Resolução nº 1.085/2016 - Anexo I – Modelo A

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO

MEDALHA DO MÉRITO
1.

Dados do Proponente

Nome completo ou razão social:
Cargo ou função:

2.

Justificativa

3.

Dados do Indicado

Apresentação pelo proponente da justificativa formal e detalhada da indicação

Nome completo:
Naturalidade:
CPF:

Data de Nascimento:
RG:

Emissor:

Título profissional:

RNP/Crea:

Rua

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

CEP

E-mail:

4.

Resumo das Atividades

5.

Documentação

UF
Telefone:

Foto 05x07cm, atual, em fundo branco

(

) Sim

(

) Não

Declaração de que o profissional não foi penalizado por infração ao Código de Ética, à Lei
nº 5.194, de 1966, ou à Lei nº 6.496, de 1977.

(

) Sim

(

) Não

Certidão de Registro e Quitação do profissional

(

) Sim

(

) Não

Decisão plenária do Crea ou ata de reunião da entidade nacional

(

) Sim

(

) Não

Resolução nº 1.085/2016 - Anexo I – Modelo B

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO

INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO
1.

Dados do Proponente

Nome completo ou razão social:
Cargo ou função:

2.

Justificativa

3.

Dados do Indicado

Apresentação pelo proponente da justificativa formal e detalhada da indicação

Nome completo:
Naturalidade:
Data de nascimento:

Data de falecimento:

Título profissional:

4.

RNP/Crea:

Dados do Representante Indicado

Nome completo:
CPF:

RG:

Rua

Emissor:
Nº

Complemento

Bairro

Cidade

CEP

E-mail:

5.

Resumo das Atividades

6.

Documentação

UF
Telefone:

Foto 05x07cm

(

) Sim

(

) Não

Declaração de que o profissional não foi penalizado por infração ao Código de Ética, à Lei
nº 5.194, de 1966, ou à Lei nº 6.496, de 1977.

(

) Sim

(

) Não

Decisão plenária do Crea ou ata de reunião da entidade nacional

(

) Sim

(

) Não

Resolução nº 1.085/2016 - Anexo I – Modelo C

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO

MENÇÃO HONROSA
1.

Dados do Proponente

Nome completo ou razão social:
Cargo ou função:

2.

Justificativa

3.

Dados do Indicado

Apresentação pelo proponente da justificativa formal e detalhada da indicação

Razão social:
CNPJ:

Data de fundação:

Rua

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

CEP

E-mail:

4.

Resumo das Atividades

5.

Documentação

UF
Telefone:

Fotos ilustrativas atuais

(

) Sim

(

) Não

Cópia do estatuto ou do contrato social

(

) Sim

(

) Não

(

) Sim

(

) Não

(

) Sim

(

) Não

(

) Sim

(

) Não

Declaração de que a pessoa jurídica não foi penalizada por infração à Lei nº 5.194, de
1966, e à Lei nº 6.496, de 1977, quando registrada como empresa no Sistema
Confea/Crea.
Declaração emitida pelo Crea de que a pessoa jurídica possui registro ativo, quando
registrada como entidade de classe ou instituição de ensino superior no Regional
Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica, quando registrada como empresa no
Sistema Confea/Crea
Certidões negativas da Justiça comum de sua sede, Federal e Trabalhista

(

) Sim

(

) Não

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS

(

) Sim

(

) Não

Decisão plenária do Crea ou ata de reunião da entidade nacional

(

) Sim

(

) Não

Resolução nº 1.085/2016 - Anexo II – Modelo A

ANEXO II - MODELO A
ESPECIFICAÇÃO E MODELO DO DIPLOMA DO MÉRITO
Diploma no formato 21 x 29,7cm (A4), em papel Evenglow Opalina Telado de
240 g/m², com impressão 4/0 cores (policromia em uma face do papel). Impresso com
sangria e refilado.

Resolução nº 1.085/2016 - Anexo II – Modelo B

ANEXO II - MODELO B
ESPECIFICAÇÃO E MODELO DA MEDALHA DO MÉRITO
Medalha em aço, com diâmetro de 60 (sessenta) milímetros. O corpo principal
da medalha deve ter no mínimo 2 (dois) milímetros de espessura, em aço na cor prateada,
com apêndice embutido na parte superior comportando fenda de 24 (vinte e quatro)
milímetros de largura e 2,5 (dois e meio) milímetros de altura, pela qual passa a fita de
pescoço. Colada firmemente ou fundida ao corpo principal, peça de 45 (quarenta e cinco)
milímetros de diâmetro e 3 (três) milímetros de espessura, vazada, feita em aço, com
banho dourado, representando o busto da Minerva voltado para a esquerda do observador,
sobre o capitel dórico, envolvidos por uma roda dentada. No anverso, sobre o corpo
principal da medalha, circundando a roda dentada da peça aderida, sulco em forma de
circunferência de 2 (dois) milímetros de espessura e 50 (cinquenta) milímetros de diâmetro
interno, preenchido com esmalte na cor azul royal. No verso são gravados em baixo relevo
dois ramos de louro, o ano da homenagem, a inscrição “Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia” circundando a borda da medalha, a inscrição “Medalha do Mérito Sistema
Confea/Crea” ao centro, e o nome e título do homenageado. As gravações devem ser
pintadas com tinta automotiva preta. A fita de pescoço a suportar a medalha deve ser em
gorgorão na cor azul royal, tendo 23 (vinte e três) milímetros de largura e 840 (oitocentos e
quarenta) milímetros de comprimento. As extremidades da fita devem ser unidas em
costura sobreposta com três fileiras de pontos cheios.

Resolução nº 1.085/2016 - Anexo II – Modelo C

ANEXO II - MODELO C
ESPECIFICAÇÃO E MODELO DA PLACA DE HOMENAGEM
Placa tipo quadro, medindo 250x170mm, sendo moldura em acrílico
chanfrado, com 9 (nove) milímetros de espessura, com placa em metal prateado, de
230x150mm, fixada no acrílico. A placa em metal deve ter impressão em UV colorida ou ser
adesivada com impressão colorida, de modo a ostentar a arte da homenagem medindo
220x140mm. Sobre ela, aplicação de resina protetiva. Acompanha placa menor em aço
escovado na cor prateada, com recorte em triângulo medindo 65x90x65mm, com gravação
do busto da Minerva voltado para a esquerda do observador, sobre o capitel dórico,
envolvidos por uma roda dentada, em baixo relevo seco. O busto da Minerva, o capitel
dórico e a roda dentada devem ficar em dourado. Fixação da placa menor em triângulo no
alto e ao centro da placa principal coberta pela resina, de modo que não fiquem expostas as
pontas do triângulo.

