
ANEXO I
ACORDO DE RESULTADOS -i(;FA I PRODER

ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O PRESIDENTE DO
CONSELHO FEDERAL DE

. ADMINISTRAÇÃO - CFA E Q CONSELHO
REGlONAL DE ADM!N!STRAÇAO DE MINAS
GERAIS CRA-MG COM A
INTERVENIÊNCIA DA COMISSÃO
PERMANENTE DO PRODER. •

O Presidente do Conselho Federal de Administração, administrador, Adm.
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, Adm, Afonso Victor Víanna de Andrade, Carteira
de Identidade n.? M 3.144.542 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 Adrn.
Sergio 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:

CLÁSULAPRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE
O presente Acordo tem por objeto a pactuação dos resultados previstos no
Formulário de Acordo de Resultados, conforme as diretrlzes estabelecidas na
Resolução Normativa CFA nO 473, de 18 de dezembro de 2015. com suas
alterações,
§1° Constituem objeto de pactuação:
a) execução dos projetes 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 eflcáesa do CRA.
§z> A finalidade desta pactuação é a busca contínua da melhoria de padrões de
eficiência, eficácia e efetividade da administração e da política de atuaçáo do
Conselho Regional de Administração.



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDANTE
Obriga-se o Acordante a:

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

II - supervisionar e rnonitorar 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:
! - alcançar os resultados pactuados;

li - 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 anvtdades, as díretrtzes 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 - PHODER.
§1° Cabe à Comissão do PRODER:
I - garantir o repasse dos recursos financeiros de acordo com a análise e
aprovação dots) projeto(s).
II --_ fazer a supervisão e monitorarnento 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 ORÇAMENTÁR.IOS E FINANCEIROS
Os recursos orçamentários e financeiros necessários para a implementação dos
projetes submetldos ao PRODER estão limitados à dísponibilídade de recursos do
Fundo de Recursos Financeiros do Programa de Desenvolvimento dos Conselhos
Regionais de Admlntstração - PROD~

CLÁUSULA SEXTA - DO ACO PANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS
RESULTADOS
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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 ceput será constituída de acordo com as diretrtzes
estabelecidas Resolução Normativa CFA nO473, de 18 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REVISÃO
O presento Acordo' ele Resultados'vigorará de'30/05/20i6 a 31/12/2016.
§1q A revisão do Acordo de Resultados' será anual, quando a apresentação de
projetas 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 Comissáo do PRODER.
Parágrafo único. A suspensão do Acordo de Resultados encerra automaticamente ti.
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 ceput 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.

§io Havendo lnrífcíos de malversação de bens ou de recursos ou quando assim
exigir a .gravidade dos fatos a Comissão de Acompanhamento e Avaüaçáo fará
representação aos órgãos competentes para a adoção das medidas administrativas
e judicials cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

O extrato do Acordo de Resultados será publicado no sitio eletrônico do eRA, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da liberação dos recursos .

. . .. ~
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E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Acordo, em 03 (três)
vias de igual teor e forma.

Brasília, 30 de maio de 2016,

Adm. Seba ião Luiz de Meno
President~ Conseíh Federal de Administração

I ) ACOao.ANTE i
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. Ad . Afonso . /01" Vianna de Andrade
Preside e do Con elho Regional de AdminIstração

I CORDADO

Adm. ser)~;}ereira Lobo
Comissão Permanente do Programa d~~eSenVO!Vimento dos Conselhos Regionaís

de Adrrrlnlstração - PRODER
INTERVENIENTE
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ANEXO DO ACORDO DE RESULTADOS
RORMiULÁR·IO:·.02 ACf>RDO;&ll'iRES.UL"PADOS

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA·MG~

CNPJ N.o: 16.$63.664/0001-14

PRESIDENTE: Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade

I ~ DADOS DO PROJETO

10NAIS (CASA DO ADMINISTRADOR)

PRODER - R$ 112,950,00 (cento e doze mil, novecentos e cinquenta reais)
CRA~MG - R$ 12..550,.00(doze mil e quinhentos e cinquenta reais)
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II - RESULTADOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA

Art. 28 O Acordo de Resultados (Anexo I) é um documento formal, parte
integrante do projeto apresentado pelo GRA 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;

11- aumento do número de registros de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas;
I!I - aumento do número de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídícas

adírnplentes:
IV - redução de custos operacionais de funcionamento eloCRA;
V - evolução dos dados de desempenho da fiscalização, adotados pela CFR;

VI - numero de hora treinada/ano por Empregado do eRA;
VII - número de inserção positiva na imprensa íocat, nos diversos tipos de rnídia:
VIII - número de participação em reuniões com Uderançasempresariais e

governamentais locais ao ano,
IX - número de palestras de d da profissão em Instituições de Ensino

Superior (iES) e em outros CCU"'.!'non·tl"\&:' locais ao ano.
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III - PACTUAÇÃO DE RESULTADOS

L montante de aumento di! receita
com a arrecadação de anuidades,
taxas e outros serviços;

11, aumento do número de registres
de Pessoas Físicas e de PesSOàS
Juridicas;

III. aumente do número de Pessoas
Físicas e de Pessoas Jurídicas
adímplentes:

IV. redução de custos operacionais de
funcionamento do eRA;

V. evolução dos dados
desempenho da fiscalização, adotados
peta CFR;

VI. numero de hora treinada/ano por
Empregado do eRA;

VIL número de inserção positiva na
imprensa local, nos diversos tipos de
midia;

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.

2014 2015

RS 10.659.957,11

2.906 148

PJ

R$11.689.385,18

1422.802

PF

RS8.481.600,41

1237

RS8.405.780,54

204

i6

30 19

68 97
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TERMO DO ACORDO DE RESUL TACOS

Na qualidade de representante legal do CONSELHO REGIONAL DE

ADMINISTRAÇÃO de MINAS GERAIS, respaldado pela decisão do Plenário deste

ORA em 30/05/2016, declaro, para fins de celebração do Convênio com o Conselho

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

impeçam a transferência de recursos oriundos do PHODER, de acordo com a RN

CFA n." 473/2015. 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
r>.

I

~!t)., Ac~
Afopso Victor Vianna de Andrade

Presidente (lo Conselho Regional de Administração

ACOf~;DO ~

30/05/2016,
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