O evento ocorrido, voltado exclusivamente para alunos de engenharia e 
agronomia, focou na aplicabilidade dos trabalhos, na sustentabilidade e no 
incentivo à criação de grandes projetos. 
 
As inscrições foram abertas a todos os universitários graduandos e regularmente 
matriculados em Instituições de Ensino Superior no Estado de Minas Gerais, nos 
cursos de Engenharia ou Agronomia. 
 
Ao longo do 1º semestre foram realizadas ‘blitz’ nas principais Universidades 
mineiras para divulgação e convite ais alunos a participarem do evento, com 
estande móvel e distribuição de flyers. 
 
No final de agosto a entidade recebeu as inscrições dos candidatos, através de 
folha resumo dos trabalhos propostos. 
 
No período de setembro a novembro, ocorreu o processo de recebimento e 
análise dos trabalhos, conduzido por um conjunto de juízes de formação 
multidisciplinar nas diferentes áreas da engenharia, arquitetura e agronomia. 
 
Em dezembro aconteceu a cerimônia de premiação dos trabalhos.  
 
O apoio do CREA-MG contribuiu para a realização do evento e tornou-se um 
grande incentivo ao desenvolvimento da produção científica em Minas Gerais. 
 
Esperamos contar com  novas parcerias em outras oportunidades. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Fulano de Tal 
Presidente da xxxxxx 
Data: 
                          

O Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas deve ser elaborado preferencialmente 
em papel timbrado da Convenente, caso contrário é necessário que o carimbo de CNPJ seja posto 
no início do relatório. O relatório deve ser elaborado no máximo em 3 (três) folhas e deve conter 
informações circunstanciadas da realização do objeto do Convênio. 
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Declaração 
    
   Para prestação de contas de Apoio Institucional ou ART 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA 
CONVENENTE 

 
N.º DO CONVÊNIO 

 

 

  
 

 

 

 
Declaro que a aplicação dos recursos foi efetuada de acordo com o objeto do 

convênio e que os preços são compatíveis com os praticados no mercado. Não 

custeou, com estes recursos, as despesas vedadas no item 10 deste Manual,   

responsabilizando-me sob as penas da Lei  pela veracidade das  informações 

contidas nesta prestação de contas. 

 
 
 
Local,                 data,                                            
 
 
 
 
 Assinatura e 

 

Nome completo do representante legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente declaração deve ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da Convenente, 
caso contrário é necessário que o carimbo de CNPJ seja posto no início do relatório. Neste 
demonstrativo deve o Convenente inserir todos os documentos que comprovam as despesas e 
seus respectivos valores. 
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Modelo de carimbo para justificativa de despesas 

 

Este carimbo deve estar em todas as Notas Fiscais, Recibos, Cupons Fiscais e outros 

documentos que geraram as despesas. 

 

 

 

Nome: Entidade ou Instituição de Ensino 

 

Certifico que os serviços/materiais constantes 

neste documento foram realizados a contento. 

 

Em         /         / 

 

______________________ 

Assinatura do Responsável 
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RECIBO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI 

 

Eu_____________________________________________ recebi da entidade 

xxxxx, CNPJ nº xxxxx, pela prestação dos serviços de: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

a importância líquida de R$ xxxxxxxxxxxxxxx (______________________________) 

 

 

PAGAMENTO 

 

Valor do serviço prestado (valor bruto) R$ _____________ 

 

DESCONTOS 

                             INSS (11%) R$ _____________ 

                              ISSQN (5%) R$ _____________ 

                                         IRRF R$ _____________ 

                                      Valor Líquido R$ _____________ 

 

 

Número de inscrição no INSS: ____________________CPF: _________________ 

 

Documento de identidade: nº__________________ órgão emissor:___________ 

 

___________________,  _________ de ____________________ de 20______ 

 

Assinatura:______________________________________________________ 

 


