
ANEXO I

ACORDO DENRESLQ~TADdS - CFA I PRODER

ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O PRESIDENTE DO
CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO - CFA E O CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS
GERAIS CRA-MG, COM A
INTERVENIÊNCIA DA COMISSÃO
PERMANENTE DO PRODER.

O Presidente do Conselho Federal de Administração, administrador, Sebastião
Luiz de Mello, doravante denominado ACORDANTE, e o Conselho Regional de
Administração de Minas Gerais - CRA-MG, inscrito no CNPJ n.? 16.863.664/0001-
14, com sede à Av. Afonso Pena, n.? 981, 1° andar, Bairro Centro, Cidade de Belo
Horizonte/MG, doravante denominado ACORDADO, representado por seu
Presidente, administrador Afonso Victor Vianna de Andrade, Carteira de Identidade
n.? 3.144.152 e CPF n.? 009.128.836-34, tendo como Interveniente a Comissão
Permanente do Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de
Administração - PRODER, representada pelo seu Coordenador Adm. Sérgio Pereira
Lobo, ajustam entre si o presente ACORDO DE RESULTADOS, com fundamento na
Resolução Normativa CFA nO473, de 18 de dezembro de 2015, mediante as
seguintes Cláusulas e condições:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Acordo tem por objeto a pactuação dos resultados previstos no
Formulário de Acordo de Resultados, conforme as diretrizes estabelecidas na
Resolução Normativa CFA nO 473, de 18 de dezembro de 2015, com suas
alterações,

§ 1° Constituem objeto de pactuação:

a) execução dos projetos apoiados no todo ou em parte pelo PRODER;

b) resultados da evolução do desempenho do CRA em relação ao Sistema
CFAlCRAs

c) melhoria dos indicadores de eficiência e eficácia do CRA.

§ 2° A finalidade desta pactuação é a busca c~tínua da melhoria de padrões de
eficiência, eficácia e efetividade da administr ão e da política de uação do
Conselho Regional de Administração. ~L,,-__...,.....____
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDANTE

Obriga-se o Acordante a:

I - zelar pela pertinência, desafio e realismo dos resultados pactuados;

II - supervisionar e monitorar a execução deste Acordo de Resultados;

III - assegurar o pleno funcionamento da Comissão Permanente do PRODER.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDADO

Obrigam-se os Acordados a:

I - alcançar os resultados pactuados;

II - promover a fiel utilização dos recursos do(s) projeto(s) do PRODER para o
cumprimento das metas e alcance dos resultados;

III - observar, na execução de suas atividades, as diretrizes éticas e da legislação
em vigor;

IV - informar os dados com precisão e veracidade para o monitoramento do Acordo
de Resultados, relatórios de execução e prestação de contas;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE

É interveniente neste Acordo de Resultados a Comissão Permanente do Programa
de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração - PRODER.

§1° Cabe à Comissão do PRODER:

I - garantir o repasse dos recursos financeiros de acordo com a análise e
aprovação do(s) projeto(s).

II - fazer a supervisão e monitoramento da execução do Projeto com vistas ao
Acordo de Resultados;

III - articular-se com órgãos da estrutura do CFA e no Sistema para o apoio ao
acompanhamento e avaliação dos resultados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Os recursos orçamentários e financeiros ne essários para a implementação dos
projetos submetidos ao PRODER estão li itados à disponibilidade de recursos do
Fundo de Recursos Financeiros do Progra a de Desenvolvimento dos Conselhos
Regionais de Administração - PRODER.
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CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS
RESULTADOS
O desempenho dos Acordados será avaliado pela Comissão do Programa de
Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Administração - PRODER.

§ 1° A Comissão a que se refere o caput será constituída de acordo com as
diretrizes estabelecidas Resolução Normativa CFA nO473, de 18 de dezembro de
2015.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REVISÃO
O presente Acordo de Resultados vigorará de 12/04/2016 a 31/12/2016.

§ 1° A revisão do Acordo de Resultados será anual, quando a apresentação de
projetos ao PRODER.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUSPENSÃO
O presente Acordo de Resultados poderá ser suspenso pelo Acordante, por no
máximo 90 (noventa) dias, para adequação de seu objeto, se ocorrerem fatos que
possam comprometer-lhe a execução, conforme análise da Comissão do PRODER.

Parágrafo único. A suspensão do Acordo de Resultados encerra automaticamente a
liberação de recursos.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
O Acordo de Resultados poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por
ato unilateral e escrito do Acordante em caso de descumprimento grave e
injustificado.

§ 1° O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela
Comissão do PRODER.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONSEQÜENCIAS E PENALIDADES
Atestado o descumprimento do Acordo de Resultados, o Acordante encaminhará
pedido de justificativa ao Acordado ou ao interveniente responsável pelo
descumprimento de compromissos, o qual ficará obrigado a responder de forma
fundamentada no prazo máximo de 30 dias.

§ 1° Havendo indícios de malversação de ben~u de recursos ou quando assim
exigir a gravidade dos fatos a Comissão de Acompanhamento e Avaliação fará
representação aos órgãos competentes para a doção das medidas dministrativ.as
e judiciais cabíveis. , . n"- .
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

o extrato do Acordo de Resultados será publicado no sítio eletrônico do CRA, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da liberação dos recursos.

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Acordo, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma.

Brasília, 12 de abril de 2016.

_

" ~
. Afonso V ctor Vianna de Andrade

Pr siden e do Conse o Regional de Administração
AC RDADO~ruAdm. Sérgi ereira Lobo

Comissão Permanente do Programa de esenvolvirnento dos Conselhos Regionais
de Administração - PRODER

INTERVENIENTE
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·...FORMULÁRIO DE ACORDO.:DE RESULTADOS

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

CNPJ N.o: 16.863.664/0001-14

PRESIDENTE: Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade

I - DADOS DO PROJETO

CRA- MG - R$ 20.263,00 (vinte mil, duzentos e sessenta e três centavos)

TOTAL DOS REsCURsOs R$ 202.630,00
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11- RESULTADOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA

Art. 28 O Acordo de Resultados (Anexo I) é um documento formal, parte
integrante do projeto apresentado pelo CRA e será expresso em resultados
absolutos e valores relativos aos seguintes indicadores de resultados:

I - montante de aumento da receita com a arrecadação de anuidades, taxas e
outros serviços;

II - aumento do número de registros de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas;
III - aumento do número de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas

adimplentes;
IV - redução de custos operacionais de funcionamento do CRA;
V - evolução dos dados de desempenho da fiscalização, adotados pela CFR;
VI _numero de hora treinada/ano por Empregado do CRA;
VII _número de inserção positiva na imprensa local, nos diversos tipos de mídia;
VIII _número de participação em reuniões com lideranças empresariais e

governamentais locais ao ano,
IX _número de palestras de divulgação da profissão em Instituições de Ensino

Superior (IES) e em outros segmentos locais ao ano.

III - PACTUAÇÃO DE RESULTADOS

EVÇ>LUÇÃÇ>POSRESU!,.TAOOSDO eRA

(ÚLTIMOS DOIS ANOS)

2015

I.
com a arrecadação de anuidades,
taxas e outros serviços;

R$ 11.689.385,78

PJ PF PJII. aumento do número de registros de
Pessoas Físicas e de Pessoas
Jurídicas; 2.906 148 2.802 142

PF PJ PF PJIII. aumento do número de Pessoas
Físicas e de Pessoas Jurídicas
adimplentes; 22.057 1.243 21.958 1.237

IV. redução de custos operacionais de
funcionamento do eRA;

R$ 8.405.780,54
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V. evolução dos dados de
desempenho da fiscalização,
adotados pela CFR;

VI. número de hora treinada/ano por
Empregado do CRA;

91 204

VII. número de inserção positiva na
imprensa local, nos diversos tipos 16 29
de mídia;

VIII. número de participação em
reuniões com lideranças 30 19
empresariais e governamentais
locais ao a

IX. número de palestras de divulgação
da profissão em Institu ições de

68 97
Ensino Superior (IES) e em outros
segmentos locais ao ano.
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TERMO DO ACORDO DE RESULTADOS

Na qualidade de representante legal do CONSELHO REGIONAL DE

ADMINISTRAÇÃO de MINAS GERAIS, respaldado pela decisão do Plenário deste

CRA em 11/04/2016, declaro, para fins de celebração do Convênio com o Conselho

Federal de Administração e sob as penas da lei, que inexistem impedimentos que

impeçam a transferência de recursos oriundos do PRODER, de acordo com a

Resolução Normativa CFA n.? 473, de 18 de dezembro de 2015, com suas

alterações, e que assumo a responsabilidade de consignar os meios necessários e

liderar esforços para alcançar ou superar os resultados aqui pactuados.

Belo Horizonte, 12/04/2016.

"
Adm. Afonso Victor ianna de Andrade

President do Conselho Regional de Administração
ACORDADO
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ANEXO

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

EVO!:WÇÃODOS RESULTADOS
DO

v - evolução
dos dados de
desempenho da 4.832 1966 4602
fiscalização,
adotados pela 20%
CFR;

422 322 352
3. Intimações expedidas 20%
para Pessoa Física.

558 304 465
4. Processos de 20%
Fiscalização de pj em
andamento, objetivando o 702 577 585
registro de empresas.

5. Processos de 1000%
Fiscalização de pj em
andamento, objetivando 10
coibir o exercício ilegal da
Profissão de Administrador 01 O
pelos seus funcionários

20%

745 635 621

20%

218 916 182
8. Processos de 20%
Fiscalização de PF
julgados pelo Plenário do 683 341 569
CRA.
9. Processos de 0%
Fiscalização de pj
encaminhados ao CFA em 03 (no mínimo 04 03
grau de recurso. manter quantitativo

de 2015, indicador
sob demanda

10. Processos de 0%
Fiscalização de PF
encaminhados ao CFA em 02 (no mínimo 02 02
grau de recurso. manter quantitativo

2015, indicador sob
dema

Tabela 1 - Demonstrativo das ações de fiscalização
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