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EMENTA:  Aprova o Ato Administrativo nº 002/2018, que dispõe sobre 

os descontos dos valores de anuidades a serem pagos ao Crea-
PE, no exercício de 2019 e dá outras providências.  

              

 
DECISÃO  

 

                             O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em sua sede para a Sessão Ordinária nº 1.855, no dia 07 de 
novembro de 2018, apreciando a Proposta de Ato Administrativo nº 002/2018, que dispõe sobre 
os descontos dos valores de anuidades a serem pagos ao Crea-PE, no exercício de 2019; 
considerando o disposto nos artigos 63, 66 e 67 da Lei nº 5.194/66, que tratam das anuidades, 
emolumentos e taxas; considerando o disposto no artigo 7º da Resolução nº 1.066/2015, do 
Confea, que faculta aos Creas estabelecer o percentual de desconto na anuidade dos profissionais 
enquadrados no referido artigo; considerando o disposto no artigo 2º da Resolução nº 1.067/2015, 
do Confea, que determina que os valores a serem efetivamente cobrados serão definidos 
anualmente pelo Plenário do Confea; considerando os valores definidos por meio das Decisões do 
Confea nos PL-1610/2018, de 27 de setembro de 2018 e 1611/2018, de 28 de setembro de 2018, 
que aprovam a atualização dos valores de serviços, multas, anuidades e de registro de Anotações 
de Responsabilidade Técnica – ART; considerando a necessidade de detalhar operacionalmente a 
forma de cobrança das anuidades, serviços, ART’s e multas pagas ao Crea-PE e os descontos 
especiais a serem aplicados a partir de 1º de janeiro de 2019; considerando, ainda, a necessidade 
de reduzir o índice de inadimplência, visando uma maior participação dos profissionais no 
Sistema Confea/Crea; considerando que a Diretoria do Crea-PE, em reunião realizada no dia 24 
de outubro de 2018, propõe: I- Desconto de 90% (noventa por cento) ao profissional recém-
formado em cursos de áreas abrangidas pelo sistema Confea-Crea desde, que solicitado até 180 
(cento e oitenta) dias após a data de conclusão do curso (colação de grau); II- Desconto de 90% 
(noventa por cento) sobre a anuidade de 2019, ao profissional que esteja quite com os débitos 
referentes aos exercícios anteriores até 31/12/2018, do sexo masculino a partir de 65(sessenta e 
cinco) anos de idade, ou 35 (trinta e cinco) de registro no sistema Confea-Crea e do sexo 
feminino a partir de 60 (sessenta) anos de idade ou 30 (trinta) anos de registro no sistema Confea-
Crea; III- Desconto de 90% (noventa por cento) sobre a anuidade de 2019, ao profissional que 
esteja quite com os débitos referentes aos exercícios anteriores até 31/12/2018, portador de 
doença grave que resulte em incapacitação temporária para o exercício profissional; considerando 
que, posteriormente à citada reunião, a Diretoria identificou a necessidade de incluir nos incisos II 
e III do art. 2º do referido normativo, a informação complementar, no tocante ao pagamento em 
cota única do valor comtemplado com o desconto supramencionado, exarando assim, decisão ad 
referendum em 07 de novembro de 2018, passando a ter a seguinte redação: II- Desconto de 90% 
(noventa por cento) sobre a anuidade de 2019, para pagamento em parcela única, ao profissional 
que esteja quite com os débitos referentes aos exercícios anteriores até 31/12/2018, do sexo 
masculino a partir de 65(sessenta e cinco) anos de idade, ou 35 (trinta e cinco) de registro no 
sistema Confea-Crea e do sexo feminino a partir de 60 (sessenta) anos de idade ou 30 (trinta) anos 
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de registro no sistema Confea-Crea; III- Desconto de 90% (noventa por cento) sobre a anuidade 
de 2019, para pagamento em parcela única, ao profissional que esteja quite com os débitos 
referentes aos exercícios anteriores até 31/12/2018, portador de doença grave que resulte em 
incapacitação temporária para o exercício profissional; considerando o relatório e voto do relator, 
Conselheiro Relator José Carlos Pacheco dos Santos, favorável à homologação da referida 
Portaria; considerando a proposição apresentada pela Conselheira Eloisa Amorim de Moraes, 
com percentual de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a anuidade de 2019 para 
pagamento em parcela única, ao profissional que esteja quite com os débitos referentes aos 
exercícios anteriores até 31/12/2018, portador de doença grave que resulte em incapacitação 
temporária para o exercício profissional, tendo como base os valores concedidos em anos 
anteriores, bem como a previsão orçamentária aprovada, por este Plenário, para o exercício de 
2019, cujo valor previsto é o por ela proposto; considerando que foram submetidas à votação 
ambas as proposta, denominadas de Proposta 1 – “Desconto de 90%”; Proposta II – “Desconto 
de 50%”, obtendo o seguinte resultado: Proposta 1 – 20 (vinte) votos. Proposta 2 – 15 (quinze) 
votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, DECIDIU, com 20 (vinte) votos, aprovar a Proposta 1 
“Desconto de 90%”. Presidiu a sessão o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Fernando 
Antônio Beltrão Lapenda, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votaram, na 
Proposta 1, os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, 
Audenor Marinho de Almeida, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, 
Emanuel Araújo Silva, Francisco José Costa Araújo, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo 
Xavier da Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo 
Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, 
Luciano Barbosa da Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Rildo Remígio 
Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira e Rômulo Fernando Teixeira 
Vilela Votaram, na Proposta 2, os Conselheiros: André da Silva Melo, Burguivol Alves de 
Souza, Everson Batista de Oliveira, Márcio Cavalcanti Lins, Cássio Victor de Melo Alves, 
Mailson da Silva Neto, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Liliane Barros Marques de 
Albuquerque Maranhão, Giani Maria de Lira Oliveira, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva, Marcílio 
José Bezerra Cunha, Emílio de Moraes Falcão Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, Roberto Luiz 
de Carvalho Freire e Eloisa Basto Amorim de Moraes. Absteve-se de votar o Conselheiro Plínio 
Rogério Bezerra e Sá. 
 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se.  
 
 

Recife-PE, 07 de novembro de 2018. 
 
 

Eng. Civil e Seg. do Trab. Fernando Antonio Beltrão Lapenda 
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência 


