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Assunto : 
001P – Deliberação CLP-MS n. 007/2019 de 07/06/2019 ref. (Deliberação CLP-MS nº: 

002-2019 de 10/05/2019-Ref.: CI 065/2018-DAR de 19/12/2018), que 
DELIBEROU por aprovar a Proposta oriunda da reunião dos Gerentes do Crea-MS 

de 18/12/2018, solicitando alteração no Ato Normativo n. 6, de 29/06/2012, para 
que o desconto de 90%(noventa por cento) no valor da anuidade nos casos dos 
itens II e III seja de forma automática, sem a necessidade de requerimento 
protocolado perante o Crea-MS, até no máximo a data de 31 de janeiro do 
exercício a que se refere o pedido, conforme determinado no art. 3 do Ato 
Normativo n. 6, de 29/06/2012 do Crea-MS. DELIBEROU ainda, para que seja 

solicitado um parecer do DJU, no sentido de esclarecer qual a interpretação 
correta, do ponto de vista jurídico do que dispõe os itens II e III do Ato Normativo n. 
6, de 29/06/2012 do Crea-MS, em relação a concessão de descontos pelo critério 
de tempo de registro no Crea e/ou no Sistema Confea/Crea’s, fazendo as 
seguintes interrogações: 1) São 35 anos de registro, sendo obrigado ao 
Profissional estar em dia com suas anuidades perante o Crea-MS ou apenas 
contagem de tempo de registro, independentemente de sua situação de 
adimplência ou não com o Conselho?. Obs.:(Aguardando manifestação da 
Câmara Especializada CEEEM e o Parecer do DJU do Crea-MS).  

Interessado : 

 

DAT 
 

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 

16/08/2019, na Sede deste Conselho, após apreciar o assunto, que trata da DELIBERAÇÃO em 

epígrafe da CLP, aprovando a Proposta oriunda da reunião dos Gerentes do Crea-MS de 

18/12/2018, solicitando alteração no Ato Normativo n. 6, de 29/06/2012, para que o desconto de 

90%(noventa por cento) no valor da anuidade nos casos dos itens II e III seja de forma automática, 

sem a necessidade de requerimento protocolado perante o Crea-MS, até no máximo a data de 

31 de janeiro do exercício a que se refere o pedido, conforme determinado no art. 3 do Ato 

Normativo n. 6, de 29/06/2012 do Crea-MS, DELIBEROU por solicitar ao DAT para enviar o resultado 

da análise da Câmara Especializada CEEEM, em relação a apreciação da Deliberação CLP-MS n. 

007/2019 de 07/06/2019 ref. (Deliberação CLP-MS nº: 002-2019 de 10/05/2019-Ref.: CI 065/2018-DAR 

de 19/12/2018) inerente à alteração no Ato Normativo n. 6, de 29/06/2012. Coordenou a Reunião, 

o Conselheiro do CREA-MS Engenheiro Agrônomo LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO. Votaram 

favoravelmente os Conselheiros Regionais do CREA-MS, Engenheiro Civil DOMINGOS SAHIB NETO e 

Engenheiro Mecânico JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS. 

     

Campo Grande-MS, 16 de Agosto de 2019. 
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