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Sessão 
: √  Ordinária Nº: 444 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão 

Plenária 

: 
PL/MS n. 272/2020 

Referência : 
DELIBERAÇÃO N. 002/2020 – CLP. 

Interessado : Crea/MS 

 

EMENTA: Dispõe sobre aprovação do Ato Administrativo Normativo n. 
009, que regulamenta a concessão de descontos no valor de 
anuidade profissional, no âmbito do Crea-MS.  

 

DECISÃO 

 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 

Grosso do Sul, Crea-MS, após apreciação da DELIBERAÇÃO N. 002/2020 – CLP, com o 

seguinte teor: “Deliberou por aprovar a minuta de ato administrativo do Crea-MS, cuja 

minuta encontra-se anexa a esta deliberação, que dispõe sobre a concessão de descontos 

no valor da anuidade de pessoas físicas a serem pagas ao Crea-MS, nos seguintes moldes: 

Conceder o desconto de 90% (noventa por cento) no valor da anuidade de pessoa física, 

para os seguintes casos:  I – na primeira anuidade do recém-formado em curso das áreas 

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, desde que solicitado até cento e oitenta dias após a 

data de conclusão do curso, que será concedido de forma automática; II - ao profissional 

do sexo masculino a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 35 (trinta e cinco) 

anos de registro no Sistema Confea/Crea, e à profissional do sexo feminino a partir de 60 

(sessenta) anos de idade ou 30 (trinta) anos de registro no Sistema Confea/Crea, sendo o 

desconto concedido de forma automática, para o exercício seguinte à integralização do 

período ou idade mencionados; III – ao portador de doença grave, que resulte em 

incapacitação temporária para o exercício profissional, comprovada mediante laudo 

médico; e IV – empresário individual, desde que a respectiva empresa esteja quite com o 

Crea-MS. Deliberou ainda, para que o Departamento Jurídico - DJU, esclareça a 

necessidade de envio do ato administrativo para homologação do Confea, bem como o 

Departamento Administrativo – DAD, complemente ao processo as informações financeiras 

repassadas verbalmente à Comissão. Esta deliberação deverá ser encaminhada para 

aprovação do Plenário do Crea-MS.” O Plenário, apreciando a Deliberação n. 002/2020 – 

CLP, que aprova a minuta do Ato Administrativo Normativo n. 009 que “Dispõe sobre a 

concessão de descontos no valor da anuidade de pessoas físicas a serem pagas ao Crea-

MS”; Considerando que o texto, atende aos ditames da Resolução nº 1.034, de 26 de 

setembro de 2011; Considerando que os descontos previstos no texto, estão previstos e 

autorizados a concessão pelos Creas, através da Resolução n. 1.066, de 25 de setembro 

de 2015, do Confea que prevê: Art. 7º É facultada ao Crea a concessão de desconto de até 

90% no valor da anuidade nos seguintes casos: I – primeira anuidade do recém-formado 

em curso das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, desde que solicitado até cento 

e oitenta dias após a data de conclusão do curso;  II – empresário individual, desde que a 

respectiva empresa esteja quite com o Crea; III – profissional do sexo masculino a partir 

de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 35 (trinta e cinco) anos de registro no Sistema 
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Confea/Crea; IV – profissional do sexo feminino a partir de 60 (sessenta) anos de idade ou 

30 (trinta) anos de registro no Sistema Confea/Crea; e V – profissional portador de doença 

grave que resulte em incapacitação temporária para o exercício profissional, comprovada 

mediante laudo médico; Considerando o artigo 21 em seu parágrafo primeiro do mesmo 

dispositivo legal, traz que: § 1º A regulamentação dos descontos e dos critérios para 

formalização de convênios prevista nesta resolução será feita por meio de ato 

administrativo do Crea, desde que não ocasione ou agrave déficit orçamentário ou 

financeiro; considerando que o Departamento Jurídico do Crea-MS, através do Parecer n. 

017/2020 – DJU, manifestou-se favorável a proposta da Presidência, bem como fez 

alterações da minuta de ato, proposta pelo Departamento de Assessoria Técnica – DAT. O 

Plenário DECIDIU por unanimidade, aprovar o Ato Administrativo Normativo n. 009, que 

regulamenta a concessão de descontos no valor de anuidade profissional, no âmbito do 

Crea-MS, conforme anexo. Presidiu a sessão o Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo 

DIRSON ARTUR FREITAG. Votaram favoravelmente os Senhores(as) Conselheiros(as): 

ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO, ADSON MARTINS DA SILVA, AHMAD HASSAN GEBARA, 

ANDERSON SECCO DOS SANTOS, ANDRÉA SIMIOLI MACIEL MONTEIRO, CARLOS 

EDUARDO BITTENCOURT CARDOZO, CELSO MARLEI DOS SANTOS, DOMINGOS SAHIB 

NETO, EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO, ELÓI PANACHUKI, FRANCISCO JOSÉ 

STRAFORINI DA SILVA, GANEM JEAN TEBCHARANI, ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES, 

JEDER LUCIANO MAIER, JOÃO BOSCO SARUBBI MARIANO, JORGE LUIZ DA ROSA 

VARGAS, JORGE WILSON CORTEZ, JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO, RODRIGO LIMA COSTA, 

MARCELO FLÁVIO DELGADO, MARIO BASSO DIAS FILHO, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA 

BEXIGA, MAURICIO FAUSTINO GONÇALVES, MARCOS ANTÔNIO CAMACHO DA SILVA, 

NELISON FERREIRA CORREA, OSCAR RAUL DIAS HAACK, REGINALDO RIBEIRO DE 

SOUZA, RICARDO RIVELINO ALVES, RODRIGO THOMÉ BAPTISTA, SÉRGIO VIERO 

DALAZOANA, ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA. 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 18 de setembro de 2020 

 

 

 

Assinado Eletronicamente 

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG 

PRESIDENTE 


