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Reunião: Ordinária                                                          nº. 02/2021 

Decisão de Diretoria:   Nº. 06/2021 – D/MA 

Referência: OFC Nº 84/2021–GAB/PRESI/CREA-MA. Proposta de reajuste no Ticket 

alimentação dos servidores e aumento salarial por decisão pretérita desta Diretoria/Processo 

2634237/2021 (SITAC) 

Interessado: CREA-MA  

 

DECISÃO  

 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – 

CREA/MA, apreciando o OFC Nº 84/2021–GAB/PRESI/CREA-MA que trata da Proposta de 

reajuste no Ticket alimentação dos servidores e aumento salarial por decisão pretérita desta 

Diretoria/Processo 2634237/2021 (SITAC), na reunião Ordinária realizada no dia 26 de abril de 

2021; Considerando Art. 104,IV e VII  do Regimento Interno do CREA-MA, compete à Diretoria 

propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, humanos e 

financeiros, bem como aprovar a organização da estrutura auxiliar, o plano de cargos e salários e o 

regulamento de pessoal do CREA; Considerando o ofício da presidência, que informa sobre a 

existência da Decisão da Diretoria nº 20/2019, no dia 25 de novembro de 2019, no qual aprovou o 

reajuste anual do percentual de R$ 5,45% (R$ 40,19), de acordo com o INPC no Ticket 

Alimentação dos servidores do Crea/MA. Nesse sentido, o presidente propôs o aumento no valor de 

R$ 59,81 (cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) no auxílio em questão, que passaria a ter 

o valor total de R$ 837,71 e também, o aumento de R$ 200,00 (duzentos reais) no salário dos 

servidores de carreira, conforme pleiteado pela ASCREA, por meio do ofício nº 01/2021- 

ASCREA-MA, protocolado neste Conselho sob o nº 2634237/2021. O Presidente ainda informou 

sobre há disponibilidade orçamentária, de acordo com a última formulação 2021, para atendimento 

dos pleitos. Considerando que o assunto foi discutido na reunião, Diante da documentação e 

fundamentações expostas DECIDIU: APROVAR por unanimidade, 1- a manutenção do reajuste 

anual do percentual de R$ 5,45% (R$ 40,19), de acordo com o INPC no Ticket Alimentação dos 
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servidores do Crea/MA, e o aumento no valor de R$ 59,81 (cinquenta e nove reais e oitenta e um 

centavos) no auxílio em questão, que passaria a ter o valor total de R$ 837,71; 2 - A implantação do 

aumento de R$ 200,00 (duzentos reais) no salário dos servidores de carreira do CREA-MA.3 - A 

manutenção do reajuste do ticket alimentação conforme decisão da Diretoria nº 20/2019, no dia 25 

de novembro de 2019, todos com a implantação retroativa, a contar do dia 01 de abril do ano 

corrente. Presidiu a reunião o senhor Presidente Luís Plécio da Silva Soares. Votaram 

favoravelmente o Vice-Presidente Eng. Civil Antônio Carlos Amaral Ribeiro, o Diretor 

Administrativo Engº Agr. Rodrigo Jorge Silva Braga e o Diretor Financeiro Engº Mec./Seg. Trab. 

Diego Rosa dos Santos. 

 

Cientifique-se e Cumpra-se 

São Luís, 27 de abril de 2021. 

 

 
 
 

Eng.º Civil LUIS PLECIO DA SILVA SOARES 

                Presidente do CREA-MA 

                        RN 1114052590 
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