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 Outros:  

Assunto : 
001P – Deliberação CLP-MS n. 006/2018 de 4/4/2018, Ref.: Deliberação CLP-MS n. 005/2017 

de 06.09.2017- Ref.: Deliberação CLP-MS n. 003/2017 de 02/08/2017 – Ref. OF.CIRC. 
nº: 1.112 de 19/04/2017 – Confea - Protocolo nº: 1.462.868 de 27/04/2017 – Crea-MS. 
Encaminha para conhecimento, cópia da Decisão PL-0151/2017 do Confea, aprovada 
na Sessão Plenária Ordinária n. 1.438, realizada no período de 15 a 17 de março de 
2017, na sede do Confea em Brasília-DF, que não homologa o ato normativo do Crea-
PE, haja vista tratar-se de matéria de âmbito administrativo do Regional, conforme § 1º 
do art. 21 da Resolução nº: 1.066/2015 e da outras providências. De ordem da 
Superintendência, despachado à CLP, para verificar se nosso Ato Normativo referente 
ao desconto de anuidade atende ao estabelecido na PL-0151/2017. Deliberação CLP-
MS n. 001/2018 de 07/03/2018 – Solicitou manifestação do DJU o mais breve 
possível. Obs.: Aguardando a manifestação do DJU.(Transferida da Reunião anterior). 

Interessado : 
 

DAT-DJU-Superintendência do Crea-MS 

  
 A Comissão de Legislação Profissional-CLP do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul–CREA-MS, reunida em Campo Grande-MS no dia 9/5/2018, na 
Sede deste Conselho, após apreciar o teor contido na Deliberação em epígrafe e considerando que a 
Deliberação CLP-MS n. 003/2017 de 02/08/2017 foi despachada pelo DAT ao DJU, porém, não houve 
manifestação até a presente data; Considerando que a Decisão PL-0151/2017 de 24/03/2017 do Confea, 
DECIDIU: 1) Não homologar o ato normativo do Crea-PE, haja vista tratar-se de matéria de âmbito 
administrativo do Regional, conforme § 1º do art. 21 da Resolução nº 1.066, de 2015, não sendo 
necessária a homologação pelo Confea. 2) Orientar os Creas no sentido de que a regulamentação dos 
descontos e dos critérios para formalização de convênios prevista na Resolução nº 1.066, de 2015, seja 
feita por meio de ato administrativo do Crea, desde que não ocasione ou agrave déficit orçamentário 
ou financeiro, conforme § 1º do art. 21 deste normativo. 3) Determinar aos Creas a observância à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ressaltando a pertinência de ser formalizado estudo de impacto 
orçamentário-financeiro para a edição dos atos administrativos de regulamentação dos descontos e 
dos critérios para formalização de convênios; Considerando que o Ato Normativo nº: 6, de 29 de junho 
de 2012 do Crea-MS apenas fixa o percentual de 50% e os critérios para concessão deste desconto, 
não modificando e/ou extrapolando os critérios estabelecidos e sim, explicitando o teor contido no art. 
7º da Resolução nº 1.066/2015 do Confea, DELIBEROU por informar que o Ato Normativo nº: 6, de 29 de 
junho de 2012 do Crea-MS é um incentivo para os recém formados efetuarem seus Registros no Crea-MS na 
forma do art. 55 da Lei n. 5.194/66, bem como, atende os requesitos contido na Decisão PL-0151/2017 de 
24/03/2017 do Confea, por que, não tem registro e nem estudos comprovando que o mesmo tenha 
ocasionado ou agravado déficit orçamentário ou financeiro, conforme § 1º do art. 21 da Resolução nº 
1.066/2015 do Confea e ofendido a Lei de Responsabilidade Fiscal. Coordenou a Reunião, o Conselheiro do 
CREA-MS Engenheiro Agrônomo LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros Regionais do CREA-MS, Tecnólogo em Telecomunicações e Engenheiro Eletricista JULIO 
GUIDO SIGNORETTI e o Engenheiro Civil GERSON DA COSTA MELO. 

 

Campo Grande-MS, 9 de maio de 2018. 
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