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 Assessoria de Auditoria e Compliance
Avenida Olegário Maciel, 1233, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-111

Telefone: (31) 3218-4500 - www.cramg.org.br

PORTARIA Nº 72/2019/CRA-MG

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965,  do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 61.934, de 22 de dezembro de 1967, e o Regimento do
CRA aprovada pela Resolução Norma�va CFA nº 554, de 18 de dezembro de 2018,

 

CONSIDERANDO os dispostos no ar�go 37, inciso XXIV, do Regimento do CRA-MG, supracitado,

 

CONSIDERANDO o Acórdão n.º 1.282/2018 exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, no sen�do de que
não há óbice para que os Conselhos de fiscalização de A�vidades Profissionais credenciem pessoas jurídicas de direito privado interessadas
em conceder bene�cios e descontos para suas classes profissionais, desde que relacionados com sua a�vidade finalís�ca e respeitados os
princípios gerais da Administração Pública;

 

CONSIDERANDO o Acórdão n.º 197/2011 exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, no sen�do de que não
há óbice para que os Conselhos de fiscalização de A�vidades Profissionais divulguem editais para o credenciamento de empresas interessadas
em conceder bene�cios para suas classes profissionais;

 

CONSIDERANDO que as condições de vida do profissional registrado interferem de maneira direta e significa�va no
desempenho de sua profissão;

 

CONSIDERANDO que é de interesse do CRA-MG garan�r padrões mínimos de bem estar social e, assim, contribuir para a
melhoria do desempenho profissional, da produ�vidade, e pessoal dos profissionais registrados e empregados do CRA-MG,

 

CONSIDERANDO que não haverá dispêndio de recurso financeiro por parte do CRA-MG para com os seus credenciados,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Ins�tuir o PROGRAMA DE BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS no CRA-MG, que tem por obje�vo realizar,
por edital, publicado na imprensa nacional, o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços e fornecedoras
de bens e serviços, obje�vando exclusivamente o interesse público na concessão de bene�cios e descontos para a classe dos profissionais em
Administração, registrados no CRA-MG.

 

Art. 2º - O Programa de Bene�cios ao profissional em Administração abrangerá a classe de Administradores, Outros Bachareis
e tecnólogos regularmente inscritos no CRA-MG e adimplentes com suas anuidades, mediante a apresentação da carteira válida de
iden�ficação profissional.

Parágrafo primeiro – O bene�cio será estendido aos empregados efe�vos do CRA-MG, bem como, cônjuge, companheiro(a),
parentes consanguíneos ascendentes e descendentes, de 1º grau.

 

Parágrafo segundo – O bene�cio será estendido aos estudantes registrados, conforme RN CFA 543/2019, e aos estagiários que
estagiam no CRA-MG.

 

Art. 3º - Para a concessão de bene�cios e descontos para a classe dos profissionais em Administração, as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços e fornecedoras de bens deverão atender aos critérios obje�vos estabelecidos pelo Edital de
Credenciamento, anexo a esta Portaria, bem como concordar incondicionalmente com seus termos e condições, sem ônus ao CRA-MG.

 

Art. 4º - Será de total responsabilidade das empresas credenciadas junto ao CRA-MG o cumprimento dos bene�cios ofertados
aos profissionais em Administração, empregados e estagiários do Conselho, não possuindo o CRA-MG qualquer �po de responsabilidade,
inclusive, sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos beneficiários desta Portaria.
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Art. 5º - O processo de aquisição de bens e serviços deverá ser realizado diretamente junto à pessoa jurídica de direito privado
credenciada junto ao CRA-MG.

 

Art. 6º - O CRA-MG não será responsável, em nenhuma hipótese, por eventual inadimplemento ocasionado pelos beneficiários
deste Programa ao credenciado.

 

Art. 7º - O CRA-MG não fornecerá sua base cadastral aos credenciados, sendo que disponibilizará, a possibilidade, de
veiculação de propaganda no site do Conselho, por período de uma semana.

 

Parágrafo único – A ordem de veiculação de propaganda no site se dará por ordem cronológica de credenciamento.

 

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

 

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2019.

 

 

 

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho
Presidente

CRA-MG Nº 01-011260/D

Documento assinado eletronicamente por Jehu Pinto de Aguiar Filho, Presidente, em 17/12/2019, às 16:45, conforme horário oficial de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0406570 e o código CRC
097F60D6.
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