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CONFEA

CREA

MÚTUA/CAIXA DE ASSISTÊNCIA

QUEM É QUEM

• Entidade privada sem fins lucrativos
• Instituição de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais para seus associados

• Órgão público da administração indireta
• Autarquia federal especial  - abrangência estadual
• Verifica e fiscaliza o exercício e a atividade das profissões 

regulamentadas nas áreas da engenharia, agronomia e geociências
• Atendimento à sociedade e ao profissional
• Zela pela ética profissional
• Registra as tabelas de honorários elaboradas pelas entidades de 

profissionais

• Órgão público da administração indireta 
• Autarquia federal especial - abrangência nacional
• Instância máxima na regulamentação do exercício profissional
• Zela pela conduta ética profissional no exercício da engenharia, da agronomia e das 

geociências

Caixa de Assistência
• Operacionalizam os benefícios instituídos pela Mútua, fazendo 

parte de um esforço de descentralização administrativa.



SINDICATOS DE PROFISSIONAIS

ASSOCIAÇÕES, CLUBES, 
INSTITUTOS, SOCIEDADES

QUEM É QUEM

• Entidades privadas, sem fins lucrativos
• Fiscalizam as condições de trabalho
• Fiscalizam as condições salariais
• Representam os profissionais de uma mesma categoria ou de profissões correlatas 

perante o poder judiciário e as entidades administrativas
• Defendem os interesses dos trabalhadores a ele congregados

• Entidades privadas, sem fins lucrativos, que congregam os profissionais da região 
ou área de atuação

• Estimulam o aprimoramento profissional
• Defendem os interesses dos associados
• Contribuem para melhorar a qualidade de vida da região à qual pertencem
• Responsáveis por elaborar as Tabelas de Honorários Profissionais  



INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO

• Podem ser públicas, fundações e privadas.

• São responsáveis pela formação e qualificação 
do profissional por meio de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

• Seus cursos são autorizados e reconhecidos 
pelo MEC.

• Precisam ter cadastro no Crea-MG para que os 
seus egressos possam solicitar a habilitação 
para o exercício profissional.

QUEM É QUEM



Sistema 
Confea/Crea

Ação definida na Lei 
5.194/1966.

Órgão público: 
ação limitada pelo 
que a lei especifica 
e, expressamente, 
autoriza.



Regula o exercício das profissões de 

engenharia, agronomia, geologia, 

geografia e meteorologia.

Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966

Sistema Confea/Crea

Institui a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART na prestação de serviços 

de engenharia e agronomia, e autoriza a 

criação da Mútua.

Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977



Sistema 
Confea/Crea
e Mútua

Gestão de planos 
de benefícios 
sociais, 
previdenciários e 
assistenciais 
ofertados, 
mediante adesão, 
aos profissionais 
do Sistema 
Confea/Crea.

Regulamenta, em nível 
nacional, o exercício das 

áreas de engenharia, 
agronomia e geociências.

Regulamentam e 
fiscalizam, em nível 
regional, o exercício 

das profissões das 
áreas de 

engenharia, 
agronomia e 

geociências, além de 
outras funções.



Registro 
profissional

• Habilita o 
profissional para o 
exercício de sua 
profissão.

• Permite constituir 
um banco de dados 
para fins de acervo 
técnico.

Atribuição do 
Crea



Cadastro 
dos cursos

• Os cursos das áreas de 
engenharia, agronomia, 
geografia, geologia e 
meteorologia deverão ser 
cadastrados e não 
reconhecidos pelo 
Crea-MG.

• O ato de reconhecimento 
cabe ao MEC, que delega às 
secretarias e conselhos de 
educação o ato de 
reconhecer o curso.



Importante

QUALIFICAÇÃO

SISTEMA CONFEA/CREA 

HABILITAÇÃO

INSTITUIÇÕES DE ENSINO



Fiscalização

Benefícios para as 
Instituições de Ensino e 
professores 
• A fiscalização inibe a atuação de 

leitos e garante o mercado de 
trabalho para os profissionais 
legalmente habilitados.

• Com isso, há maior interesse das 
pessoas em fazer cursos na área 
de engenharia, agronomia e 
geociências.



Fiscalização

Benefício para os 
profissionais habilitados 
• Amplia o mercado de 

trabalho ao garantir que os 
profissionais legalmente 
habilitados exerçam 
atividades nas áreas de 
engenharia, agronomia e 
geociências.



Responsabilidade do profissional
ART
• O preenchimento e recolhimento 

da ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) é 
obrigatório para qualquer serviço 
profissional, independente da 
existência de contrato 
formalizado.

Registro profissional
• Para o exercício das atividades 

profissionais regulamentadas, 
não basta ter o diploma, é 
preciso fazer o devido registro 
no Conselho e se manter em dia 
com a anuidade.



VISÃO GERAL CREA-MG

DIREÇÃO
[Cargos honoríficos
e não remunerados]

• Plenário
• Câmaras

Especializadas
• Presidência
• Diretoria
• Inspetorias

OPERACIONAL
[remunerados]

• Funcionários

APOIO
[Cargos honoríficos
e não remunerados]

• Comissões
• Grupos de 

Trabalho 
• Órgãos 

Consultivos



Órgãos 
Consultivos

Auxiliam o Plenário e a 
Presidência em temas de 
interesse dos profissionais, no 
desenvolvimento de atividades 
e na implantação de 
estratégias de caráter regional 
do Crea-MG.



Primeira experiência no Brasil, o CIE é um 
órgão consultivo do Crea-MG que congrega 
as Instituições de Ensino (IEs) sediadas no 
estado e representativas dos profissionais 
nas modalidades regulamentadas e 
fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. O 
objetivo é promover alianças entre o 
Conselho e as IEs, priorizando a formação e 
qualificação dos profissionais. 



CREA JR-MG
Constituído por 
estudantes e 
recém-formados 
das áreas 
tecnológicas. 
Seu principal 
objetivo é 
aproximar o 
Crea-MG dos 
futuros 
profissionais.
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