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Reunião : Ordinária Nº 11ª/2020 

Decisão da Diretoria : D/PE 046/2020 

Referência : 5.1. 

Interessado : CREA-PE 

 

EMENTA:  Aprova Minuta de Ato Normativo, referente aos 

descontos previstos para o pagamento da anuidade 

profissional do exercício 2021. 

 

 

 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Crea-PE, analisando a Minuta de Ato Normativo, referente aos descontos 

previstos para o pagamento da anuidade profissional do exercício 2021, apresentada pela 

Gerência de Controle de Processos do Crea-PE a esta Diretoria; Considerando o disposto 

nos arts. 63, 64, 65 e 66 da Lei n° 5.194, de 1966, que tratam da obrigatoriedade de 

pagamento de anuidade aos Creas de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao Sistema 

Confea/Crea; Considerando o disposto no artigo 3° da Resolução 1.066, de 25 de setembro 

de 2015, que estabelece que o valor da anuidade devida aos Creas pelas pessoas físicas 

registradas no Sistema Confea/Crea será o estabelecido na Lei nº 12.514, de 28 de outubro 

de 2011, devidamente atualizado, devendo os respectivos descontos para pagamento em cota 

única em janeiro ou em fevereiro do exercício fiscal ser definidos anualmente pelo Plenário 

do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim; Considerando o disposto 

no artigo 7º da Resolução 1.066, de 25 de setembro de 2015: 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 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. Parágrafo 

único. No caso da constatação de irregularidade dos documentos referenciados o inciso V, 

o Crea efetuará a cobrança do pagamento da anuidade no seu valor integral acrescido dos 

consectários legais, sem prejuízo do enquadramento do profissional no Código de Ética 

Profissional. Considerando que conforme preceitua artigo 21, § 1° da supramencionada 

Resolução, a Diretoria solicitou à Gerência Financeira e Contábil – GFC, o estudo de 

impacto financeiro, tendo sido constatada a viabilidade do proposto na minuta do ato 
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normativo ora apreciada, de forma que não haverá comprometimento do orçamento do Crea-

PE previsto para 2021; Considerando, ainda, que este órgão decisório requereu à Gerência 

Jurídica deste Regional a emissão posicionamento, o qual emitiu o Parecer Jurídico nº 

73/2020-GJUR, o qual foi favorável aos disposto na minuta do ato em tela; Considerando, 

ainda, a importância de incentivar a habilitação e participação dos profissionais no Sistema 

Confea/Crea, bem como a necessidade de reduzir o índice de inadimplência neste Regional; 

DECIDIU aprovar a minuta apresentada pela Gerência de Controle de Processos – GCP, ao 

tempo em que solicitou o encaminhamento do citado documento ao Plenário do Crea-PE, 

para análise e providências cabíveis. Coordenou a reunião o Eng. Civil Evandro de Alencar 

Carvalho – Presidente. Votaram favoravelmente os Diretores: Eng. Fltal. Emanuel Araújo 

Silva – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Diretor 

Administrativo e o Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro. 

 

                       Cientifique-se e cumpra-se. 

 

      Recife, 04 de novembro de 2020. 

 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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