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CRA-MS
O Conselho Regional de
Administração de Mato grosso
do Sul é uma autarquia federal
especial dotada de
personalidade jurídica de
direito público, com
autonomia administrativa e
financeira. É um orgão
consultivo, orientativo,
disciplinador e fiscalizador do
exercício da profissão do
Administrador e está sediado
na capital do estado, em
Campo Grande - MS

MISSÃO

"Promover a Ciência da
Administração
valorizando as
competências
profissionais, a
sustentabilidade das
organizações e o
desenvolvimento do
Mato Grosso do Sul.”

VISÃO

“Ser uma entidade
reconhecida pela
sociedade, capaz de
assegurar a atuação
plena dos profissionais de
Administração.”

VALORES

Ética
Competência
Inovação
Valorização da profissão

04

O PORTFÓLIO
CRA-MS,TENDÊNCIAS
OPORTUNIDADES E SERVIÇOS
Será disponibilizado nesse material, o portfólio
de tendências, oportunidades e serviços do
Conselho Regional de Administração de Mato
Grosso do Sul, na semana mais importante do
ano, a semana da administração, O qual
comemora-se mais um ano de regulamentação
da profissão. Nós do conselho passaremos
pelo interior do estado, para deixar um pouco
da experiência, da vivência do que é, o que faz
o CRA-MS. Por todo lugar que passarmos,
faremos questão de plantar a semente do
conhecimento e impulsionar a atitude para
que se tornem profissionais de excelência.

"09 de Setembro é comemorado o dia do administrador,
que foi instituída nesta data devido a assinatura da lei nº
4.769 de 1965, que exige prerrogativa de bacharel em
administração para atuar na área e sobretudo,
regulamentar a profissão de administrador nesse mesmo
dia em Setembro de 1965"
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

RESPONSÁVEL
TÉCNICO - RT
Você sabia? Que você profissional da administração,
possui um Manual de Responsabilidade Técnica,
estabelecido na Resolução Normativa 519/2017, que
determina que poderá atuar como Responsável
Técnico de empresas, assim que formado na área da
administração e registrado no Conselho Regional de
Administração.
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RESPONSÁVEL
TÉCNICO - RT
Sobre a responsabilidade
É o dever de responder pelos atos profissionais quanto à aplicação
técnica da Administração, em conformidade com os princípios éticos e
com a legislação. É uma atribuição dos profissionais de Administração
registrados, cujas obrigações são acentuadas, pela reserva de atuação
profissional conferida pela Lei de Regência da profissão, como pelos
valores morais preceituados pelo Código de Ética Profissional do
Profissional de Administração.

Empresa x RT
Toda empresa registrada no CRA-MS deve possuir um responsável
técnico, profissional qualificado para desempenhar e responder pela
qualidade das atividades perante o consumidor, empresa e sociedade.
O intuito desse, é garantir isonomia dos serviços prestados e
responsabilizar-se, tanto pelos ônus e bônus referentes a sua atuação.

O RT
NÃO é delegado com papel superficial de apenas assinar documentos,
mais sim, participar da rotina básica empresarial da empresa com
emissões pareceres, elaboração de relatórios, planejamentos e projeções
de atividades que compreendem a administração, bem como pesquisas,
estudos, análises, implantação, coordenação e controle de trabalho.
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

PERÍCIA
JUDICIAL
Você sabia? Que desde de 12 de Agosto de 1999,
existe a resolução normativa CFA nº 224, que
regulamenta a atuação do Administrador em Perícia
Judicial e Extrajudicial. Segundo a Resolução, os
profissionais de Administração estão aptos a trabalhar
na apuração de valores nos processos judiciais, cíveis
e trabalhistas, inclusive em fase de liquidação de
sentença.
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PERÍCIA
JUDICIAL
Na prática
É simples, quando o juiz em um processo precisa de auxílio sobre um
assunto técnico ou científico, conforme o CPC Art. 156, nomeará um
perito. Este apresentará proposta de honorários periciais, se aceita a
proposta pelas partes do processo e homologado pelo juíz, o
profissional de administração perito, responderá os pontos
controvertidos indicado pelo juiz e os quesitos apresentados pelas
partes, elaborando um laudo pericial, onde deverá conter o objeto da
perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a
metodologia, e respostas conclusivas que tem a finalidade de auxiliar
o convencimento do magistrado sobre o assunto.

Procedimentos
Visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao Laudo ou
Parecer Pericial técnico, e abrangem total ou parcialmente, segundo a
natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação,
investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação, tudo
em conformidade com as práticas das atividades e prerrogativas do
profissional de Administração, em suas diversas áreas do
conhecimento, bem como os respectivos processos e formas de
gestão.
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

SUPERVISÃO
DE ESTÁGIO
Você sabia? Que o Ministério Público do Trabalho e o
Conselho Federal de Administração firmaram acordo
de cooperação com a finalidade de estimular o
intercâmbio entre o MPT e o Conselho, para garantir
eficiência em correção de irregularidades e prezar
pela efiência no aprendizado do estágiário.
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SUPERVISÃO
DE ESTÁGIO
Sobre a supervisão
O Ato em referência disciplina que a supervisão de estágio nos campos
da administração será obrigatoriamente exercido por profissional de
Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva
jurisdição, e em dia com suas obrigações perante o Conselho. A parte
concedente do estágio deverá apresentar ao CRA da jurisdição: cópia do
Termo de Compromisso entre a unidade concedente, acadêmico e
instituição de ensino superior; e, relação nominal, com o número de
registro no CRA, dos profissionais de Administração atuantes nas
unidades concedentes como supervisores de estágio de estudantes de
Administração.

Finalidade
A finalidade do acordo é monitorar e prezar pela qualidade dos futuros
profissionais, que de forma adequada precisam ser supervisionados e
orientados por um profissional da respectiva área de formação e não
leigo em desempenho da atividade. O conselhos têm como
recomendação, informar o devido orgão quando encontrarem supervisor
de estágio sem formação/habilitação ou não registrado no respectivo
órgão de classe, estagiários sem supervisão de profissional
formado/habilitado e registrado no órgão de classe, quando
identificarem incompatibilidade entre o conteúdo do plano de estágio e
da carga horária, observando -se as diretrizes curriculares, dentre outras
irregularidades, visando quanto ao cumprimento da Lei de Estágio.
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

ÓRGÃOS
PÚBLICOS
Você sabia? Que as empresas de prestação de
serviços de organização e realização de concursos
públicos devem estar devidamente registradas no
Conselho Regional de Administração de sua
Jurisdição.
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ÓRGÃOS
PÚBLICOS
Exemplos de objetos de Licitação
que exigem registro?
Fornecimento de mão de obra
(limpeza, portaria, segurança, vigilância etc.)
Realização de seleção de pessoal
Serviços de consultoria organizacional

Áreas de atuação dos profissionais
em administração nos Órgãos:
Recursos humanos, administração financeira, administração de material,
logística, organização sistemas e métodos.

Para evitar impugnações:
Evite a utilização genérica da palavra "superior completo" ou "curso
superior em qualquer área" como exigência de formação acadêmica,
visto que, quando se verifica atribuições do cargo, é possível identificar
atividades típicas de determinadas profissões regulamentadas por lei .

Dicas:
Sempre que uma contratação envolver serviços em áreas típicas de
profissões regulamentadas exija o registro nos conselhos profissionais
competentes e de seus atestados de capacidade técnica conforme o
artigo 30, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

CRA-MS
JOVEM
Você sabia? Que agora os acadêmicos dos cursos
das áreas da administração podem ter sua
"carteirinha jovem", seu documento digital de forma
dinâmica, prática e gratuita.
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CRA-MS
JOVEM
Carteira estudantil digital
Os acadêmicos dos cursos das áreas da administração podem ter sua
“carteirinha jovem”, seu documento digital. O CRA-MS por meio de
parceria desenvolveu essa possibilidade que visa aproximar ainda mais;
o conselho e os futuros profissionais da administração. Com sua
carteirinha o futuro profissional poderá usufruir de descontos como
meia entrada em cinemas, shows e eventos, acesso aos benefícios do
clube de vantagens, exclusividades aos eventos que o CRA-MS realizar,
receber em primeira mão informações referentes ao exercício da
profissão.
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

CLUBE DE
VANTAGENS
Você sabia? Que o CRA-MS possui um clube de
vantagens com ofertas e benefícios exclusivos para
profissionais de administração registrados no CRA e
em dia com a anuidade. São descontos em lojas online, estabelecimentos conveniados nos mais diversos
segmentos:
gastronomia,
viagens,
educação,
vestuário, lazer e muito mais.
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CLUBE DE
VANTAGENS
O Clube
O CRA-MS investe e firma parcerias com empresas de notoriedade no
mercado, para facilitar e trazer o melhor serviço a você profissional da
administração, então, aproveitem as utilidades. Os melhores momentos
da vida com descontos especiais oferecidos pelo Clube de Vantagens
dos Profissionais de Administração.

Convêniados
Associação Luso Brasileira de Campo Grande - ESTORIL
Barbearia La Mafia
DKY Treinamentos e Eventos
Grupo Resultados
IPOG - Instituto de Graduação e Pós Graduação
Faculdade Insted
Faculdade Novoeste
Faculdade Unyleya
Raphael Soluções em T.I
São Francisco Saúde - Hapvidas
SESC
Sociedade Neolinguistica (Sinais e Aviva)
UNIGRAN
UNIODONTO
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

ÍNDICE DE
GOVERNANÇA
Você sabia? Que existe o Índice de Governança
Municipal - CFA, que é um produto do CFA voltado
para profissionalizar a gestão pública do país. Vários
municípios já conhecem a ferramenta e muitos
setores do governo federal, estadual e municipal já
utilizam o estudo para balizar suas políticas públicas.
A ideia é mostrar onde está o gargalo, reparar os
erros e aprender com os cases de sucesso.
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ÍNDICE DE
GOVERNANÇA
O IGM
O IGM-CFA é um produto do CFA voltado para profissionalizar a gestão
pública deste país. Vários municípios já conhecem a ferramenta e
muitos setores do governo federal, estadual e municipal já utilizam o
estudo para balizar suas políticas públicas. A ideia é mostrar onde está o
gargalo, reparar os erros e aprender com os cases de sucesso.

Maiores Informações
É importante ressaltar que todas as informações estão disponíveis no
site www.igm.cfa.org.br e os profissionais de Administração e gestores
públicos têm direito ao acesso exclusivo com informações
complementares voltados para a gestão pública como cartilhas, guias,
cases de sucesso, entre outras publicações.
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"ADMINISTRAR É PARA ADMINISTRADOR"

AUTO
ATENDIMENTO
Você sabia? Que o Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso do Sul, possui um
Sistema dinâmico e eficiente de autoatendimento,
cujo o profissional pode efetuar diversos serviços no
conforto da sua casa.
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AUTO
ATENDIMENTO
Como funciona?
Nós do CRA, possuimos um sistema inteligente e objetivo que visa a
praticidade ao futuro ou atual profissional. Com o Autoatendimento o
Profissional da área da Administração, poderá solucionar suas
demandas de forma mais rápida, dinâmica e autônoma em qualquer
lugar do país.

Serviços disponíveis
Registro de Pessoa Física
Registro de Pessoa Jurídica
Emissões de Certidões Físicas
Emissões de Certidões Jurídicas
Solicitação de 2º via de CIP
Denúncias
Manifestações e Respostas Processuais
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PORTFÓLIO
DE
SERVIÇOS

E-MAILS
fiscalizacao@crams.org.br
registro@crams.org.br

CONTATOS SOCIAIS
@cra_ms
CRAMS
Acesse o Qrcode e baixe os
materiais da semana
da Administração

(67) 98478-2268
CRA-MS

INFORMAÇÕES
Rua Bodoquena,
16
INFORMAÇÕES
Bairro Amambai
Tel: 3351-0300
protocolo@crams.org.br
www.crams.org.br

