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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

 

Ref. Sessão: Sessão Plenária Ordinária 1.561
Processo: CF-01397/2021
Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

 

DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-0286/2021

                                       

EMENTA: Altera a forma de recolhimento das anuidades de pessoas �sicas e jurídicas
con�da no Anexo da Decisão Plenária nº PL-1642/2020 e dá outras providências.

 

O Plenário do Confea, reunido remotamente por meio de videoconferência em 25 de março de 2021, apreciando a Deliberação nº
74/2021-CCSS, e considerando que, em função do requerimento administra�vo de profissional registrado no Sistema Confea/Crea e Mútua, por meio
do qual foi solicitada prorrogação do prazo de pagamento das anuidades cobradas pelos Creas, tendo em vista o avanço da pandemia decorrente da
COVID - 19 nos diversos estados da Federação Brasileira, foi exarada pelo Plenário do Confea a Decisão Plenária nº PL-0508/2020 (0331504), que
referendou a Portaria nº 124/2020, a qual possibilitou a prorrogação dos prazos para pagamento de anuidades do exercício 2020; considerando que
diversas solicitações sobre nova prorrogação de prazos para o exercício 2021, em função da nova onda da pandemia, foram encaminhadas ao Confea
por intermédio de diversos Regionais, Coordenadorias de Câmaras e En�dades; considerando que, a par das solicitações e necessidades dos
profissionais, o Colégio de Presidentes levou o assunto à discussão e emi�u a Proposta CP nº 16/2021 (0439247); considerando que em sua Proposta, o
Colégio de Presidentes aponta a norma�zação hoje vigente sobre o assunto, em especial o Anexo da Decisão Plenária nº PL-1642/2020 e também faz
referência aos procedimentos acerca do assunto que foram adotados no exercício 2020, onde foi editada a Decisão Plenária nº PL-0508/2020
(0331504), após manifestação favorável da Procuradoria Jurídica, no Despacho PROJ, documento 0317030 do Processo nº 01920/2020 e manifestação
também favorável da CCSS na Deliberação nº 37/2020, documento 0317268; considerando que o Colégio de Presidentes propõe a alteração do Anexo
da Decisão Plenária nº PL-1642/2020, possibilitando a prorrogação do vencimento das anuidades para 30 de julho de 2021, bem como readequando a
possibilidade de parcelamentos; considerando que as profissões ligadas ao Sistema Confea/Creas estão essencialmente vinculadas ao regular
intercâmbio de bens e serviços, à execução con�nua de obras e serviços, à exploração do agronegócio, bem como das mais diversas a�vidades rurais e
agropecuárias, o que demanda, para obtenção de resultados e de lucros sa�sfatórios, o regular funcionamento da economia domés�ca e internacional,
justamente o contrário do que se verifica na atual conjuntura; considerando que a paralisação da economia em decorrência do necessário isolamento
social afetou e afetará diretamente as categorias profissionais fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua; considerando que tal situação impõe
uma interpretação sensível e solidária do Confea em relação ao pagamento das anuidades profissionais, especialmente naqueles casos em que
profissionais e empresas deparam-se com a necessidade elementar de sobrevivência pessoal e familiar e de manutenção do funcionamento mínimo
das empresas e firmas da engenharia, agronomia e geociências; considerando que o Confea possui a missão legal e ins�tucional de zelar pelo pleno e
seguro exercício da engenharia, agronomia e geociências em todo o território nacional, uma vez que a evolução da pandemia da COVID - 19 pode levar
a óbito e a outras sequelas �sicas, demandando medidas preven�vas em defesa da sociedade, e, sobretudo, em defesa da sobrevivência de
engenheiros brasileiros e de estrangeiros com visto profissional no país e da manutenção das empresas registradas; considerando que a solicitação que
possibilitou a prorrogação dos prazos, em 2020, foi instruída pela Procuradoria Jurídica do Confea por intermédio do Despacho PROJ (0317030) con�do
no Processo 01920/2020, que se fundamentou nos princípios da juridicidade, razoabilidade, proporcionalidade, excepcionalidade e segurança jurídica
(ar�go 37 da Cons�tuição Federal de 1998 c/c a Lei 9.784/1999); considerando que no citado Despacho exarado em 2020, a PROJ, após se embasar em
diversas argumentações e citações, concluiu manifestando-se pela possibilidade de flexibilização dos prazos de pagamentos de anuidades para pessoa
�sica e jurídica; considerando que os Regionais que se encontram em regime de recuperação fiscal nos termos da Resolução nº 1.119, de 27 de
setembro de 2019, poderão ter dificuldades em suas metas pactuadas no contrato de gestão vigente; considerando as diferentes situações e o
comportamento atual da pandemia em cada Estado do País; considerando as alterações sugeridas em plenário e acatadas pela Comissão, DECIDIU, por
unanimidade: 1) Alterar a forma de recolhimento das anuidades de pessoas �sicas e jurídicas con�da no Anexo da Decisão Plenária nº PL-1642/2020,
passando o texto a vigorar com a seguinte redação: As anuidades de pessoas �sicas e jurídicas poderão ser recolhidas da seguinte forma: I – em cota
única no valor integral definido para o exercício, com vencimento em 30 de julho de 2021; II – em cinco parcelas iguais e sucessivas do valor integral
definido para o exercício para parcelamentos realizados até 30 de julho de 2021; III - em cota única, com acréscimo de 20% a par�r de 1º de agosto de
2021; IV – em cinco parcelas iguais e sucessivas do valor integral definido para o exercício, acrescido de 20% (vinte por cento) sobre a integralidade do
valor, a �tulo de mora, para parcelamentos realizados a par�r de 1º de agosto de 2021. 2) Flexibilizar os prazos estabelecidos em contrato de gestão
para os Regionais que se encontram em regime de recuperação fiscal nos termos da Resolução nº 1.119, de 27 de setembro de 2019, mediante
solicitação do Regional interessado e após análise das unidades competentes do Confea. 3) Considerar, consequentemente, todas as empresas e
profissionais adimplentes até 30 de julho de 2021. 4) Dar conhecimento à Mútua da Proposta CP nº 16/2021 (0439247), que propõe também o
adiamento das anuidades daquela En�dade. Presidiu a votação o Presidente JOEL KRÜGER. Presentes os senhores Conselheiros Federais ALZIRA
MIRANDA OLIVEIRA, ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA, ANNIBAL LACERDA MARGON, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, DALTRO DE DEUS PEREIRA, DANIEL
DE OLIVEIRA SOBRINHO, DANIEL ROBERTO GALAFASSI, ERNANDO ALVES DE CARVALHO FILHO, GENILSON PAVÃO ALMEIDA, GILSON DE CARVALHO
QUEIROZ FILHO, JOÃO CARLOS PIMENTA, JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, JOSÉ MIGUEL DE MELO LIMA, LUIZ ANTONIO CORRÊA LUCCHESI,
MICHELE COSTA RAMOS, MODESTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO.
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Cien�fique-se e cumpra-se.

 

Documento assinado eletronicamente por Clécia Maria de Abrantes, Assessor(a), em 26/03/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joel Krüger, Presidente, em 26/03/2021, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0440079 e o código CRC 242E1704.
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