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PORTARIA N° 20200318/001
Estabelece, ad referendum da Assembleia e Diretoria 

Execu�va da ASSEARA, medidas administra�vas na 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da 
Região de Alfenas, de caráter emergencial, para a mi�gação 
dos riscos decorrentes da doença causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19).

Considerando a Instrução Norma�va n° 19/2020 do 
M i n i s té r i o  d a  Eco n o m i a / S e c reta r i a  E s p e c i a l  d e 
Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital/Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal, que estabelece 
orientações aos órgãos e en�dades do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).

Considerando a declaração da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que classificou como pandemia a doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), e as orientações 
emandadas pelo Ministério da Saúde;

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE ALFENAS - 
ASSEARA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

Considerando o disposto no Estatuto Social da 
ASSEARA em seu Art. 27 - Compete a Diretoria Execu�va: IV - 
Zelar pelo patrimônio da ASSOCIAÇÃO, sua sede social e seu 
quadro de funcionários; e XV - Decidir sobre casos omissos, 
que não sejam da competência da Assembleia Geral; e em seu 
Art. 29 - São de competência e responsabilidade do 
Presidente da Diretoria Execu�va: III - Superintender todas as 
a�vidades da ASSOCIAÇÃO; X - Empenhar-se para que a 
ASSOCIAÇÃO desenvolva suas a�vidades afins da melhor 
forma possível. e no § 1° - É facultado ao Presidente da 
Diretoria Execu�va fazer uso do instrumento “ad referendum” 
em todos os seus atos e decisões.

Considerando a necessidade de manutenção da 
prestação de serviços públicos por parte desta En�dade de 
Classe;

§ 2°: Cabe aos Diretores, Conselheiros, Estagiários e 
Associados a verificação diária de seus e-mails e números de 
whatsapp, inclusive as redes sociais oficiais da ASSEARA, 
mantendo-se atualizados sobre novas decisões.

Art .  2°  -  F ica  temporar iamente suspenso o 
atendimento presencial nas dependências da ASSEARA, salvo 
situações excepcionais devidamente jus�ficadas. O 
atendimento será realizado por contato, através do e-mail 
assearaalfenas@hotmail.com ou atráves do whatsapp 
+553532911915.

§ 1°: Compete ao Diretor, Conselheiros ou Estagiário 
providenciar ambiente apropriado, bem como estruturas 
�sicas,  assumindo  inclusive  os custos referentes à conexão à

Considerando a necessidade de adoção de medidas 
para a redução do potencial de contágio da COVID-19 e para 
preservação da saúde dos Diretores, Conselheiros, 
Estagiários, Associados e visitantes que frequentam as 
dependências da ASSEARA,

§ 1°: As medidas tratadas por esta Portaria têm caráter 
temporário e devem vigorar até disposições em contrário 
constante de ato do Presidente da ASSEARA. 

Art. 1° - Adotar medidas para a mi�gação dos riscos 
decorrentes da doença causada pelo COVID-19 no âmbito da 
ASSEARA, obedecendo o disposto nesta Portaria.

Art. 4° - Autorizar a realização de trabalho remoto 
(home office) aos Diretores, Conselheiros e Estagiários da 
ASSEARA em caráter temporário e excepcional, visando o 
regular e con�nuo funcionamento das a�vidades da En�dade 
de Classe.

Art. 3° - Fica temporariamente suspensa toda reunião 
ou a�vidade cole�va presencial a par�r de 19 de março de 
2020, ressalvados os casos excepcionais a serem definidos 
pela Diretoria Execu�va.

RESOLVE:
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Depois de logar, clique em “Anuidades”, no menu 
horizontal.

Por ser uma área restrita, caso seja a primeira vez que 
esteja u�lizando o ambiente, é necessário cadastrar uma 
senha.

Para imprimir o boleto de anuidade, o profissional ou a 
empresa deve acessar o AtendeWeb, interface de serviços 
online do Crea-MG.

Em seguida, é preciso escolher o período, selecionar o 
ano e, por fim, optar pela emissão do boleto ou parcelamento. 
Imprima seu boleto: h�p://www.servicos.crea-mg.org.br

internet, à energia elétrica, dentre outras despesas correntes 
e desde já fica autorizado ao Estagiário u�lizar o notebook, 
impressora e celular da ASSEARA à realização de trabalho 
remoto.

§ 2°: O Eestagiário deverá executar as a�vidades 
repassadas pela Diretoria Execu�va dentro do horário regular 
de expediente da ASSEARA (convênio de estágio).

§ 3°: Este Presidente poderá alterar a modalidade de 
trabalho remoto para presencial, conforme necessidade do 
serviço, convocando para comparecimento à unidade de 
serviço caso seja necessário.

Art. 6° - Os demais procedimentos que envolvem a 
ASSEARA e seus associados permanecem inalterados.

§ 1°: Para a solicitação de abertura de Caderneta de 
Obra (Livro de Ordem), o profissional responsável pela 
obra/serviço deverá enviar para um dos contatos acima, a 
ART/RRT/TRT correspondente. Juntamente informar o 
endereço de entrega e recebimento (que será efetuada por 
entregador para coleta de assinatura em até 24 horas (dias 
úteis)).

§ 2°: Para a solicitação de encerramento de Caderneta 
de Obra (Livro de Ordem), o profissional responsável pela 
obra/serviço deverá escanar em formato pdf e enviar para um 
dos contatos acima, todas as folhas que por sinal tenham sido 
preenchidas e as obrigatórias. O documento será analisado, 
assinado eletronicamente com cer�ficado digital e devolvido 
ao profissional através da mesma forma de contato em até 24 
horas (dias úteis).

Art. 5° - As solicitações que envolvam a Lei Municipal n° 
3839 de 08 de setembro de 2005 que ins�tui o uso de 
Caderneta de Obras (Livro de Ordem) no Município de Alfenas 
e dá outras providências, deverão ser efetuadas por contato, 
através do e-mail  ou atráves do assearaalfenas@hotmail.com
whatsapp +553532911915.

Art. 9° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Art. 7° - As ações de comunicação da ASSEARA devem 
priorizar a divulgação de informações rela�vas à COVID-19.

Art. 8° - Encaminhar esta Portaria para apreciação da 
Diretoria Execu�va da ASSEARA em sua próxima Reunião 
Ordinária.

Alfenas/MG, 18 de março de 2020.

Eng. Civ. Eduardo Luiz Souza Ribeiro
Presidente da ASSEARA

 ANUIDADE PF integral  multa 20% 

  Tipo de Registro  Valor  até 31/03/20  após 31/03/20 

nível superior  577,11 577,11 692,53 

nível médio  288,55 288,55 346,26 

 

ANUIDADE PJ 
 integral 

(sem desconto) 
multa 20% 

faixa Classes de Capital Social até 31/03/20 após 31/03/20 

 1 até 50.000,00 545,84 655,00 

 2 de 50.000,01 até 200.000,00  1.091,68  1.310,02 

 3 de 200.000,01 até 500.000,00  1.637,53  1.965,04 

 4  de 500.000,01 até 1.000.000,00  2.183,34  2.620,01 

 5  de 1.000.000,01 até 2.000.000,00  2.729,20  3.275.04 

 6 de 2.000.000,01 até 10.000.000,00  3.275,02  3.930,02 

 7 acima de 10.000.000,00  4.366,68  5.240,02 

 

 SERVIÇOS 
VALOR 

(em R$)  

I –Pessoa .Jurídica:  

a) Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, 
etc.) 

265,92 

b) Visto de registro 132,57 

c) Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica 54,60 

d) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e 
anotações 

54,60 

e) Requerimento de registro de obra intelectual 332,18 

II – Pessoa Física:  

a) Registro profissional 86,55 

b) Visto de registro 54,60 

c) Expedição de carteira de identidade profissional 54,60 

d) Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade 
profissional 

54,60 

e) Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física 54,60 

f) Emissão de certidão até 20 ARTs 54,60 

g) Emissão de certidão acima de 20 ARTs 110,73 

 h) Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs 54,60 

 i) Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs 110,73 

j) Emissão de CAT com registro de atestado 89,67 

k) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e 
anotações 

54,60 

l) Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou 
incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao 
acervo técnico por contrato 

332,18 

m) Requerimento de registro de obra intelectual 332,18 

 

Anuidades e Valores de Serviços 
CREA-MG - 2020
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Em reunião de cortesia na manhã desta quinta (5), no 
Confea, o presidente em exercício do Confea, eng. civ. Osmar 
Barros Júnior, manifestou a representantes do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) a importância de con�nuar o 
diálogo em torno de proposições comuns aos dois conselhos 
profissionais e o estabelecimento de uma agenda perma-
nente. “Também definimos a retomada das nossas comissões 
de harmonização, obje�vando o cumprimento dos norma�-
vos vigentes”, ponderou Osmar. A reunião contou com a 
par�cipação do Presidente do CAU-BR, Luciano Guimarães, 
do presidente do CAU-SP, José Roberto Geraldine Júnior, da 
Assessora de Relações Ins�tucionais e Parlamentares do CAU-
BR, Luciana Rubino, e do vice-presidente para as Américas da 
União Internacional de Arquitetos, Roberto Simon. “Além 
desse alinhamento em torno das comissões temá�cas, 
ra�ficamos a necessidade de ampliarmos nossa atuação em 
torno de temas como a Proposta de Emenda à Cons�tuição nº 
1098/2019, a criminalização do exercício ilegal das profissões, 
as carreiras de Estado ou o Regime Diferenciado de 
Contratações”, apontou o presidente em exercício do Confea.

Comi�va do Confea é recebida 
pelo presidente da Câmara dos 
Deputados

Eleições 2020
Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA

Aproximação entre Confea e CAU 
será renovada em 2020
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Na ocasião, o presidente Osmar apresentou os projetos 
mais relevantes para a área tecnológica. “Reunimos aqui os 
projetos de interesse dos profissionais da engenharia e que 
contribuem para o desenvolvimento do país”, disse o 
presidente em exercício. O presidente Rodrigo Maia também 
recebeu a Car�lha da Mulher que faz parte do Programa 
Mulher do Sistema Confea/Crea, lançado durante a 76ª 
Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), em 
Palmas, ano passado. A comi�va do Confea foi composta 
pelos conselheiros federais eng. agr. Annibal Margon, eng. 
agr. João Bosco, pelo chefe de Gabinete, eng. agr. Antônio 
Rossafa, e pelo assessor Parlamentar, Guilherme Cardozo.

Em fevereiro, durante o 9º Encontro de Líderes do 
Sistema Confea/Crea e Mútua, representantes dos Creas e 
en�dades de todo o país movimentaram os corredores da 
Câmara para entregar aos deputados dos respec�vos estados 
a Agenda Parlamentar a fim de mobilizar os parlamentares em 
torno das pautas das profissões tecnológicas.

Na tarde do dia 10, uma comi�va do Confea liderada 
pelo presidente em exercício, eng. civ. Osmar Barros Júnior, e 
pelo presidente da Frente Parlamentar Mista da Engenharia, 
Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional, deputado 
Leônidas Cris�no, entregaram ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, a Agenda Parlamentar Legisla�va 
do Sistema Confea/Crea.
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