CARTILHA DE INSTRUÇÕES
PARA DESCONTO SOBRE A
ANUIDADE 2021

Obrigatoriedade da anuidade
O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais é uma Autarquia
Federal criada pela Lei 4769/1965 com objetivos precípuos de orientar,
fiscalizar e registrar os profissionais e empresas que atuam nos campos da
Administração
Por ser uma Autarquia Federal, é integrante da Administração Pública, como
podemos perceber no Art. 6 da Lei 4769/1965:
Art. 6º São criados o Conselho Federal de Administração (CFA) e os Conselhos
Regionais de Administração (CRAs), constituindo em seu conjunto uma
autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público,
público com autonomia
técnica, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho.

Obrigatoriedade da anuidade
A anuidade devida é uma contribuição de natureza tributária, tendo como fato
gerador o registro profissional, independente de estar no exercício da
profissão de Administrador. A cobrança executiva é orientada pela Lei n.º
6.830/80, portanto, o não pagamento das anuidades gera as cobranças
administrativas e judiciais.
Desde sua inscrição, o profissional se encontra sujeito ao pagamento das
anuidades, as quais são devidas pelos profissionais registrados,
independentemente do exercício profissional.
O que encerra com as obrigações do CRA-MG é o deferimento do pedido de
cancelamento de registro formalizado e devidamente instruído, previsto na RN
CFA 462/2015 e nas resoluções vigentes anteriormente a esta e que tratam
da mesma questão.

Discordância dos valores da anuidade
Qualquer discordância dos valores podem ser questionados, como direito de
defesa, deverão ser formuladas por escrito e encaminhadas ao CRA-MG. Estas
impugnações serão encaminhadas para as instâncias definidas na RN CFA
583/2020:
Art. 15. Da decisão de primeira instância que julgar a impugnação, caberá
recurso voluntário, com efeito suspensivo, ao Plenário do CRA, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão.
Parágrafo único. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de
reconsideração.

Vencimento e correções da anuidade
Os valores das anuidades do exercício de 2021, estão previstas na RN CFA
588/2020 que “Dispõe sobre os valores das anuidades, taxas e multas
devidas aos Conselhos Regionais de Administração e dá outras providências.”
Art. 1º Os valores das anuidades, taxas de serviços e multas, são definidos de
acordo com as regras estabelecidas nesta Resolução.
§ 1º As anuidades deverão ser pagas até 30 de março de cada ano.
ano
§ 2º No caso de pagamento da anuidade após a data de seu vencimento,
incidirá multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e
correção pelo INPC/IBGE acumulado entre a data do vencimento até o
pagamento.
pagamento

Desconto para pagamento antecipado
Os descontos para quitação integral das anuidades do exercício de 2021,
estão previstas nas Resoluções Normativas do CRA-MG número 19/2020,
20/2020, 21/2020 e 22/2020.
Considerando a situação econômica e sanitária ocasionadas pela pandemia
do COVID-19, o CRA-MG optou por conceder descontos máximos permitidos
pela RN CFA 588/2020. Desta forma definiu-se descontos:
a) De 15%
15% (quinze por cento) aos registrados que realizarem o pagamento em
cota única até 31 de janeiro de 2021
b) De 10%
10% (dez por cento) aos registrados que realizarem o pagamento em cota
única até 28 de fevereiro de 2021

Atenção
Os registrados que não realizarem pagamentos em cota única ou os
registrados que optarem por realizar o pagamento no mês de março de 2021
não terão direito ao desconto.
desconto
Portanto é importante que o registrado conheça a política de descontos para
que possa usufruir do desconto para o exercício de 2021.

Mas como conceder o
desconto?

Recebimento do boleto
As anuidades de 2021 foram lançadas em janeiro de 2021 conforme previsto
na RN CFA 583/2020 e RN CFA 588/2020.
Isso significa que o registrado receberá o boleto em seu endereço cadastrado
no Conselho Regional de Administração no mês de janeiro de 2021.
O registrado deve atentar para o vencimento do boleto. De acordo com a RN
CFA 588/2020, o boleto vencerá em 30 de março de 2021.
2021
Portanto, o documento recebido estará com vencimento em 30 de março de
2021 e preenchido com o valor da anuidade sem o desconto.
desconto
O registrado poderá optar por pagar o boleto a qualquer tempo até a data do
vencimento.

Atenção
Como a RN CFA 588/2020 prevê valores diferentes para as anuidades de
profissionais e de pessoa jurídica, instruiremos os registrados de forma
diferenciada, objetivado minimizar as dúvidas:

Administradores; Gestores Públicos;
Bacharéis em Campos Conexos da
Administração; Mestres e Doutores

Recebimento do boleto
Para estas categorias, o valor da anuidade para o exercício de 2021 será R$
453,01 (quatrocentos e cinquenta e três reais e um centavo) para pagamento
em 30 de março de 2021.
■ Pagamento até 31/
31/01/
01/2021:
2021 R$ 385,06 (trezentos e oitenta e cinco reais e
seis centavos), ou seja, 15% de desconto
■ Pagamento até 28/
28/02/
02/2021:
2021 R$ 407,71 (quatrocentos e sete reais e setenta
e um centavos), ou seja, 10% de desconto
■ Pagamento de 01/
01/03/
03/2021 até 30/
30/03/
03/2021:
2021 não haverá desconto, ou seja,
o valor a ser considerado é de R$ 453,01 (quatrocentos e cinquenta e três
reais e um centavo)

Aplicando o desconto
Observe que na seta
vermelha
há
um
indicativo no boleto para
desconto.
O profissional que desejar
pagar em janeiro por
exemplo, aplicará o
desconto de R$ 67,
67,95,
95
deixando
o
valor
nominal em R$ 385,06
(trezentos e oitenta e
cinco reais e seis
centavos), ou seja, 15%
de desconto.

Aplicando o desconto
Mas o registrado deve ter
atenção em alterar a data
de pagamento também.
também
O boleto virá programado
com a data de vencimento
em 30 de março de 2021,
cabendo o registrado
preencher a data de
pagamento quando ele
desejar efetuáefetuá-lo.
lo
Caso não altere, o boleto
não será pago e ficará
agendado somente.
somente

Aplicando o desconto
Se o pagamento ocorrer
em fevereiro de 2021, o
registrado terá 10% de
desconto.
O
profissional
que
desejar
pagar
em
fevereiro por exemplo,
aplicará o desconto de
R$ 45,
45,30,
30 deixando o
valor nominal em R$
407,71 (quatrocentos e
sete reais e setenta e
um
centavos),
ou
seja, 10% de desconto.

Aplicando o desconto
Mas o registrado deve ter
atenção em alterar a data
de pagamento também.
também
O boleto virá programado
com a data de vencimento
em 30 de março de 2021,
cabendo o registrado
preencher a data de
pagamento quando ele
desejar efetuáefetuá-lo.
lo
Caso não altere, o boleto
não será pago e ficará
agendado somente.
somente

Recebimento do boleto
Aos profissionais que forem portadores de registro secundário, o
procedimento será o mesmo na aplicação dos descontos, porém estes devem
atentar para os valores:
■ Pagamento até 31/
R$ 192,53 (cento e noventa e dois reais e
31/01/
01/2021:
2021
cinquenta e três centavos), ou seja, 15% de desconto
■ Pagamento até 28/
28/02/
02/2021:
2021 R$ 203,86 (duzentos e três reais e oitenta e
seis centavos), ou seja, 10% de desconto
■ Pagamento de 01/
01/03/
03/2021 até 30/
30/03/
03/2021:
2021 não haverá desconto, ou seja,
o valor a ser considerado é de R$ 226,51 (duzentos e vinte e seis reais e
cinquenta e um centavos)

Tecnólogos e Sequenciais

Recebimento do boleto
Para estas categorias, o valor da anuidade para o exercício de 2021 será R$
R$ 308,40 (trezentos e oito reais e quarenta centavos) para pagamento em
30 de março de 2021.
■ Pagamento até 31/
31/01/
01/2021:
2021 R$ 262,14 (duzentos e sessenta e dois reais e
quatorze centavos), ou seja, 15% de desconto
■ Pagamento até 28/
28/02/
02/2021:
2021 R$ 277,56 (duzentos e setenta e sete reais e
cinquenta e seis centavos), ou seja, 10% de desconto
■ Pagamento de 01/
30//03/
01/03/
03/2021 até 30
03/2021:
2021 não haverá desconto, ou seja,
o valor a ser considerado é de R$ 308,40 (trezentos e oito reais e
quarenta centavos)

Aplicando o desconto
Observe que na seta
vermelha
há
um
indicativo no boleto para
desconto.
O profissional que desejar
pagar em janeiro por
exemplo, aplicará o
desconto de R$ 46,
46,26,
26
deixando
o
valor
nominal em R$ 262,14
(duzentos e sessenta e
dois reais e quatorze
centavos), ou seja, 15%
de desconto.

Aplicando o desconto
Mas o registrado deve ter
atenção em alterar a data
de pagamento também.
também
O boleto virá programado
com a data de vencimento
em 30 de março de 2021,
cabendo o registrado
preencher a data de
pagamento quando ele
desejar efetuáefetuá-lo.
lo
Caso não altere, o boleto
não será pago e ficará
agendado somente.
somente

Aplicando o desconto
Se o pagamento ocorrer
em fevereiro de 2021, o
registrado terá 10% de
desconto.
O
profissional
que
desejar
pagar
em
fevereiro por exemplo,
aplicará o desconto de
R$ 30,
30,84,
84 deixando o
valor nominal em R$
277,56 (duzentos e
setenta e sete reais e
cinquenta
e
seis
centavos), ou seja, 10%
de desconto.

Aplicando o desconto
Mas o registrado deve ter
atenção em alterar a data
de pagamento também.
também
O boleto virá programado
com a data de vencimento
em 30 de março de 2021,
cabendo o registrado
preencher a data de
pagamento quando ele
desejar efetuáefetuá-lo.
lo
Caso não altere, o boleto
não será pago e ficará
agendado somente.
somente

Recebimento do boleto
Aos profissionais que forem portadores de registro secundário, o
procedimento será o mesmo na aplicação dos descontos, porém estes devem
atentar para os valores:
■ Pagamento até 31/
31/01/
01/2021:
2021 R$ 131,07 (cento e trinta e um reais e sete
centavos), ou seja, 15% de desconto
■ Pagamento até 28/
28/02/
02/2021:
2021 R$ 138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta
e oito centavos), ou seja, 10% de desconto
■ Pagamento de 01/
01/03/
03/2021 até 30/
30/03/
03/2021:
2021 não haverá desconto, ou seja,
o valor a ser considerado é de R$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e
vinte centavos)

Técnico em Administração
(nível médio)

Recebimento do boleto
Para esta categoria, o valor da anuidade para o exercício de 2021 será R$
225,94 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) para
pagamento em 30 de março de 2021.
■ Pagamento até 31/
31/01/
01/2021:
2021 R$ 192,05 (cento e noventa e dois reais e cinco
centavos), ou seja, 15% de desconto
■ Pagamento até 28/
28/02/
02/2021:
2021 R$ 203,35 (duzentos e três reais e trinta e
cinco centavos), ou seja, 10% de desconto
■ Pagamento de 01/
01/03/
03/2021 até 30/
30/03/
03/2021:
2021 não haverá desconto, ou seja,
o valor a ser considerado é de R$ 225,94 (duzentos e vinte e cinco reais e
noventa e quatro centavos)

Aplicando o desconto
Observe que na seta
vermelha
há
um
indicativo no boleto para
desconto.
O profissional que desejar
pagar em janeiro por
exemplo, aplicará o
desconto de R$ 33,
33,89,
89
deixando
o
valor
nominal em R$ 192,05
(cento e noventa e dois
reais e cinco centavos),
ou seja, 15% de
desconto.

Aplicando o desconto
Mas o registrado deve ter
atenção em alterar a data
de pagamento também.
também
O boleto virá programado
com a data de vencimento
em 30 de março de 2021,
cabendo o registrado
preencher a data de
pagamento quando ele
desejar efetuáefetuá-lo.
lo
Caso não altere, o boleto
não será pago e ficará
agendado somente.
somente

Aplicando o desconto
Se o pagamento ocorrer
em fevereiro de 2021, o
registrado terá 10% de
desconto.
O
profissional
que
desejar
pagar
em
fevereiro por exemplo,
aplicará o desconto de
R$ 22,
22,59,
59 deixando o
valor nominal em R$
203,35 (duzentos e três
reais
e
trinta
e
cinco centavos), ou
seja, 10% de desconto.

Aplicando o desconto
Mas o registrado deve ter
atenção em alterar a data
de pagamento também.
também
O boleto virá programado
com a data de vencimento
em 30 de março de 2021,
cabendo o registrado
preencher a data de
pagamento quando ele
desejar efetuáefetuá-lo.
lo
Caso não altere, o boleto
não será pago e ficará
agendado somente.
somente

Recebimento do boleto
Aos profissionais que forem portadores de registro secundário, o
procedimento será o mesmo na aplicação dos descontos, porém estes devem
atentar para os valores:
■ Pagamento até 31/
R$ 96,03 (noventa e seis reais e três
31/01/
01/2021:
2021
centavos), ou seja, 15% de desconto
■ Pagamento até 28/
28/02/
02/2021:
2021 R$ 101,68 (cento e um reais e sessenta e
oito centavos), ou seja, 10% de desconto
■ Pagamento de 01/
01/03/
03/2021 até 30/
30/03/
03/2021:
2021 não haverá desconto, ou seja,
o valor a ser considerado é de R$ 112,97 (cento e doze reais e noventa e
sete centavos)

Pessoas Jurídicas

Informações iniciais
As pessoas jurídicas também são contempladas com os descontos para
pagamento antecipado das anuidades de 2021.
A exemplo da pessoa física, o fato gerador da cobrança da anuidade é a
existência do registro no Conselho. As cobranças somente deixarão de ser
exigidas mediante o cancelamento do registro profissional, conforme
preconiza a RN CFA 462/2015.
Os valores das anuidades de pessoa jurídica são definidos de acordo com o
capital social.
social Portanto os valores diferem e devem ser conferidos pelo
Representante Legal e pelo Responsável Técnico da empresa antes de
realizar o pagamento. Qualquer alteração deverá ser comunicado o CRACRA-MG
para atualização.
atualização.

Valores da anuidade para Janeiro 2021
Pagamento em parcela única até 31/
31/01/
01/2021:
2021: terão 15%
15% de desconto para
pagamento em quota única até 31/01/2021

Valores da anuidade para Fevereiro 2021
Pagamento em parcela única até 28/
28/02/
02/2021:
2021: terão 10%
10% de desconto para
pagamento em quota única de 01/02/2021 até 28/02/2021

Valores da anuidade para Março 2021
Pagamento em parcela única de 01/
01/03/
03/2021 até 30/
30/03/
03/2021:
2021: não haverá
desconto, ou seja, o valor a será considerado conforme tabela abaixo, até a
data de vencimento da anuidade

Aplicando o desconto
Observe que na seta
vermelha
há
um
indicativo no boleto para
desconto.
A
pessoa
jurídica
aplicará o desconto
específico no campo
determinado conforme
orientado para pessoa
física, atentando para a
data de pagamento que
também
deve
ser
preenchida quando do
pagamento.

Precisa de mais ajuda?
Caso tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com nossa Central de
Atendimento através do e-mail cramg@cramg.
cramg@cramg.org.
org.br para eventuais auxílios.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE MINAS GERAIS
Diretoria Administrativo Financeira
Gerência de Planejamento e Gestão Financeira

