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Crea-MG
Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Minas Gerais



Um bem na proteção da sociedade, o 
Crea-MG trabalha pela valorização
das profissões regulamentadas, com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e 
social sustentável, por meio da 
verificação e fiscalização do exercício 
e das atividades nas áreas da 
engenharia, da agronomia e das 
geociências. Desta forma, assegura que 
os empreendimentos e as 
atividades nestas áreas sejam 
conduzidas por profissionais
registrados e habilitados, visando à 
segurança e à qualidade, em 
atendimento ao bem estar humano e 
social, equilíbrio ambiental, proteção e 
preservação da vida.



Autarquia 
Federal da 
administração 
indireta.
Órgão público 
federal: ação 
limitada pelo que a 
lei especifica e, 
expressamente, 
autoriza.

SISTEMA CONFEA/CREA



Regula o exercício das profissões de 

engenharia, agronomia, geologia, 

geografia e meteorologia.

Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966

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
PRINCIPAIS LEIS FEDERAIS



QUALIFICA-CAPACITA

SISTEMA CONFEA/CREA 

HABILITA PARA O
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

E FISCALIZA

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

IMPORTANTE



O QUE O CREA FAZ?

 Verifica e fiscaliza o exercício e as atividades das profissões 
regulamentas da engenharia, da agronomia e das geociências;

 Registra profissionais e empresas;

 Habilita os profissionais para o exercício profissional e empresas 
para atividades afins;

 Tribunal de ética – instaura, instrui e julga processos relativos a 
má conduta ética profissional;

 Zela pelo acervo técnico dos profissionais;



CREA

 Órgão Público;

 Registra e habilita 
profissionais e empresas;

 Registro obrigatório para 
exercício e atividade 
profissional e empresarial; 

 Fiscaliza o exercício 
profissional e atividades 
empresariais;

 Tribunal de ética;

ENTIDADE DE CLASSE
 Organização privada sem 

fins lucrativo;

 Representa seus 
associados e defende 
interesses da categoria;

 Filiação não obrigatória;

 Promove capacitação e 
aperfeiçoamento 
profissional;

 Promove congraçamento 
dos profissionais;



Sistema 
Confea/Crea

e Mútua

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

ÓRGÃO PÚBLICO
Regulamenta, no âmbito 
nacional, o exercício das 
profissões das áreas de 
engenharia, agronomia e 
geociências – sede em 
Brasília

ÓRGÃO PÚBLICO 
Verifica e fiscaliza, 
no âmbito regional 
(26 estados + 
distrito federal), o 
exercício e 
atividades das 
profissões 
regulamentadas das 
áreas de 
engenharia, 
agronomia e 
geociências, além de 
outras funções.



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



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 Câmaras Especializadas, as 
Comissões e os Grupos de Trabalho 
são formados pelos conselheiros; 

• Mandato de conselheiro: 3 anos.



63
Conselheiros 
representantes 
de Entidades 
de Classe;

108 Conselheiros

45
Conselheiros 
representantes 
de Instituições de 
Ensino.

1/3 do Plenário é renovado a cada ano.

PLENÁRIO
COMPOSIÇÃO 2021



• 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.

Órgãos decisórios que 
têm por finalidade:

CÂMARAS ESPECIALIZADAS



• 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 do Confea
o os atos normativos e administrativos 

do Crea-MG
• A função é honorífica e não remunerada
• Mandato de 3 anos
• É permitida uma única reeleição

PRESIDÊNCIA



• 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

DIRETORIA



Benefício para os 
profissionais habilitados 
e empresas regulares.
• Combate a atuação de 

leigos e empresas 
irregulares, ampliando o 
mercado de trabalho para 
profissionais legalmente 
habilitados e empresa 
regulares. 

FISCALIZAÇÃO



OBRIGAÇÕES LEGAIS DOS 
PROFISSIONAIS 

O Crea fiscaliza para que os profissionais 
habilitados estejam na frente das 
atividades exclusivas das profissões 
regulamentadas da engenharia, da 
agronomia e das geociências. Porém, o 
profissional é fiscalizado e tem obrigações 
legais para cumprir, entre elas:
• Registrar a ART (antes de iniciar a 

atividade ou o trabalho técnico);
• Colocar placa nos empreendimentos com 

os dados do responsável técnico e a 
respectiva atividade.



Benefício para a 
sociedade 
• Por meio da fiscalização, 

o Crea-MG promove a 
proteção da sociedade, o 
bem-estar social e 
humano, e o equilíbrio 
ambiental.

FISCALIZAÇÃO



Benefícios para o 
contratante
APLICAÇÃO DA BOA TÉCNICA

• Segurança

• Qualidade

• Economicidade

FISCALIZAÇÃO



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

de leigos, ampliando o mercado de 
trabalho para profissionais 
legalmente habilitados.

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

FISCALIZAÇÃO



Responsabilidade do profissional
ART
• O preenchimento e recolhimento 

da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) são obrigatórios 
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 registro no 
Conselho e se manter em dia 
com a anuidade.



Para o profissional
garante os direitos autorais, tem 
valor de 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
aponta os responsáveis técnicos pela execução 
de obras ou prestação de qualquer serviço 
profissional, assim como as características do 
serviço contratado.

BENEFÍCIO DA ART



ART • Tipos • Resolução 1025
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.



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.

ACERVO TÉCNICO



PRINCIPAIS RECEITAS DO 
CREA-MG

• Origem:
 Anuidades de profissionais e empresas;

 Taxas de ART

Nota:
O Crea não depende e não recebe recursos 
financeiros do Governo Federal e, tem autonomia 
administrativa e financeira dentro dos limites da Lei.



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 

Responsabilidade 
Técnica (ART) é dividido 
entre o Crea, o Confea e 

a Mútua.



O QUE O CREA-MG FAZ COM A 
RECEITA

• As receitas financeiras líquidas do Crea são 
utilizadas para atividades de fiscalização e 
atendimento; funcionamento do plenário, das 
câmaras, das comissões, dos grupos de trabalho e 
dos órgãos de suporte; apoio a projetos das 
entidades de classe; atividades administrativas e 
de manutenção das 80 inspetorias, escritórios de 
representação e outros.

• O Crea-MG atende todo  território mineiro, ou 
seja, 853 municípios, 195 mil profissionais e 40 
mil empresas e, a cada ano amplia as suas ações.



ANO 2020

Receita Líquida

Despesas

Gastos com pessoal sobre a receita

R$116.351.870,84

R$ 77.417.055,25

35,15%



PARCERIAS COM AS ENTIDADES DE CLASSE 

o Crea-MG realiza parcerias com as entidades de classe do 
Sistema Confea/Crea, sede em Minas Gerais, com repasse de 
recursos financeiros, através de editais de chamamento público,  
nos termos da Leis nº 13.019/2014,  13.204/2015 e 5.194/66, do 
Decreto nº 8.726/16 e da Resolução nº 1.075/2016. 

Os projetos apresentados pelas entidades devem  atender as 
regras do edital, como por exemplo um dos seguintes objetivos 
gerais:  aperfeiçoamento profissional e divulgação das profissões 
abrangidas pelo sistema Confea/Crea; do Código de Ética 
Profissional;  da Legislação Profissional; e outros assuntos 
pertinentes à área tecnológica, conforme interesse do Crea-MG 
em cada edital.



CHAMAMENTOS PÚBLICO - HISTÓRICO

REPASSE ÀS ENTIDADES DE CLASSE ( R$ )

Referente a: 

2018 ................   868.189,75 ( 19  projetos )

2019 ................ 1.272.068,04 ( 22 projetos )

2021 ................. EM EXECUÇÃO

Foram apresentados 33 projetos – 2.629.937,51
Máximo de 90.000,00/projeto e 01 projeto por entidade



Transparência -
prestação de contas - auditorias



• Comissão de Orçamento e Tomada de 
Contas.

É formada por conselheiros do Crea, que se 
trimestralmente para analisar as contas da gestão.

• Auditoria independente
O contrato das auditorias independentes é anual (o atual 
termina em agosto deste ano). Eles são responsáveis por 
dar os conselhos a gestão. Ao final de cada período, são 
gerados dois relatórios com 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 a do  
TCU. Todas as prestações de contas são enviadas para que 
ela faça a verificação dos dados . Também é responsável 
pelo relatório de gestão enviado para o Confea e 
disponibilizado para TCU anualmente. 

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUDITORIAS



Prestação de contas e auditorias

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

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

• Auditoria do TCU
Anualmente é disponibilizado no Portal da 
Transparência, o relatório de gestão para o TCU. O 
órgão verifica todas as questões internas, de contas e 
repasses financeiros da entidade. As entidades que 
receberão a auditoria do TCU são sorteadas no início de 
cada ano. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUDITORIAS
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