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QUEM É QUEM
CONFEA
•
•
•
•

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

CREA
• Órgão público da administração indireta
• Autarquia federal especial - abrangência estadual
• Verifica e fiscaliza o exercício e as atividades das profissões 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

MÚTUA/CAIXA DE ASSISTÊNCIA
• Entidade privada sem fins lucrativos
• Instituição de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais para seus associados
Caixa de Assistência
• Operacionalizam os benefícios instituídos pela Mútua, fazendo
parte de um esforço de descentralização administrativa.

QUEM É QUEM
ASSOCIAÇÕES, CLUBES,
INSTITUTOS, SOCIEDADES
• 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

SINDICATOS DE PROFISSIONAIS
•
•
•
•

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

QUEM É QUEM

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.

Sistema Confea/Crea
Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966
Regula o exercício das profissões de
engenharia, agronomia, geologia,
geografia e meteorologia.
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Institui a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART na prestação de serviços
de engenharia e agronomia, e autoriza a
criação da Mútua.

Regulamenta, em nível
nacional, o exercício das
profissões das áreas de
engenharia, agronomia e
geoci6encias.

Regulamentam e
fiscalizam, em nível
regional, o exercício
das profissões das
áreas de
engenharia,
agronomia e
geociências, além de
outras funções.

Sistema
Confea/Crea
Mútua

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

Sistema
Confea/Crea
Ação definida na Lei
5.194/1966.

Órgão público:

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

DISTRIBUIÇÃO DE
RECEITAS NO SISTEMA
CONFEA/CREA/MÚTUA

• A Resolução 1.026, de 18 de dezembro de
2009 determina tanto a divisão das
receitas como a forma que os valores
devem ser recolhidos.
• Os pagamentos de anuidades, ARTs e
multas deve ser feito, obrigatoriamente,
por meio eletrônico.
• No momento do crédito bancário, é feito o
particionamento da receita.

Anuidades e
outras taxas

ART
O valor do
registro de
Anotação de
Responsabilidad
e Técnica (ART)
é dividido entre
o Crea, o
Confea e a
Mútua.

Transparência e
prestação de contas

Prestação de contas
• Comissão de Orçamento e tomada de
contas.

É formada por conselheiros do Crea, que se reúnem de
forma trimestral para analisar as contas da gestão.

• Auditoria independente

As contas do Crea-MG são
acompanhadas e analisadas
interna e externamente.

O contrato das auditorias independentes é anual (o
contrato atual termina em agosto deste ano). Eles são
responsáveis por dar os conselhos recomendatórios e
contáveis da gestão. No final de cada período de
avaliação, são gerados dois relatórios que dão um
parecer sobre a situação das contas e de outras áreas do
conselho (RH, Fiscalização, etc). Após o envio da
justificativa do Crea, eles enviam um relatório final para
a análise da COTC.
• Controladoria
Acompanha e realiza auditorias (Como a do Confea e
TCU).Todas as prestações de contas são enviadas para a
Controladoria para que seja feita a verificação dos dados
. Também são responsáveis pelo relatório de gestão, que
é mandado para o Confea e TCU anualmente. A
Controladoria faz parte do Portal da Transparência e
verifica normas, portarias e manuais do Conselho.

Prestação de contas
• Auditoria do CONFEA

As contas do Crea-MG são
acompanhadas e analisadas
interna e externamente.

A última foi realizada em abril de 2018, e auditou as
contas de 2015 e 2016. Ainda não foi divulgada data
para a próxima auditoria, que deve auditar a gestão de
2017 e 2018. O trabalho dos auditores do Confea
começa com a solicitação dos documentos da gestão e
do preenchimento dos Papeis de Trabalho das
Auditorias (PTAs), que expressão dados diversos, como
número de profissionais registrados, gastos mensais,
ações de fiscalização, número de autos de infração.
Após o envio, os auditores vem até o Conselho e
elaboram um relatório, que após as justificativas do
Crea, é enviado em definitivo para o Confea.

• Auditoria do TCU

Envia-se anualmente um relatório de gestão para o
TCU, que verifica todas as questões internas, de contas
e repasses financeiros da entidade. As entidades que
receberão a auditoria do TCU são sorteadas no início do
ano. Desde 2014, o Crea-MG não foi auditado.

Importante
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
QUALIFICAÇÃO

SISTEMA CONFEA/CREA
HABILITAÇÃO

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.

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.
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.

Benefícios da ART
• Para o profissional

o registro garante os direitos
autorais, comprova a existência de
um contrato, garante o direito à
remuneração e define o limite das
responsabilidades.

• Para o contratante

é um instrumento de defesa, pois
formaliza o compromisso do
profissional com a qualidade e
entrega dos serviços prestados.
Em casos de sinistros, identifica
individualmente os responsáveis.

• Para a sociedade

a ART aponta os responsáveis técnicos pela execução de
obras ou prestação de qualquer serviço profissional,
assim como as características do serviço contratado.

Lei 6.496, 07 dez. 1977
“Todo contrato, escrito ou
verbal, para a execução de obras
ou prestação de quaisquer
serviços profissionais referentes
às áreas da Engenharia e a
Agronomia fica sujeito à
‘Anotação de Responsabilidade
Técnica’ (ART).” Art. 1º
“A ART define, para os efeitos legais,
os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia e
agronomia.” Art. 2º
"A falta da ART sujeitará o profissional
ou a empresa à multa prevista na
alínea "a" do Art. 73°da Lei n.º 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, e demais
cominações legais.” Art. 3º

ART de Obra ou Serviço
Execução de obras ou prestação de
serviços inerentes às profissões
abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea.

ART Múltipla
Especifica vários contratos referentes
à execução de obras ou à prestação
de serviços em determinado período.

ART de Cargo ou Função
Relativa ao vínculo com pessoa
jurídica para desempenho de cargo
ou função técnica.

ART • Tipos • Resolução 1025

Acervo
técnico
O acervo técnico é o
conjunto das atividades
desenvolvidas ao longo
da vida do profissional,
compatíveis com suas
atribuições e registradas
no Crea por meio de
Anotações de
Responsabilidade
Técnica - ART.

VISÃO GERAL CREA-MG

DIREÇÃO

[Cargos honoríficos
e não remunerados]

•
•
•
•
•

Plenário
Câmaras
Especializadas
Diretoria
Diretoria
Inspetorias

APOIO

[Cargos honoríficos
e não remunerados]

•
•
•

OPERACIONAL
[remunerados]

•

Funcionários

Comissões
Grupos de
Trabalho
Órgãos
Consultivos

Plenário
• Órgão colegiado representativo
do universo de profissionais
regulamentados no Sistema
Confea/Crea;
• É composto por representantes
das Entidades de Classe e das
Instituições de Ensino;
• Qualquer profissional pode ser
conselheiro, basta fazer parte de
uma Entidade de Classe ou
Instituição de Ensino e ser eleito
ou indicado para o cargo;
• A função de conselheiro é
honorífica e não remunerada;
• As funções das Câmaras
Especializadas, Comissões e
Grupos de Trabalho são
exercidas pelos conselheiros;
• Mandato de conselheiro: 3 anos.

PLENÁRIO
Composição 2021

108

Conselheiros

63

Conselheiros
representantes
de Entidades
de Classe;

45

Conselheiros
representantes
de Instituições de
Ensino.

1/3 do Plenário é renovado a cada ano.

Câmaras
Especializadas
Órgãos decisórios que
têm por finalidade:
• Deliberar sobre registro de
profissionais e empresas;
• Estabelecer diretrizes de
fiscalização;
• Julgar infrações profissionais;
• Analisar casos omissos na
legislação;
• Representar o Crea-MG em
assuntos de interesse dos
profissionais.

Presidência
•
•
•
•

Órgão executivo máximo
É eleito pelo voto direto dos profissionais
Dirige o Crea-MG
Cumpre e faz cumprir:
o as decisões do Plenário e das Câmaras
Especializadas
o a legislação federal
o as resoluções, as decisões normativas,
as decisões plenárias baixadas pelo
Confea
o os atos normativos e administrativos
baixados pelo Crea-MG
• A função é honorífica e não remunerada
• Mandato de 3 anos
• É permitida uma única reeleição

Diretoria
•

Órgão executivo da estrutura básica, tem por
finalidade auxiliar a Presidência no desempenho
de suas funções e decidir sobre questões
administrativas.

•

É constituída pelo presidente e por conselheiros
regionais, exercendo as seguintes funções:
o Vice-presidente
o Diretor Administrativo e Financeiro
o Diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia
o Diretor Técnico e de Fiscalização
o Diretor de Atendimento e Acervo
o Diretor de Relações Institucionais
o Diretor de Recursos Humanos

•

A função é honorífica e não remunerada

•

Mandato de 1 ano

•

É permitida uma única reeleição

Comissões e GTs

• Comissões Permanentes
São órgãos da estrutura de suporte,
responsáveis pelo apoio às Câmaras e ao
Plenário, no desenvolvimento de atividades
contínuas relacionadas a um tema específico
(legal, técnico ou administrativo).
• Comissões Especiais
Têm por finalidade auxiliar os órgãos da
estrutura básica no desenvolvimento de
atividades de caráter temporário, relacionadas a
um tema específico (legal, técnico ou
administrativo).
• Grupos de Trabalho
De caráter temporário, subsidiam os órgãos da
estrutura básica e da estrutura de suporte por
intermédio do estudo de tema específico,
objetivando fixar entendimentos e apresentar
propostas, permite a participação de especialista
como convidado.

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.

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

EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO É
NOSSO
COMPROMISSO
COM VOCÊ.
O Crea-MG leva a sério o
compromisso de atender
cada vez melhor aos
profissionais, às empresas
e à sociedade. Para isso,
busca simplificar seus
processos e manter
atualizados diversos canais
de atendimento.

Inspetorias
• Prestação de serviços
• Representação dos
profissionais e do Conselho
na circunscrição
• Relacionamento e parceria
com Entidades de Classe e
Instituições de Ensino
• Cooperação no
planejamento da fiscalização
na circunscrição
• Divulgação da legislação
• Orientação

64

Inspetorias

Escritórios de
Representação

• Maior inserção social do Crea-MG
• Atender demandas específicas
• Fortalecer vínculos com Entidades de
Classe e Instituições de Ensino

16

Escritórios de
Representação

