




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

Art. 12 - Para o exercício de 2022 a cobrança de anuidades, serviços e multas pelo 
Crea-MG, observará o contido nesta Instrução de Serviço. 

CAPÍTULO I 

DAS ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA 

Art. 2° - Anuidades de PROFISSIONAIS: 

I - Os valores integrais das anuidades de 2022 para os profissionais serão de: 

ANUIDADE PESSOA FÍSICA 
Tipo de Registro VALOR {R$) 

Profissional de nível superior 577,11 

Profissional técnico de nível médio 288,55 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE PAGAMENTO 

Art. 3° - As anuidades devidas aos Crea pelos profissionais inscritos no Sistema 
Confea/Crea poderão ser recolhidas INTEGRALMENTE da seguinte forma: 

a) em cota única com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral defi
nido para o exercício, com vencimento em 31/01/2022: 

Tipo de Registro VALOR (R$) 
Profissional de nível superior 519,40 

Profissional técnico de nível médio 259,70 

b) em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre valor integral de
finido para o exercício, com vencimento em 28/02/2022 

Tipo de Registro VALOR (R$) 
Profissional de nível superior 548,25 

Profissional técnico de nível médio 274,12 

c) No valor integral para pagamento até 31/03/2022

Tipo de Registro VALOR (R$) 
Profissional de nível su erior 577 11 

Profissional técnico de nível médio 288,55 
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d) Após o dia 31/03/2022, o valor integral será sofrerá correção monetária pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e será acrescido de juros de
1% (um por cento) ao mês e de multa de 20% a título de mora. Tanto a multa
quanto os juros incidirão, separadamente, sobre o valor corrigido pelo INPC.
Valor a pagar da anuidade 2022 após 31/03/2022 = (valor integral +
INPC) + (juros sobre o valor atualizado) + (multa sobre o valor atualizado).

§1 º Caso o(a) profissional deva quitar a anuidade referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2022, mas tenha efetuado pagamento com valores inferiores aos estabeleci
dos neste artigo, será gerado débito de complemento sobre o valor devido. 

I - Se o pagamento do complemento da anuidade vigente for efetuado até 
31/03/2022, não acarretará a aplicação de multa e nem de correção. 

II - Se o pagamento do complemento da anuidade vigente for efetuado após 
31/03/2022, sofrerá correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC e será acrescido de juros de 1 % (um por cento) ao mês e de multa de 20% a título de 
mora. Tanto a multa quanto os juros incidirão, separadamente, sobre o valor corrigido pelo 
INPC. Exemplo: (valor de complemento+ INPC) + (juros sobre o valor atualizado) + (multa 
sobre o valor atualizado). 

III - Se o complemento da anuidade for decorrente da prorrogação de registro 
provisório ou da emissão do registro definitivo, não haverá a aplicação de multa e nem de 
correção desde que o complemento seja quitado no mesmo mês em que houve a prorrogação 
do registro provisório ou a emissão do registro definitivo. A partir do mês subsequente, ha
verá a correção conforme inciso II deste parágrafo. 

§2° As datas de vencimento serão sempre no último dia do mês. Quando o venci
mento ocorrer no sábado, domingo ou feriado nacional, o boleto poderá ser quitado no pri
meiro dia útil do mês subsequente mantendo-se o valor, devendo ser utilizado o mesmo 
boleto para garantir o desconto; a emissão de um novo boleto após o vencimento, ou seja, 
a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, conterá a correção monetária, a multa e os 
juros que são devidos para os pagamentos realizados após o vencimento. 

Art. 4°- Os valores referentes às anuidades de pessoas físicas poderão ser PARCELA
DAS em até 6 (seis) vezes, da seguinte forma: 

a) Parcelamento em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas do valor INTEGRAL para
parcelamentos realizados até 31/03/2022. Opção concedida para profissional
cujo registro encontrava-se ativo desde janeiro de 2022:

Nível de Registro Número de oarcelas (valor em Real - R$) 

2 3 4 5 6
-

Superior 288,56 192.37 144,28 115,42 96,19 
Técnico 144,28 96,18 72.14 57,71 48,09 

b) Parcelamento em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas do valor INTEG, ·
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