
Início Término

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

01/2017

O presente convênio tem por objeto viabilizar a participação da CONVENENTE no(a)

"Solicitação de Apoio Financeiro para o 3º Seminário de Lideranças Regionais do Crea-PE".

Solicitação de apoio para realização do 3º SEMINÁRIO DE LIDERANÇAS REGIONAIS do

Crea-PE, a ser realizado no período de 27 a 29 de janeiro de 2017, na cidade de Garanhuns/PE.

14.000,00R$     

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

14.000,00R$      13/01/2017 11/04/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

02/2017

O presente convênio tem por objeto viabilizar a participação da CONVENENTE no(a) "Curso

Básico de Irrigação".

Este curso é dirigido para Eng. Agrônomos, Eng. agrícolas, técnico agrícolas e profissionais do

agronegócio interessados a familiarizarem-se com a prática da agricultura irrigada. Não exige que o aluno tenha conhecimentos 

anteriores sobre o assunto nem que tenha feito outros cursos semelhantes.

Como se trata de um curso de iniciação, procuramos selecionar as informações essenciais para quem vai lidar com agricultura 

irrigada. Assim o curso propõe a construção e a compreensão de conceitos básicos sobre Irrigação, Fertirrigação operação e 

manejo do sistema bem como os benefícios trazidos para quem vai pratica esses conceitos. Neste curso iremos valorizar a 

experiência de vivencia do aluno e o conhecimento adquirido na prática diária como agricultor. Por isso, vamos dar exemplos e 

citar casos baseados na experiência de cada um, procurando assim valorizar o aluno e facilitar a compreensão e a aprendizagem 

de todos os assuntos e problemas tratados nas aulas. O curso procura, ainda, incentivar a criatividade, a cooperação, o convívio e 

a troca de ideias na busca de soluções para problemas comuns a todos os participantes. Nosso desejo é que este curso dê 

resultados efetivos, despertando nos alunos a consciência dos benefícios e vantagens que podem ser obtidos com o uso de 

técnicas agrícolas adequadas pala prática da boa irrigação.

4.900,00R$       

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

4.900,00R$        13/03/2017 10/08/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

03/2017

O presente convênio tem por objeto viabilizar a participação da CONVENENTE no(a) "Curso

Básico de Irrigação - Salgueiro".

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um convênio entre os partícipes, para fins

de aprimoramento educacional, onde o CREA-PE concederá aos profissionais vinculados ao Sistema

Confea/Crea a possibilidade de participação gratuita em um curso básico de irrigação e a Mútua

disponibilizará o recurso financeiro para a realização desse curso. O CREA-PE, por sua vez, promoverá

a divulgação dos cursos nos seus meios de comunicação.

4.900,00R$       

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

4.900,00R$        24/05/2017 15/09/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

04/2017

O presente convênio tem por objeto viabilizar a participação da CONVENENTE no(a)

"Encontro Pernambucano de Empresas Juniores 2017".

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um convênio entre os participantes, a fim

de potencializar o empreendedorismo e o desenvolvimento da engenharia e agronomia em Pernambuco,

onde o CREA PE divulgará o Sistema CONFEA/CREA a 350 congressistas, jovens líderes

empreendedores e promoverá a sua logomarca e a da Mútua em todo o material de comunicação, como

co-realizadores.

7.900,00R$       

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

7.900,00R$        23/05/2017 22/09/2017

Ano

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE

CONVÊNIOS DO CREA-PE NO EXERCÍCIO 2017

Nº da 

Transferência
Instituição

Vigência

Objeto

Valor da 

Transferência 

(R$)

Valor Total (R$)

Valor da 

Contrapartida 

(R$)



Início Término
Ano

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE

CONVÊNIOS DO CREA-PE NO EXERCÍCIO 2017

Nº da 

Transferência
Instituição

Vigência

Objeto

Valor da 

Transferência 

(R$)

Valor Total (R$)

Valor da 

Contrapartida 

(R$)

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

22/2017

Divulgação institucional da PATROCINANTE, seus benefícios, convênios e produtos, na 74ª Semana Oficial da Engenharia e da 

Agronomia - SOEA,  a ser realizada no período de 08 a 11 de agosto de 2017, na cidade de Belém - PA, evento este que visa o 

debate sobre temas relacionados ao aperfeiçoamento da legislação do Sistema Confea/Crea e Mútua, valorização profissional e 

segurança da sociedade, mediante concessão de auxílio financeiro que viabilize a participação do PATROCINADO e sua delegação, 

conforme plano de trabalho previamente apresentado e aprovado no sistema "Divulga Mútua".

50.000,00R$     

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

50.000,00R$      20/06/2017 10/10/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

SN/2017

O presente convênio tem por objetivo viabilizar a participação da CONCEDENTE no(a) "Curso Básico de Irrigação - Serra Talhada", 

evento a ser relaizado na cidade, no período de 30 de Junho de 2017 a 01 de Julho de 2017, com previsão de 30 (trinta) 

participantes.

4.900,00R$       

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

4.900,00R$        26/06/2017 26/10/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

25/2017

O presente convênio tem por objetivo viabilizar a participação da CONCEDENTE no(a) "Workshop Crea na Estrada - Petrolina", 

evento a ser realizado na cidade de Petrolina-PE, no período de 20 de Julho de 2017 a 21 de Julho de 2017, com previsão de 100 

(cem) participantes.

3.000,00R$       

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

3.000,00R$        10/07/2017 10/11/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

24/2017

O presente convênio tem por objetivo viabilizar a participação da CONCEDENTE no(a) "III Fórum de Líderes pela Sustentabilidade - 

LpS", evento a ser realizado na cidade de Recife-PE, no período de 11 de Julho de 2017 a 12 de Julho de 2017, com previsão de 400 

(quatrocentos) participantes.

6.000,00R$       

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

6.000,00R$        10/07/2017 10/11/2017

2017

Mútua - Caixa de 

Assistência dos 

Profissionais do 

CREA-PE

23/2017

O presente convênio tem por objetivo viabilizar a participação da CONCEDENTE no(a) "40 anos da Mútua e 83 anos do Crea-PE", 

evento a ser realizado na cidade de Recife-PE, no período de 27 de julho de 2017 a 27 de julho de 2017, com previsão de 150 

(cento e cinquenta) participantes.

30.000,00R$     

 Não houve 

contrapartida 

financeira 

30.000,00R$      10/07/2017 10/11/2017

125.600,00R$      0 125.600,00R$        9

FONTE : Gerência de Políticas Institucionais (GPI)

TOTAL GERAL


