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Os critérios e condições de cobrança 
de valores de Anuidades, Serviços, Registro 
de ARTs e Multas para o exercício de 2019 fo-
ram estabelecidos pelas Decisões Plenárias do 
Confea nº 1.610 (ART) e nº 1.611 (Serviços, 
Multas e Anuidade), ambas de 28 de setembro 
de 2018. Em Goiás, as decisões do Conselho 
Federal foram referendadas pelos Atos Admi-
nistrativos do Crea-GO, sob os números  01 
(ART), 02 (anuidade de pessoas físicas), 03 
(anuidade de pessoas jurídicas) e 04 (serviços 
e multas), de 17 de dezembro de 2018, apro-
vados pela diretoria do Regional goiano em sua 
11º Sessão Ordinária.

Anuidade – A par tir do próximo ano, o 
profissional de nível superior pagará anuidade 
no valor de R$ 558,76, e o profissional de 
nível médio, de R$ 279,38. Para pessoas jurí-
dicas, os valores variarão de R$ 528,48 a R$ 
4.227,84, de acordo com o capital social das 
empresas. Os Atos Administrativos números 

Conselho divulga valores de 
Anuidades e ARTs para 2019

02 e 03 do Crea-GO também definem que 
pessoas físicas e jurídicas terão desconto de 
10% para pagamentos, em cota única, efetua-
dos até 31 de janeiro de 2019; e de 5% para 
pagamentos, também à vista, até 28 de feve-
reiro. Até 31 de março, será cobrado o valor 
integral da anuidade. O profissional/empresa 
também pode optar por fazer o pagamento em 
até seis parcelas, iguais, sucessivas e sem 
desconto.

Ainda são previstos descontos de 70% 
para recém-formados, desde que o registro seja 
solicitado até cento e oitenta dias após a data 
de conclusão do curso; de 50% ao empresá-
rio individual, desde que a respectiva empresa 
esteja quite com o Crea; de 90% para homens 
com 65 anos de idade ou 35 anos de registro, 
ou mais; de 90% para mulheres com 60 anos de 
idade ou 30 de registro, ou mais; e de 90% ao 
profissional portador de doença grave, compro-
vada por laudo médico atualizado, que resulte 

em incapacitação temporária para o exercício 
da profissão.

ART – A partir de 2019, as ARTs de 
obra/serviço cujo valor de contrato seja de até 
R$ 8.000,00 custarão R$ 85,96; para contra-
tos de 8.000,01 até 15.000,00, o valor será 
de R$ 150,44; já para contratos acima de R$ 
15.000,00, o custo será de R$ 226,50.

Boletos - O boleto de anuidade poderá 
ser impresso no site do Crea-GO (www.creago.
org.br). Basta clicar na aba Serviços e em se-
guida clicar Guias Anuidade. Depois, selecione 
Anuidade Profissional ou Anuidade Empresas. 
Insira os dados solicitados para geração e im-
pressão do boleto. O boleto também pode ser 
solicitado via atendimento online. A partir de 
2019, para reemissão do boleto, após ven-
cimento do anterior, será cobrado o valor das 
tarifas bancárias.

O presidente do Crea-GO, Eng. Agr. 
Francisco Almeida, assinou, na tarde de 20 de 
dezembro, o contrato de compra, no valor de 
R$ 500 mil, de um software que vai incremen-
tar a tecnologia de Business Intelligence (BI) 
implantada pelo Crea em setembro deste ano. 
Com a plataforma, o Crea-GO chega ao topo da 
tecnologia e passa a ter acessos irrestritos via 
intranet e internet.

O software adquirido, chamado Qlik 
Analytics Plataform ou, simplesmente, QAP, 
possui licença perpétua. Segundo o presidente 
Francisco, “a nova ferramenta vai democratizar 
o acesso às informações  para os colaborado-
res, profissionais e a sociedade em geral”. 

Com a ferramenta, o Crea amplia o nú-
mero de usuários, integra mais dados do Con-
selho com dados de diversos órgãos com os 
quais firmou acordos de cooperação técnica, 
além de trazer para o usuário grande autono-
mia na busca e tratamento das informações. 
“É mais um importante instrumento na atuação 

Crea-GO no topo da tecnologia

transparente do Conselho”, declarou o presi-
dente do Crea-GO.

A extensão do BI também atende às 
recomendações do TCU e da CGU, em busca 
de uma fiscalização proativa, de diminuição de 
riscos de acidentes nas engenharias e de cum-
prir com o seu papel na defesa da sociedade 
goiana, reafirmando a importância da tecnolo-
gia para a melhoria da gestão pública. 

Conselheiro goiano 
eleito vice-presidente 
regional da Confaeab

O conselheiro José de Souza Reis 
Filho será um dos representantes regio-
nais da nova diretoria da Confederação 
dos Engenheiros Agrônomos do Brasil 
(Confaeab), eleita para o triênio 2019-
2021. O engenheiro agrônomo assumirá a 
vice-presidência da região Centro-Oeste. 
Para presidente e vice-presidente foram 
eleitos Kleber Souza dos Santos (DF) e  
Raul Zucatto (SC), respectivamente, no 
dia 18 de dezembro, na sede do Confea. 

A Confaeab é uma entidade na-
cional ligada ao Confea, que tem, entre 
outros objetivos, promover a valorização 
profissional, atuar junto ao Sistema Con-
fea/Crea colaborando com a fiscalização, 
além de exigir dos poderes públicos a 
participação do engenheiros agrônomos 
no encaminhamento e solução dos pro-
blemas de sua competência.



Crea-GO assina termos de cooperação 
técnica com prefeituras de Caçu e Rialma

O Crea-GO firmou com as prefeituras 
de Caçu e Rialma, respectivamente nos dias 
18 e 19 de dezembro, termos de cooperação 
técnica que trarão, entre outros benefícios, o 
acesso aos projetos sociais do Conselho, como 
a “Horta Caseira Sustentável”, “Casa Própria” 
e a “Calçada Acessível”, além de permitir o 
compartilhamento de informações entre o Crea 
e os municípios, com foco no aprimoramento 
da fiscalização de obras e serviços relativos ao 
Sistema Confea/Crea. Os termos foram assina-
dos pelo presidente do Crea-GO, Eng. Francisco 
Almeida, e os prefeitos de Caçu, Ana Cláudia 
Lemos Oliveira (MDB); e de Rialma, Frederico 
Gonçalves Vidigal (PTB). Até agora, cerca de 40 
prefeituras já aderiram ao termo de cooperação 
técnica proposto pelo Regional goiano. 

De acordo com o presidente Francisco 
Almeida, com a assinatura dos convênios, tanto 
o Crea quanto as prefeituras são beneficiados. 
“As prefeituras ficam responsáveis por solicitar 
ARTs das obras e serviços iniciadas nos mu-
nicípios; e o Crea auxilia na fiscalização das 
obras e serviços da Engenharia e da Agronomia.  
Além disso, o programa ‘Casa Própria’ ajuda no 
crescimento ordenado das cidades. Com essa 
iniciativa, abrimos frentes de trabalho para os 
profissionais abarcados pelo Sistema Confea/
Crea”, anunciou. Francisco também destacou 
que a fiscalização do Crea-GO ajudará “não só 

O prefeito de Rialma, Frederico Gonçalves Vidigal 
(E), e o Eng. Francisco Almeida assinam o termo na 

sala de reuniões da presidência do Crea

na receita de taxas, mas na regularização de 
obras que ainda constam como lote, e o muni-
cípio, por não saber, ainda não faz a cobrança 
de IPTU. Com o termo, as prefeituras terão a 
atualização cadastral imediata daquilo que foi 
feito, independente se passou pela Prefeitura ou 
pelo Conselho”.

Para a prefeita de Caçu, Ana Cláudia 
Lemos Oliveira, o termo de cooperação vai dar 
segurança na área de fiscalização para o muni-
cípio, que trabalha com equipe reduzida. Além 
disso, ela afirma: “O Crea, hoje, em Caçu, vai 
acompanhar  de perto os casos irregulares e 
o projeto ‘Casa Própria’, que vamos implantar. 
Hoje, o município possui um déficit  habitacio-
nal de 200 moradias”. Para a prefeita, conhecer 
o trabalho do Crea foi muito importante. “Bus-
camos essa parceria desde o ano passado e es-

tamos muito felizes em poder concretizar esse 
termo de cooperação técnica”, comemorou.

Já para o prefeito de Rialma, Frederico 
Gonçalves Vidigal, o próximo passo é realizar 
um planejamento de execução e implantação 
dos itens propostos no termo. “Nosso primeiro 
passo será pedir para as assessorias técnicas e 
administrativas iniciarem o cadastramento das 
pessoas que serão beneficiadas diretamente 
por esse termo. Vamos começar pela implan-
tação do programa ‘Casa Própria’, pois há um 
déficit habitacional de mil casas no município”. 
Ele acrescentou: “É essencial saber que o Crea 
é um parceiro que vai continuar fazendo o mes-
mo que nós fazemos na administração publica, 
que é mudar a vida da comunidade. O Conselho 
vai fazer parte desta história, melhorando a vida 
do cidadão rialmense”. 

Crea entrega o primeiro selo do
Prêmio de Meio Ambiente à Agetop

O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-
co Almeida, entregou, no dia 20 de dezembro, 
na sede da Agência Goiana de Transportes 
e Obras (Agetop), o primeiro selo do Prêmio 
Crea Goiás de Meio Ambiente ao presidente da 
Agência, Luiz César Kimura. A Agetop recebeu 
o selo pelo projeto vencedor na modalidade 
Biodiversidade do 15º Prêmio Crea Goiás de 
Meio Ambiente, realizado em 2016, RodoBi-
cho – Rodovia Segura para a Fauna Silvestre. 
O projeto foi idealizado pelo Eng. Civil Victor 
Emmanuel dos Reis, do Núcleo de Estudos e 
Projetos da Agetop, que também esteve pre-
sente na reunião.

Também participaram do encontro, 
pelo Crea-GO, a assessora do Prêmio Crea 
Goiás de Meio Ambiente, Marcella Castro; e 
o assessor institucional de Políticas Públicas, 
Victor Resende. Pela Agetop, ainda estiveram 
presentes o diretor de Obras Rodoviárias, 
Antônio Wilson Porto; o diretor de Manuten-
ção, Flávio Cavalcante; o chefe de Gabinete, 
Celso Flores; e Paulo Roberto Lucas Viana, 
engenheiro da Agetop e também conselheiro 

do Crea-GO. Também esteve presente o repre-
sentante do deputado Simeyzon Silveira, Valdir 
Afonso de Paula.

Durante a reunião, Francisco Almeida e 
Marcella Castro apresentaram as regras gerais 
do Prêmio de Meio Ambiente e do próprio selo. 
“Victor nos procurou dizendo que gostaria do 
nome do Crea atrelado ao do Projeto Rodo-
Bicho, porque, realmente, não é fácil ganhar 
o Prêmio de Meio Ambiente, uma premiação 
consolidada e referência na área. O Prêmio é 

um reconhecimento da sociedade e nós, de 
fato, temos que reconhecer a importância do 
projeto RodoBicho, que é tão importante para 
a conscientização da sociedade sobre a pro-
teção da fauna em Goiás”, lembrou Francisco 
Almeida. “O selo é uma forma de valorizar os 
trabalhos vencedores. Para nós, é uma honra 
certificar um projeto tão importante”, comple-
tou Marcella Castro.

Em seguida, Francisco Almeida entregou 
ao presidente da Agetop, Luiz César Kimura, o 

Luiz César Kimura (E) recebe selo simbólico do 
Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente das mãos do 

presidente Francisco Almeida (D)

Durante reunião na sede da Agetop, os 
representantes do Crea-GO apresentam o Prêmio 
de Meio Ambiente e suas regras gerais, além do 

próprio selo e suas utilizações

A prefeita Ana Cláudia Lemos e o presidente 
Francisco Almeida assinam o termo de cooperação 

técnica entre Crea-GO e Prefeitura de Caçu



FERIADOS NAS INSPETORIAS

DIA SEMANA INSPETORIA MOTIVO LEI/DECRETO

21 Segunda-feira Goiatuba Aniversário da cidade Lei Municipal 2.106/03

22 Terça-feira Quirinópolis Aniversário da cidade Lei Municipal 1.196/83

Fonte: Departamento de Atendimento do Crea-GO

Conselho doa mais de duas toneladas
de alimentos em 2018

Nos dias 4 e 6 de dezembro, o Crea-
GO realizou a doação de mais 441 kg de 
alimentos não perecíveis a instituições filan-
trópicas em Goiânia. Desta vez, foram doa-
dos 147 kg ao Abrigo Comendador Walmor; 
147 kg à Associação de Recuperação Águia 
de Cristo; e outros 147 kg à Casa de Idosos 
Silvestre Linares. Entre os alimentos doados, 
estiveram feijão, arroz, açúcar e macarrão, 
além de litros de leite e óleo. As doações fo-
ram realizadas pelos colaboradores do Con-
selho goiano André Suzuki, Élcio de Paulo 
Emílio e Gleiciane Marques de Oliveira. Ao 
todo, em 2018, o Crea-GO realizou a doação 
de 2.067 kg de alimentos não perecíveis a 
instituições de caridade. 

Em 15 de março, foram doados 240 
kg de alimentos, em nome do Crea-GO, à 
Casa Silvestre Linares. Já em 22 de maio, 267 
kg de mantimentos foram entregues aos res-
ponsáveis pelo Abrigo Comendador Walmor. 
Também em maio, no dia 23, o inspetor-titu-
lar do Crea-GO em Ceres, Eng. Civ. William 
Gonzaga, e as colaboradoras Márcia Borges 
e Mônica Assunção doaram mais de 70 kg de 
alimentos à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Ceres.

Também no interior, o inspetor-titular 
do Crea em Luziânia, Eng. Civ. Sérgio de Oli-
veira; e a assistente administrativa Rosânge-
la Melo foram os responsáveis, no dia 7 de 

Élcio Emílio (E), a voluntária Naide Leal, Gleiciane 
Marques e a auxiliar administrativa da Casa de 

Idosos Silvestre Linares, Rainete de Oliveira 
Santos (D), durante a entrega dos alimentosjunho, pela entrega de outros 70 kg arrecadados 

pelo Crea a duas instituições da cidade: Comu-
nidade Sagrada Face de Jesus Cristo e Associa-
ção Filhas do Puríssimo Coração de Maria. Mais 
310 kg de alimentos não perecíveis foram doa-
dos, em 12 de junho, a três instituições locali-
zadas em Goiânia e em Aparecida de Goiânia: 
o Abrigo Provisório Dom Fernando Gomes dos 
Santos, a Associação de Cristãos Evangélicos 
em Defesa da Vida (ACEDEVIDA) e a Associa-
ção de Serviço à Criança de Goiânia (ASCEP).

Nos dias 4, 9 e 10 de outubro, Élcio Emí-
lio voltou a representar o Crea-GO em doação 
de 644 kg de alimentos não perecíveis a qua-
tro instituições, uma localizada em Aragoiânia 
e três em Aparecida de Goiânia. A Associação 
de Recuperação Águia de Cristo, a Unidade de 
Atendimento de Adolescentes, o Lar de Idosos 
“Amigos de Sempre” e a Casa de Idosos Solar 

das Acácias foram as instituições beneficia-
das. Já em 25 de outubro, o inspetor-titular 
de Ceres, Eng. Civ. William Gonzaga, acom-
panhado pelo inspetor-auxiliar, Eng. Agr. 
Jean Lima Borba, e pela colaboradora Márcia 
Borges, realizou a doação de mais 25 kg de 
alimentos à Unidade Vicentina de Ceres. 

Todos os mantimentos doados em 
2018 foram arrecadados pelo Conselho como 
taxa de inscrição para palestras promovidas 
em parceria com institutos de ensino ao lon-
go do ano. Foram parceiras do Crea-GO na 
promoção de palestras e eventos e na arre-
cadação de alimentos em 2018, as seguintes 
instituições: Embrapa Arroz e Feijão, Dalmass 
Escola de Líderes, Instituto Monte Pascoal, 
Instituto de Pós-Graduação e Graduação 
(Ipog) e RTG Instituto de Especialização.

André Suzuki (C) posa com moradores e 
funcionários do Abrigo Comendador Walmor, que 

recebeu 147 kg de alimentos

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 607
Assessoria Especializada de Imprensa do Crea-GO

Assessores especializados: 

Jornalista Doris Costa (Reg. Nº: JP 0886-GO)

Jornalista Brunno Falcão (Reg. Nº: JP 3347-GO)

Estagiária: Ana Paula de Moraes

Telefone: (62) 3221.6280 / Site: www.creago.org.br

E-mail: crea.goias.imprensa@gmail.com

EXPEDIENTE:

Crea divulga lista de feriados de janeiro no interior
O Departamento de Atendimento do 

Crea-GO divulga a lista de feriados no interior 
durante o mês de dezembro. O objetivo da di-
vulgação é alertar o profissional que reside no 
interior, para que ele faça a programação de 

atendimento junto à Inspetoria. Outra opção é 
utilizar o atendimento online do Conselho no 
site www.creago.org.br. Confira, abaixo, a ins-
petoria que estará fechada, a data e o motivo 
do feriado:

selo do Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente 
de número um, conforme aprovado por unani-
midade pelo Plenário do Crea-GO, destacando 
que, agora, “o projeto RodoBicho tem a marca 
de certificação do Prêmio de Meio Ambiente, 
desenvolvida graças à ideia do Victor”. Victor 
Emmanuel dos Reis, por sua vez, justificou: 
“Temos diversos apoiadores do projeto, com as 
marcas vinculadas, como o Dentran, a Polícia 
Rodoviária, a Secima, PUC Goiás, mas não tí-
nhamos do Crea, que foi de quem recebemos 
o Prêmio”.

Para Luiz César Kimura, o selo “é um 

grande indicativo de que, com esse projeto, 
a Agetop está no caminho correto e moder-
no, de se adequar ao seu meio ambiente, de 
conciliar o desenvolvimento com a proteção 
ambiental e a preservação do ecossistema 
para as gerações futuras. Para a Agetop, re-
ceber esse selo é uma chancela de que real-
mente estamos na vanguarda da proteção 
ambiental”.

O Projeto de Lei nº 2413/18, de autoria 
do deputado Simeyzon Silveira, foi aprovado em 
segunda e definitiva fase de votação pela As-
sembleia Legislativa do Estado de Goiás (Ale-

go), em 23 de outubro de 2018, garantindo que 
o Projeto RodoBicho vigore como uma política 
pública de Estado e receba todo apoio necessá-
rio para a sua efetivação e aplicação.

Sobre o selo – Lançado durante a sole-
nidade de entrega do 17º Prêmio Crea Goiás de 
Meio Ambiente, o selo é concedido pelo Regio-
nal aos premiados que manifestarem interesse 
e poderá ser utilizado para fins publicitários e 
em materiais institucionais, como impressos 
gráficos, sites, redes sociais e mídias externas, 
de acordo com os critérios estabelecidos em 
regulamento.


