
Quem é quem 

NO SISTEMA 
CONFEA/CREA/MÚTUA 

NIVELAMENTO INSTITUCIONAL 



  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 
• Fiscaliza o exercício e a atividade das 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 ética profissional da engenharia, agronomia e 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, 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   
 



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 

profissões de base 
tecnológica. 

Regulamentam e 
fiscalizam, em nível 

estadual, o exercício 
das profissões de 
base tecnológica, 

além de outras 
funções. 

VISÃO GERAL SISTEMA CONFEA/CREA 



Conselhos 
profissionais 

São órgãos públicos.  
 
Autarquias federais criadas 
para regulamentação e 
fiscalização do exercício e 
das atividades profissionais. 



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 

PRINCIPAIS LEIS 



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

Órgão público: 
tem sua 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. 

http://airmail.calendar/2009-12-18 12:00:00 BRST
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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 – Controle interno 

• 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 
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. 

As contas do Crea-MG são 
acompanhadas e analisadas 
internamente. 



Prestação de contas – Controle Externo 

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

• Auditoria do CONFEA 
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.  



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 

SERVIÇO 



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. 

SERVIÇO 



Importante 

QUALIFICAÇÃO 

SISTEMA CONFEA/CREA  

HABILITAÇÃO 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

PAPÉIS 



Fiscalização 

Benefício para a 
sociedade  
• Através da fiscalização 

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

SERVIÇO 



Fiscalização 

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

leigos 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. 

SERVIÇO 



Fiscalização 

Benefício para o 
contratante 

• Segurança 

• Qualidade 

• Economicidade 

SERVIÇO 



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. 

SERVIÇO 



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. 



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. 

TIPOS DE ART 



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. 

SERVIÇO 



Crea-MG 
www.crea-mg.org.br 



VISÃO GERAL CREA-MG 

DIREÇÃO 
[Cargos honoríficos 
e não remunerados] 

 
• Plenário 
• Câmaras 
• Diretoria 
• Inspetorias 

OPERACIONAL 
[remunerados] 
 

• Funcionários 

APOIO 
[Cargos honoríficos 
e não remunerados] 

 

• Comissões 
• Grupos de Trabalho 
• Colégios 
• CEP 





ORGANIZAÇÃO REGIONAL – SUPORTE OPERACIONAL 

07 
REGIONAIS 

77 
UNIDADES DE 
ATENDIMENTO 



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 2019 

69 
Conselheiros 
representantes 
de Entidades 
de Classe; 

106 
Conselheiros 

37 
Conselheiros 
representantes 
de Instituições de 
Ensino. 

1/3 do Plenário é renovado a cada ano. 

1 
Presidente Crea-MG 



Câmaras 
Especializadas 

• 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: 

Os conselheiros compõem as câmaras. 
O cargo é honorífico e não remunerado.  



Presidência  
e Diretoria 

Diretores (Conselheiros) 

• Eleitos pelo Plenário; 
• Mandato de 1 ano; 

São cargos honoríficos 
e não-remunerados 

Engenheiro civil  

Lucio Borges 

• Mandato 
2018/2020 

PRESIDENTE ATUAL 

Presidente 

• Eleito pelo voto direto; 
• Mandato de 3 anos; 

Podem ser reeleitos 
uma única vez 



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. 



CREAJR-MG 

Constituído por 
estudantes e 
recém-formados 
das áreas 
tecnológicas.  

Seu principal 
objetivo é 
aproximar o 
Crea-MG dos 
futuros 
profissionais. 



RESULTADOS 
2018 
ALGUNS PONTOS 



Fiscalização 

Em 2018  
foram realizadas  
121.500 ações  

de fiscalização  
e emitidos  

5.644 autos  
de infração. 

• Mais de 11000 Ações 
• Obras 5054 
• Empreendimentos 3572 
• Contratos 1997 
• Integrantes de quadro 

técnico 514 
• Crédito rural 102 

Blitze 

46 Blitze 

Metropolitana: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Conselheiro Lafaiete, Sete 
Lagoas, Ouro Branco, Santa Luzia, Ouro Preto, Nova Lima, Pedro Leopoldo, 
Curvelo • Sudeste: Juiz de Fora, Viçosa, Muriaé, Ubá • Leste: Ipatinga, 
Governador Valadares, Araçuaí, Itabira, Caratinga • Sul: Alfenas, Pouso 
Alegre, Varginha, Poços de Caldas, Itajubá, Lavras • Triângulo: Uberlândia, 
Araguari, Araxá, Uberaba, Ituiutaba, Patos de Minas • Norte: Unaí, 
Diamantina, Montes Claros, Paracatu • Leste: Pará de Minas, São Sebastião 
do Paraíso, Passos, Divinópolis 







ATENDIMENTO  
POR TIPO DE 

SOLICITAÇÃO 



Câmaras especializadas 

CAE N.º REUNIÕES PROCESSOS PF PROCESSOS PJ 
TOTAL DE 

PROCESSOS 
AUTOS DE 
INFRAÇÃO 

Agrimensura 22 336 89 425 21 

Agronomia 23 340 367 707 125 

Civil 23 1.082 943 2.025 359 

Elétrica 23 488 153 641 266 

Engenheira de Segurança do Trabalho 20 840 39 879 9 

Geologia e Minas 22 141 239 380 38 

Mecânica e Metalúrgica 23 737 496 1.233 391 

Química 21 36 177 213 125 

TOTAL 177 4.000 2.503 6.503 1.334 







www.c rea-mg . o r g .b r  

A t e n d i m e n t o  

0800 031 27 32 

www.radiocreaminas.com.br www.flickr.com/crea-minas twitter.com/Crea_Minas 

(31) 3299-8825 

União e diálogo para avançar 


