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I - PROCESSOS DE VISTAS
I . I - PROCESSOS DE VISTAS QUE RETORNAM À CÂMARA
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OURINHOS
Nº de
Ordem

1

Processo/Interessado
SF-2573/2016

Relator

CAFÉ JAGUARI LTDA

RICARDO MOURÃO - VALDEMAR DEMÉTRIO

Proposta
HISTORICO
Este processo refere-se à atuação da interessado por infração ao artigo 59 da lei 5.194/66.
A empresa localizada na cidade de Ourinhos-SP foi notificada em 24/08/2016 para requerer o seu registro
neste conselho, bem como indicar profissional legalmente habilitado para ser anotado como responsável
técnico pelas atividades que desenvolve. (fl.05)
As fls 2 e seguintes, encontra-se ficha cadastral da JUCESP, contendo informações da interessada. Nesta
cabe destacar o objeto social da empresa indicando as atividades desenvolvidas: torrefação e moagem de
café, moído e solúvel; manutenção e reparação de equipamentos para uso comercial; aluguel de outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente.
Ás fls 07 a 12, a empresa apresenta defesa em face a notificação recebida, arguindo que não encontra-se
obrigada por lei a registrar-se perante a este conselho profissional, tendo em vista que sua atividade básica
em hipótese alguma esta voltada para a área de engenharia ou agronomia, e tão pouco exerce atividades
reservada a profissional habilitado por este conselho.
Argumenta ainda que para o exercício de sua atividade indústrial necessita de um técnico que saiba operar
equipamento simples de torra e moagem com regulagem apenas de torra e granulometria, além do
conhecimento sobre tipos e mistura de café.
Ás fls. 13, verifica-se a lavratura do auto de infração no 33783/2016, em detrimento ao não atendimento da
referida notificação.
As fls 15-23, constata a interposição de recurso administrativo pela interessada, argumentado que pelas
suas atividades desenvolvidas, não há necessidade de registrar – se neste conselho e tão pouca indicar
responsável técnico da área da engenharia e/ou agronomia.
Em análise à referida manifestação, a CAF de Ourinhos posicionou-se pela manutenção do auto de
infração.(fl.27)
Diante disso, a UGI de Ourinhos determina o encaminhamento deste processo à câmara de agronomia
para análise e parecer fundamentado por conselheiro legalmente designado acerca da lavratura do auto de
infração em face da interessada.
II - DO DIREITO
Vejamos os instrumentos e atos normativos que regulam o assunto em tela:
Lei 5.194/66, que regula o exercício e atividades referentes as profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro agrônomo e da outras providencias:.
Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo
consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de
economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;

3

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 562 ORDINÁRIA DE 08/02/2019
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.
Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra
atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.
Art. 8º - As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f" do artigo anterior são
da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.
Parágrafo único - As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades
discriminadas no Art. 7º, com exceção das contidas na alínea "a", com a participação efetiva e autoria
declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os
direitos que esta Lei lhe confere.
Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e
decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:
a)julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua competência profissional específica;
(...)
Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se
organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão
iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como
o dos profissionais do seu quadro técnico.
Resolução 1008 do CONFEA que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento
dos processos referentes a infração e aplicação de penalidades, da qual destacamos:
Art. 2º Os procedimentos para instauração do processo têm início no Crea em cuja jurisdição for verificada
a infração, por meio dos seguintes instrumentos:
I – denúncia apresentada por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
II - denúncia apresentada por entidade de classe ou por instituição de ensino;
III - relatório de fiscalização; e
IV – iniciativa do Crea, quando constatados, por qualquer meio à sua disposição, indícios de infração à
legislação profissional.
Parágrafo único. No caso dos indícios citados no inciso IV, o Crea deve verificá-los por meio de fiscalização
ao local de ocorrência da pressuposta infração
Art. 3º A denúncia deve ser protocolizada no Crea e instruída, no mínimo, com as seguintes informações:
I - identificação do denunciante, pessoa física ou jurídica, incluindo endereço residencial ou comercial
completo e número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ; e
II – provas circunstanciais ou elementos comprobatórios do fato denunciado.
Art. 5º O relatório de fiscalização deve conter, pelo menos, as seguintes informações:
I – data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal;
II – nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, se possível, CPF ou
CNPJ;
III - identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre o nome e endereço do
executor, descrição detalhada da atividade desenvolvida e dados necessários para sua caracterização, tais
como fase, natureza e quantificação;
IV – nome completo, título profissional e número de registro no Crea do responsável técnico, quando for o
caso;
V – identificação das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs relativas às atividades
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desenvolvidas, se houver;
VI – informações acerca da participação efetiva do responsável técnico na execução da obra, serviço ou
empreendimento, quando for o caso;
VII - descrição minuciosa dos fatos que configurem infração à legislação profissional; e
VIII – identificação do responsável pelas informações, incluindo nome completo e função exercida na obra,
serviço ou empreendimento, se for o caso.
Parágrafo único. O agente fiscal deve recorrer ao banco de dados do Crea para complementar as
informações do relatório de fiscalização.
Art. 9º Compete ao agente fiscal a lavratura do auto de infração, indicando a capitulação da infração e da
penalidade. (NR)§ 1º Caso os fatos envolvam a participação irregular de mais de uma pessoa, deverá ser
lavrado um auto de infração específico para cada uma delas.
§ 2º Em caso de dúvida na análise da situação apresentada, o relatório de fiscalização deverá ser
submetido à câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida que determinará, se cabível, a
lavratura do auto de infração e a capitulação da infração e da penalidade.
Art. 10. O auto de infração é o ato processual que instaura o processo administrativo, expondo os fatos
ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a legislação infringida, lavrado por agente fiscal, funcionário do
Crea, designado para esse fim.
Parágrafo único - da penalidade estabelecida no auto de infração, o autuado pode apresentar defesa à
câmara especializada, que terá efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data do recebimento
do auto de infração.
Art. 11 - O auto de infração, grafado de forma legível, sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no
mínimo, as seguintes informações:
I – menção à competência legal do Crea para fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea;
II – data da lavratura, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal;
III – nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo, obrigatoriamente, CPF ou
CNPJ;
IV – identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a sua localização, nome e
endereço do contratante, indicação da natureza da atividade e sua descrição detalhada;
V – identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade, capitulação da infração e da
penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o autuado;
VI – data da verificação da ocorrência;
VII – indicação de reincidência ou nova reincidência, se for o caso; e
VIII – indicação do prazo de dez dias para efetuar o pagamento da multa e regularizar a situação ou
apresentar defesa à câmara especializada.
§ 1º A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos dispositivos das Leis n.os 4.950-A e 5.194,
ambas de 1966, e 6.496, de 1977, sendo vedada a capitulação com base em instrumentos normativos do
Crea e do Confea.
§ 2º Lavrado o auto de infração, a regularização da situação não exime o autuado das cominações legais.
Não será permitida a lavratura de novo auto de infração referente à mesma obra, serviço ou
empreendimento, antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração.
Art. 15 - Anexada ao processo, a defesa será encaminhada à câmara especializada relacionada à
atividade desenvolvida, para apreciação e julgamento.
Art. 16. Na câmara especializada, o processo será distribuído para conselheiro, que deve relatar o assunto
de forma objetiva e legalmente fundamentada.
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Art. 17. Após o relato do assunto, a câmara especializada deve decidir explicitando as razões da
manutenção da autuação, as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente ou as razões do
arquivamento do processo, se for o caso.
Art. 20. A câmara especializada competente julgará à revelia o autuado que não apresentar defesa,
garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases subseqüentes.
Parágrafo único - O autuado será notificado a cumprir os prazos dos atos processuais subseqüentes.
III - PARECER
Considerando a documentação juntada aos autos, com destaque a ficaha cadastral da JUCESP indicando
as atividades desenvolvidas pela empresa interessada;
Considerando a legislação e atos normativos em destaque que regulam o tema em controvérsia;
Considerando que a atividade base da empresa é a de produção industrial de café torrado e moído e
manutenção e reparação e comercialização de maquinas e equipamentos além de aluguel de outras
maquinas e equipamentos não especificados anteriormente;
Considerando que tais atividades não guardam nenhuma relação com atividades de produção agrícola, não
exigindo com isso a participação de engenheiro no respectivo processo de produção;
Considerando a competência da CEA em analisar e julgar processos dessa natureza;
Considerando que a empresa interessada gozou do seu direito a ampla defesa e ao contraditório
interpondo todos os recursos que por bem achou necessário;
IV - VOTO
Somos de decisão favorável no sentido de cancelar o auto de infração no 33783/2016 lavrado em face da
interessada, bem como o arquivamento desse processo.
RELATO VISTOR:
VIDE ANEXO
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II - PROCESSOS DE ORDEM A
II . I - REQUER CANCELAMENTO DE ART
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UOP VARZEA PAULISTA
Nº de
Ordem

2

Processo/Interessado
A-713/2018

Relator

ENG. AGR. GUSTAVO ANDRE COLOGNESI DANTONIO

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:
Trata-se de pedido de Cancelamento de ART, protocolado eletronicamente pelo Eng. Agr. Gustavo Andre
Colognesi Dantonio, no dia 09/11/2018, conforme requerimento eletrônico, fls. 02.
Declaração do profissional da qual destacamos: “Quando elaborado ART para a empresa em questão, nos
foi passado o CNPJ errado. No mesmo dia, elaborei outra ART com o CNPJ correto da empresa que presto
serviços agronômicos. Portanto, solicito o cancelamento desta ART 28027230180787278.”, fl. 02.
Identificação da ART:
- ART de nº 28027230180787278 – Contratante: FMC Química do Brasil LTDA, Atividade Técnica:
Desempenho de cargo e função técnica - Responsável técnico - Pesquisador; Observação: Condução de
ensaios em campo e casa de vegetação, visando a obtenção de dados de eficácia e resíduo de defensivos
agrícolas, registrada em 02/07/2018, fl. 03.
Informação do Banco de Dados do CREA SP sobre o profissional interessado, na qual se verifica que ele é
Engenheiro Agrônomo com as atribuições do art. 5º da Resolução 218/73, do Confea, sem prejuízo das
atribuições previstas no Decreto 23.196/33, fl. 04.
O processo foi encaminhado à CEA para análise do pedido de cancelamento de ART formulado pelo
profissional interessado, fl. 05.
Cópia da ART 28027230180790126 registrada pelo profissional no mesmo dia para a mesma empresa e
atividade com a alteração do CNPJ, conforme relatado pelo profissional na justificativa do pedido de
cancelamento.
Parecer
Considerando a Resolução Nº 1.025/09 do CONFEA, em especial:
Do Cancelamento da ART
Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando:
I – nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas; ou
II – o contrato não for executado.
Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, pela pessoa jurídica
contratada ou pelo contratante, e ser instruído com o motivo da solicitação.
Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do processo administrativo de cancelamento
da ART.
§ 1º Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e adotar as providências necessárias ao
caso.
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas
ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas
competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão.
Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando:
I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da ART;
II – for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do
responsável técnico à época do registro da ART;
III – for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real
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participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada em julgado;
IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão;
V – for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado; ou
VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela relacionado.
Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida decidirá acerca do processo
administrativo de anulação da ART.
§ 1º No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão dos dados da ART,
preliminarmente o Crea notificará o profissional e a pessoa jurídica contratada para proceder às correções
necessárias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação.
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas
ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas
competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão.
§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao contratante os motivos que
levaram à anulação da ART.
Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão que a anulou serão automaticamente
anotados no SIC.
§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao contratante o
cancelamento da ART.
Considerando o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) – Anexo da Decisão Normativa Nº 85/11
do CONFEA, em especial:
10. Do cancelamento da ART
10.1. O cancelamento da ART será requerido pelo profissional, pela empresa contratada ou pelo
contratante quando:
- nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas;
- ou o contrato não for executado.
Verificado um dos casos supramencionados, o Crea deve instaurar processo administrativo para
cancelamento de ART e encaminhá-lo à câmara especializada competente para análise e julgamento. A
efetivação do cancelamento ocorrerá somente após o deferimento do requerimento pelo Crea.
10.3. O Crea deverá comunicar ao profissional, à empresa contratada e ao contratante o cancelamento da
ART.
10.4. Após o deferimento, o profissional poderá requerer ao Crea a restituição do valor correspondente à
ART cancelada, adotando por analogia o disposto no art. 165 do Código Tributário Nacional – CTN.
11. Da nulidade da ART
11.1. As ARTs registradas serão anuladas pelo Crea quando:
- for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da ART;
- for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do
responsável técnico à época do registro da ART;
- for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real
participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada em julgado;
- for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão;
- for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado; ou
- for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela relacionado.
11.2. Verificado um dos casos supramencionados, o Crea deve instaurar processo administrativo para
anulação de ART e da CAT a ela correspondente e encaminhá-lo à câmara especializada competente para
análise e julgamento.
11.2.1. No caso de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão dos dados da ART, preliminarmente o
Crea notificará o profissional e a empresa contratada para proceder às correções necessárias no prazo de
dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação.
11.2.2. No caso em que seja caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro
profissional habilitado, o processo administrativo deve também abordar a infração ao Código de Ética.
11.2.3. No caso em que seja verificado indício de exercício ilegal da profissão, o processo administrativo
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deve também abordar a infração à Lei n° 5.194, de 1966, conforme o caso:
- incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico
à época do registro da ART – infração ao art. 6º, alínea “b”, da Lei n° 5.194, de 1966;
- o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação nas atividades
técnicas descritas na ART – infração ao art. 6º, alínea “c”, da Lei n° 5.194, de 1966;
- outra forma de exercício ilegal da profissão – infração ao art. 6º, alínea “a”, “d” ou “e”, conforme o caso.
11.3. Julgado procedente o processo administrativo para anulação da ART, a câmara especializada
competente deve verificar a pertinência de instauração de processo ético.
Se caracterizado indício de falta ética, a câmara especializada deverá encaminhar o processo à comissão
de ética para apuração e tramitação conforme resolução específica.
11.4. A anulação ou não da ART e da CAT a ela correspondente ocorrerá após decisão transitada em
julgado do processo administrativo.
11.5. O Crea deverá comunicar ao profissional, à empresa contratada e ao contratante a anulação da ART.
11.6. Não caberá restituição do valor da ART anulada.
Voto
Por indeferir o pedido de cancelamento da ART nº 28027230180787278, emitida pelo profissional Eng.
Agr. Gustavo Andre Colognesi Dantonio, uma vez que o pedido não se enquadra nas hipóteses do artigo
21 da Resolução Nº 1.025/09 do CONFEA.

10

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 562 ORDINÁRIA DE 08/02/2019
III - PROCESSOS DE ORDEM C
III . I - ATRIBUIÇÃO - NÍVEL PLENO
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CAMPINAS
Nº de
Ordem

3

Processo/Interessado
C-267/1978 V5

Relator

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA DA UNICAMP

RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES

Proposta
O presente processo foi encaminhado à CEA para análise e julgamento das atribuições concedidas aos
formados no ano letivo de 2018 do curso de ENGENHARIA AGRÍCOLA da Faculdade de Engenharia
Agrícola (FEAGRI) da UNICAMP (fl. 1108). Em vigor, as atribuições concedidas são as definidas pela
Decisão CEA/SP nº 191/2017 , de 24 de agosto de 2017 (fls. 1089/1900), ou seja: concede aos formados
de 2017, do Curso de Graduação em ENGENHARIA AGRÍCOLA - FEAGRI as atribuições previstas no art.
7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para o desempenho das competências relacionadas a
Resolução nº 256, de 27 de maio de 1978, do CONFEA, com o título profissional de ENGENHEIRO
AGRÍCOLA (código 311 – 01 – 00) da Tabela de Títulos do CONFEA - Anexo da Resolução 473/02). A
FEAGRI informou: a) alteração na grade curricular dos formandos de 2018. (fl. 1093); b) inclusão de
disciplinas no Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos, sendo apresentados os programas e
bibliografias das disciplinas de Cartografia e Sistemas de Informações Geográficas Aplicadas (fl. 1098),
Patologia e Proteção da Madeira (fls. 1099/verso e 1100) e Práticas Laboratoriais para Pesquisa Ambiental
(fl. 1101/verso); c) alterações de campos de disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes,
sendo: - mudança de campo das disciplinas FA370 e F673, do campo de Mecânica para Fenômeno de
Transportes; - a disciplina EM306, de Tecnologia e Resistências dos Materiais para Mecânica; a disciplina
FA564 de Fenômenos de Transportes para Solo. Consta das alterações ocorridas (fls.1094-1107): matriz
do curso, fls. 1094-1097 e a relação de corpo docente e disciplinas do curso, fls. 1102-1107. Na relação de
disciplinas do curso, em todo o processo, observa-se que a disciplina FA481 apresenta denominação
embaralhada.
Parecer. Considerando: – Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrônomo; – Resolução Nº 1.007/03 do CONFEA, que dispõe sobre o registro de profissionais,
aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional; – Resolução Nº
1.073/16 do CONFEA, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de
atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do
exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia; – Resolução Nº 473/02 do CONFEA, que
institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea; e dá outras providências, onde para o título
de ENGENHEIRO AGRÍCOLA consta no Anexo da Resolução 473/02 do CONFEA como: Grupo:
Agronomia; Modalidade: Agronomia; Nível: Graduação; Código: 311-01-00.; Resolução Nº 256/78 do
CONFEA, que discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Agrícola: Art. 1º - Compete ao
Engenheiro Agrícola o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 218 do CONFEA,
referentes à aplicação de conhecimentos tecnológicos para a solução de problemas relacionados à
produção agrícola, envolvendo energia, transporte, sistemas estruturais e equipamentos, nas áreas de
solos e águas, construções para fins rurais, eletrificação, máquinas e implementos agrícolas,
processamento e armazenamento de produtos agrícolas, controle da poluição em meio rural, seus serviços
afins e correlatos.; – Resolução Nº 218/73 do CONFEA, que discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; – Decisão Plenária PL-1333/2015 do
CONFEA, que tem como ementa: “Revoga as Decisões Plenárias PL-0087/2004 e PL-1570/2004 e dá
outras providências”: O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 24 a 26 de junho de 2015,
apreciando a Deliberação nº 269/2015-CEAP, que trata de estudo técnico com vistas a subsidiar a
alteração da Decisão Plenária nº PL-0087/2004, de 30 de abril de 2004, em razão da grande oferta de
cursos com carga horária inferior a que consta na citada decisão plenária, e considerando... DECIDIU: 1)
Revogar as Decisões Plenárias PL-0087/2004 e PL-1570/2004. 2) Esclarecer aos Creas que quando do
cadastramento de cursos devem ser observadas as cargas horárias estabelecidas pelos normativos do
Ministério da Educação em vigor, respeitando-se os períodos de transição quando previstos nas resoluções
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(Resolução CNE/CES nº 02, de 2007, Catálogo nacional de Cursos Superiores e Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos). 3) Orientar aos Regionais a, em se verificando curso autorizado ou reconhecido com
carga horária abaixo do estipulado pelo Ministério da Educação, consultar o órgão de ensino competente.
Voto. Por conceder aos formandos, ano letivo de 2018, do Curso de Graduação - Bacharelado em
ENGENHARIA AGRÍCOLA da FEAGRI-UNICAMP as atribuições previstas no art. 7º da Lei no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, para o desempenho das competências relacionadas a resolução no 256, de maio de
1978, do CONFEA, com título profissional de ENGENHEIRO AGRÍCOLA (código 311-01-00) da Tabela de
Títulos do CONFEA – Anexo da Resolução 473/02. É pertinente acrescentar que no processo C000267/1978 V5 DT denota-se a preocupação da Instituição de Ensino em manter atualizada a REVISÃO
ANUAL DE ATRIBUIÇÔES DE CURSO com o CREASP e que as atuais alterações buscam atender ao
perfil de um egresso atual e diferenciado, dotado de competências e habilidades específicas, motivos pelos
quais aproveito para reconhecer e parabenizar a FEAGRI-UNICAMP.
III . II - Outros
SUPCOL
Nº de
Ordem

4

Processo/Interessado
C-684/2018

Relator

Proposta
VIDE ANEXO

CREA-SP

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE
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SUPCOL
Nº de
Ordem

5

Processo/Interessado
C-758/2018

Relator

CREA-SP

JOSÉ RENATO CORDAÇO

Proposta
HISTÓRICO:
O profissional Engenheiro Florestal Yuri Guimarães Vieira Coelho, registrado no CREA -SP sob o nº
50700434488, com as atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e do artigo 10 da Resolução nº
218/73 do CONFEA, solicita informações conforme segue: "Gostaria de saber se o Engenheiro Florestal
possui atribuição/competência para ser o responsável técnico por um viveiro de mudas de cana de
açúcar?".
II - PARECER:
Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 - Que regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro - Agrônomo, e dá outras providências, da qual destacamos:
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos
profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais;
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou emprêsas executoras de
obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas
aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo
único do Ed. extra 8º desta lei.
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo
consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de
economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.
Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra
atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.
Art. 8º As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas a , b , c , d , e e f do artigo anterior são da
competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades
discriminadas no Art. 7º, com exceção das contidas na alínea " a ", com a participação efetiva e autoria
declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os
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direitos que esta lei lhe confere.
Art. 9º As atividades enunciadas nas alíneas g e h do Ed. extra 7º, observados os preceitos desta lei,
poderão ser exercidas, indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurídicas.
..."
Art . 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e
decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
..."
Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão exercer a profissão após o
registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
Resolução nº 218, de 29 junho de 1973 - Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes
atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação
técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo
ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.
..."
Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural;
construções para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal;
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal;
produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e de
floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia e
crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos.
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Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os
modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências.
Art. 11. A câmara especializada competente atribuirá o título, as atividades e as competências profissionais
em função da análise da qualificação acadêmica do portador de diploma ou certificado, de acordo com os
procedimentos e os critérios estabelecidos em resolução específica.
Resolução n° 1.073, de 19 de abril de 2016 - Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências
e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de
fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.
Art. 5º Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas as atividades profissionais estipuladas nas
leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescidas das atividades profissionais
previstas nas resoluções do Confea, em vigor, que dispõem sobre o assunto.
§ 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos profissionais registrados nos Creas, ficam
designadas as seguintes atividades profissionais:
Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica.
Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento,
dimensionamento e especificação.
Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental.
Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria.
Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico.
Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria,
arbitragem.
Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica.
Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio,
divulgação técnica, extensão.
Atividade 09 – Elaboração de orçamento.
Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de qualidade.
Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico.
Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico.
Atividade 13 – Produção técnica e especializada.
Atividade 14 – Condução de serviço técnico.
Atividade 15 – Condução de equipe de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma,
restauração, reparo ou manutenção.
Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração,
reparo ou manutenção.
Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação.
Atividade 18 – Execução de desenho técnico.
§ 2º As atividades profissionais designadas no § 1º poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em
seu conjunto ou separadamente, mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de
formação do profissional, observado o disposto nas leis, nos decretos e nos normativos do Confea, em
vigor, que tratam do assunto.
§ 3º As definições das atividades designadas neste artigo encontram-se no glossário constante do Anexo I
desta Resolução.
Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos decretos
regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, em vigor,
que tratam do assunto.
§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em legislação específica terão suas atribuições
mínimas definidas nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto.
§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não previstas no caput e no § 1º deste
artigo serão objeto de requerimento do profissional e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras especializadas
competentes envolvidas.
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Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na prestação
de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras
providências.
Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de
Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia,
arquitetura e agronomia.
§ 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
§ 2º - O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART ad referendum do Ministro do Trabalho.
Art 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais cominações legais.

III - CONSIDERAÇÕES:
Considerando que a atribuição profissional decorre do reconhecimento de competências e habilidades
derivadas de formação profissional obtida em cursos regulares;
Considerando que o campo de atuação profissional é função das competências adquiridas na formação do
profissional;
Considerando a Lei Federal nº 6.496/77, que determina que "Todo contrato, escrito ou verbal, para a
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura
e a Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica";
Considerando que a cultura da cana de açúcar não faz parte da grade curricular da Engenharia Florestal;
Considerando que a cultura da cana de açúcar possui doenças e pragas específicas, que não são
estudadas na Engenharia Florestal.
IV - VOTO:
Tendo em vista as considerações anteriores, entendemos que o Profissional Engenheiro Florestal não pode
ser Responsável Técnico por viveiros de cana de açúcar.
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SUPCOL
Nº de
Ordem

6

Processo/Interessado
C-867/2018

Relator

CREA-SP

MÁRIO FUMES

Proposta
Histórico:
Solicitação On-line de 25 de maio de 2018, realizada pelo Engenheiro Florestal Lúcio
Aparecido da Lara CREA-SP 5063134060, sobre informação se Engenheiro Florestal pode assinar projeto
de estradas rurais (fl.02). Resumo Profissional emitido via creanetrinta, de 13 de maio de 2018, que o
interessado possui título profissional de Engenheiro Florestal , com graduação superior Plena, com
atribuições do artigo 10, da Resolução 218, de 20/06/1973, do CONFEA (fl.03).Consulta Creanet de 13 de
maio de 2018, interessado é formado pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (fl.04 e05).
Processo originado em 06 de setembro de 2018 pelo Superintendente de Colegiados (fl.06).
Despacho DAC3/SUPCVOL n° 316/2018 de 25 de outubro de 2018 (fl.7).
II. Parecer:
Considerando a Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, do qual destacamos:
(....)
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos
profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais;
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos
profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais;
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de
obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas
aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo
único do art. 8º desta lei.
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo
consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de
economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.
Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra
atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.
Art. 8º As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas a, b, c, d, e e f do artigo anterior são da
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competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades
discriminadas nos art. 7º, com exceção das contidas na alínea " a ", com a participação efetiva e autoria
declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os
direitos que esta lei Ihe confere.
Art. 9º As atividades enunciadas nas alíneas g e h do art. 7º, observados os preceitos desta lei, poderão
ser exercidas, indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurídicas.
(...)
Art. 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e
decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
(...)
Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão exercer a profissão após o
registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
Considerando a Resolução n° 218/73 do CONFEA, discriminar atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior, da qual destacamos:
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes
atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.
(...)
Art. 7º - Compete ao engenheiro civil ou ao engenheiro de fortificação e construção:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas,
pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento;
portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços
afins e correlatos.
(...)
Art. 10 - Compete ao engenheiro florestal:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural;
construções para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal;
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal;
produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e de
floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia e
crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos.
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Considerando a resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro de
profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá
outras providências.
(...)
Art. 11. A câmara especializada competente atribuirá o título, as atividades e as competências profissionais
em função da análise da qualificação acadêmica do portador de diploma ou certificado, de acordo com os
procedimentos e os critérios estabelecidos em resolução específica.
Considerando a resolução n° 1.073/16, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades,
competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea
para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.
(...)
Art. 5º Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas as atividades profissionais estipuladas nas
leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescidas das atividades profissionais
previstas nas resoluções do Confea, em vigor, que dispõem sobre o assunto.
§ 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos profissionais registrados nos Creas, ficam
designadas as seguintes atividades profissionais:
Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica.
Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalham
Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiente.
Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria.
Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico.
Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria,
arbitragem.
Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica.
Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio,
divulgação técnica, extensão.
Atividade 09 – Elaboração de orçamento.
Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de qualidade.
Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico.
Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico.
Atividade 13 – Produção técnica e especializada.
Atividade 14 – Condução de serviço técnico.
Atividade 15 – Condução de equipe de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma,
restauração, reparo ou manutenção.
Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração,
reparo ou manutenção.
Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação.
Atividade 18 – Execução de desenho técnico.
§ 2º As atividades profissionais designadas no § 1º poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em
seu conjunto ou separadamente, mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de
formação do profissional, observado o disposto nas leis, nos decretos e nos normativos do Confea, em
vigor, que tratam do assunto.
§ 3º As definições das atividades designadas neste artigo encontram-se no glossário constante do Anexo I
desta Resolução.
Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos decretos
regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, em vigor,
que tratam do assunto.
§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em legislação específica terão suas atribuições
mínimas definidas nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto.
§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não previstas no caput e no § 1º deste
artigo serão objeto de requerimento do profissional e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras especializadas
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competentes envolvidas.
Considerando o decreto n° 23.196, de 12 de outubro de 1933. Regula o exercício da profissão
agronômica e dá outras providências
(...)
Art. 6º São atribuições dos agrônomos ou engenheiros agrônomos a organização, direção e execução dos
serviços técnicos oficiais, federais, estaduais e municipais, concernentes às matérias e atividades
seguintes:
(...)
q) estradas de rodagem de interesse local e destinadas a fins agrícolas, desde que nelas não existam
boeiros e pontilhões de mais de cinco metros de vão.
Considerando a Lei 6.496/77, que Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na
prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Considerando a decisão normativa nº 72, de 13 de dezembro de 2002, que dispõe sobre
responsabilidade técnica de atividade em projeto, execução e manutenção de estrada rural.
Art. 1º Para efeito de definição de profissional habilitado para responsabilizar-se por atividades relativas a
projeto, execução e manutenção de vias rurais, deverá ser observada a seguinte competência:
I – engenheiro civil ou engenheiro de fortificação e construção;
II - agrônomo ou engenheiro agrônomo com atribuições do Decreto n° 23.196, de 1933;
III – engenheiro agrônomo, engenheiro agrimensor, engenheiro florestal, com atividades estabelecidas na
Resolução n° 218, de 1973, quando não envolver sistemas estruturais;
IV - engenheiro agrícola com as atividades estabelecidas na Resolução nº 256, de 27 de maio de 1978,
quando não envolver sistemas estruturais; ou
V – técnico em estradas.
III Voto
Informar ao solicitante Engenheiro Florestal Lúcio Aparecido da Lara CREA-SP 5063134060:
o campo de atuação profissional é função das competências adquiridas na formação profissional, sobre
estradas rurais está apto para exercer responsabilidade técnica de atividade em projeto, execução e
manutenção de estrada rural, desde que envolva sistemas estruturais, já que, havendo sistemas estruturais
são de competências exclusivas de engenheiro civil ou engenheiro de fortificação e construção e que todo
contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de serviços, fica sujeita a Anotação de
Responsabilidade Técnica.
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SUPCOL
Nº de
Ordem

7

Processo/Interessado
C-871/2018

Relator

CREA-SP

WILLIAM PORTELA

Proposta
Histórico: O processo teve início com a consulta realizada pelo Engenheiro Florestal Rafael Sablewski grau,
em 25 de maio de 2018, para “saber quais os profissionais podem assinar ART de Relatório de Impacto de
Trânsito (RIT) e Estudo de Impacto Ambiental (EIV)” (folha 02).
Em primeira análise, constata-se que há uma divergência ou erro de digitação quanto ao questionamento
do “Estudo de Impacto Ambiental, cuja sigla é “EIA” e não “EIV”, que se encontra entre parênteses, e que, é
usada para “Estudo de Impacto de Vizinhança”. Assim sendo este parecer tratará de forma distinta a
situação de cada Estudo.
Inicialmente analisa-se o questionamento sobre o RIT – Relatório de Impacto de Trânsito:
Destaca-se a Resolução 218/73 do CONFEA em seus artigos:
Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas,
pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento;
portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços
afins e correlatos.
(negrito meu)
Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º
desta Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins florestais e suas instalações
complementares, silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; recursos naturais renováveis;
ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização;
edafologia; processos de utilização de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na
floresta; implementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e
correlatos.
Analisando o questionamento sobre o Estudo de Impacto Ambiental:
Destaca-se a Resolução CONAMA 001/86 em seu artigo:
Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não
dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos
resultados apresentados.
(negrito meu)
Em caso do questionamento se referir ao EIV: trata-se de atividade de desenvolvimento exclusivamente
urbano, exigido ou não pelo poder Publico Municipal.

Parecer: Diante do exposto:
•Considerando o citado sobre as atribuições do Engenheiro Civil em no artigo 7º da Resolução 218/73,
especificamente: Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e
CONSTRUÇÃO ... estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, ...;
•Considerando o citado Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL sobre as atribuições Art. 10 Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL;
•Considerando a Resolução CONAMA 001/86;
•Considerando a elaboração do EIV ser exclusivamente em áreas urbanas consolidadas;
Voto:
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O Estudo de Impacto Ambiental – EIA é realizado por equipe multidisciplinar habilitada, cabendo a cada um
executar atividades no âmbito de suas competências. O Engenheiro Florestal poderá compor e participar
de equipe multidisciplinar em todas as atividades descritas no artigo 10 da Resolução 218/73 do CONFEA,
emitindo a ART correspondente aos trabalhos realizados.
Quanto as atividades de Relatório de Impacto de Trânsito RIT e o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV,
elas estão no âmbito de competência da modalidade Civil, portanto recomendo o envio à Câmara
Especializada de Engenharia Civil - CEEC para manifestação.
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SUPCOL
Nº de
Ordem

8

Processo/Interessado
C-1033/2018

Relator

CREA-SP

VALDEMAR DEMÉTRIO

Proposta
1.HISTÓRICO
1.1.Com referência aos elementos do processo
O profissional Eng. Civil Luiz Claudio Pettian, registrado no CREA SP sob o nº 0600893453, com as
atribuições do art. 7º da Resolução 218/73, do Confea, solicita informações conforme segue: “Prezados
Senhores, Trabalho no Graprohab e estou com um Processo onde um Técnico em Agropecuária está
assinando como responsável técnico por uma retificação de área. Gostaria de saber se ele tem atribuição
para tal, pois, após questionamento, ele juntou uma certidão eletrônica do CREA que citam uma série de
Itens, Artigos e Alíneas, mas não dá para saber se ele pode ou não atuar nessa área. Em consulta ao
Decreto 4.560/02, constatei que ele poderia atuar em "topografia na área rural". Como o imóvel onde ele
está atuando é urbano, solicito uma manifestação do CREA. Como não sei se este profissional tem alguma
especialização, seguem os dados do mesmo: Pedro Donizete Maia Técnico em Agropecuária CREA
0641586932-SP Se possível, favor me responder por e-mail, para que eu possa juntar ao Processo. Grato”.
O profissional Técnico em Agropecuária Pedro Donizete registrado no CREA SP sob o nº 06141586932,
com as atribuições da Lei 5524/68, do artigo 03 do Decreto 90.922/85 para os itens I a V; do artigo 06 de
Decreto 90.922/85 alterado pelo Decreto 4560/02, no que diz respeito aos itens I, II - para atuar em
atividades de extensão, assistência técnica, associativismo e divulgação técnica; III; VI - para as alíneas
"a", "b", "e", "f" e "g"; VII; IX; XIII; XV; XVI; XXII; XXVI; XXXI; e do artigo 07 do Decreto 90922/85,
circunscritas ao âmbito da modalidade cursada.
2.COM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO
2.1. - Lei Nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dá outras providências.
2.2. – Decreto Federal 90.922/85, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe
sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau.
2.3 - Resolução nº 1.007/03, do Confea, que dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os modelos e
os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências.
2.4 - Decisão Normativa - DN Nº 47/92, do Confea, que dispõe sobre as atividades de Parcelamento do
Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras providências.
2.5 - Decisão Normativa Nº 104/14, do Confea, que altera o Quadro Anexo da Decisão Normativa nº 47, de
16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as atividades de Parcelamento do Solo Urbano, as
competências para executá-las e dá outras providências.
2.6 – Decisão Plenária do Confea – PL 2087/04.
2.7 - Decisão Plenária do Confea – PL 1347/08.
2.8 – Lei 6.496/77, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de
engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.
3.PARECER
A Fls. 10 do processo em “Consulta de Resumo de Profissional”, no item Curso Principal só consta o de
Técnico em Agropecuária e há indicação de que não participou de outro curso complementar. Além do
mais, não consta, no processo nenhum registro das obras que a Empresa, da qual é sócio, tem em seu
acervo.
Considerando que a atribuição profissional decorre do reconhecimento de competências e habilidades
derivadas de formação profissional obtida em cursos regulares.
Considerando que o campo de atuação profissional é função das competências adquiridas na formação do
profissional.
Considerando a Lei 6.496/77, que determina que “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de
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obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica".
Considerando o artigo 45 da Lei 5.194/66 que reza: As Câmaras Especializadas são os órgãos dos
Conselhos Regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às
respectivas especializações profissionais e infrações do Código de Ética.
4.CONCLUSÃO
Conclui-se, pelos elementos constantes nos autos, que o Profissional Técnico em Agropecuária Pedro
Donizete registrado no CREA SP sob o nº 06141586932, não estaria apto a atuar como Responsável
Técnico naquele serviço de Retificação de Área.
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IV - PROCESSOS DE ORDEM F
IV . I - Registro
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ITAPEVA
Nº de
Ordem

9

Processo/Interessado
F-2369/2018

Relator

CHIAVINI & SANTOS CONSULT. EM MINEIRAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA.

KARLA BORELLI

Proposta
Histórico
O processo F-002369/2018 trata-se da indicação do Engenheiro Florestal e técnico em mineração
Reginaldo Marcelo Santos Chiavini, CREA/SP n° 5062801582, como responsável técnico da empresa
Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda com sede no município de Itapeva/ SP.
A empresa tem como objetivo social: Serviços de consultoria de engenharia florestal, mineração e meio
ambiente, extração mineral, serviços de plotagem, desenhos técnicos, topografia, geoprocessamento e
locação de equipamentos para execução de serviços em áreas de mineração e meio ambiente e comércio
de plantas naturais, incluindo mudas.
O profissional apresentou ART de cargo e função de n° 28027230180621860 (fl. 16) da empresa acima
citada, além de ser responsável técnico pela empresa Demactam Mineração e Comércio Ltda (fl. 3).
O processo foi encaminhado a CAGE para análise e julgamento, e posteriormente foi encaminhado a esta
conselheira.
Parecer
Consideração o que determinam:
- Lei Federal 5.194/66 que regula as atividades profissionais dos Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros
agrônomos, e dá outras providências, em especial os itens transcritos abaixo:
“Art. 7°- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e engenheiro agrônomo
consistem em:
a)desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de
economia mista e privada;
b)planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
c)estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d)ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;
e)fiscalização de obras e serviços técnicos;
f)direção de obras e serviços técnicos;
g)execução de obras e serviços técnicos;
h)produção técnica especializada, industrial ou agropecuária”.
- Resolução CONFEA 218/73 no artigo 10, compete ao Engenheiro Florestal o desempenho das atividades
de 01 a 18 do artigo 1° desta Resolução, referentes à engenharia rural; construções para fins florestais e
suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; recursos
naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e
sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e de floresta; ordenamento e manejo
florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus
serviços afins e correlatos.
- Lei Federal 6839/80 que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões:
“Art. 1°- O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados,
serão obrigatórios nas entidades competentes para fiscalização do exercício das diversas profissões, em
razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros”.
Voto
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1.Referendar o registro da empresa Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda
com a anotação de dupla responsabilidade do profissional Engenheiro Florestal e técnico de minas
Reginaldo Marcelo Santos Chiavini, exclusivamente às atividades no âmbito da Câmara Especializada de
Agronomia;
2.Encaminhar o processo ao Plenário do CREA-SP face a dupla responsabilidade técnica do profissional.
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V - PROCESSOS DE ORDEM PR
V . I - ANOTAÇÃO EM CARTEIRA
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UGI LIMEIRA
Nº de
Ordem

10

Processo/Interessado
PR-12248/2016

Relator

KELLEN DA CUNHA ALONSO RAMIREZ – ENGENHEIRA AGRÔNOMA

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
- Histórico
Requerimento dirigido ao CREA-SP, de autoria da Engenheira Florestal Kellen da Cunha Alonso
Ramirezo, CREA-SP nº 5063913046, em que requer a anotação do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”
Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos concluído na Faculdade de
Tecnologia de Piracicaba – Fatep, oferecido no período de 22/08/2014 a 26/09/2015.
II – AUTOS DO PROCESSO (DESTAQUES)
- Requerimento protocolado em 10/08/2016 (fls.02 a 03);
- Certificado registrado, relativo ao curso em tela, emitido em 10/03/2016 (fls.04);
- Histórico Escolar do interessada relativo ao curso em tela, emitido em 10/03/2016, constando o rol de
disciplinas do curso, com respectivas cargas horárias, e carga horária total de 364 horas, compreendendo:
Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico (48h); Topografia Aplicada ao Georreferenciamento
(72h); Ajustamentos (48h); Metodologia do Trabalho Científico (16h); Noções de Geoprocessamento (48h);
Legislação Aplicada ao Georreferenciamento (52h); Cartografia (48h); Sistemas de Referência (32h);
Docentes e respectivas titulações; e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC: Geoespacialização com uso
de técnicas de georreferenciamento com vistas a emergências públicas na zona rural (fls.05 a 09);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome da interessada / requerente, constando as
atribuições profissionais de que a mesma é portadora, do art. 5º da Resolução nº 218/73 do Confea, sem
prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal nº 23.196/33 (fls.11);
- Informações de arquivo Atribuição de Curso – Outros Normativos com relação aos - concluintes do
referido curso em 2015 - 2, contendo a informação: Em aprovação de Câmara (fls.12);
- Comprovante do pagamento da taxa correspondente ao serviço requerido (fls.13);
- Informação e despacho de encaminhamento do processo à Câmara Especializada de Engenharia de
Agrimensura, para aprovação da anotação em registro requerida (fls.14).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação
do curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 19 e 22).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 24 a 26).
III – PARECER
Conforme Decisão PL – 1347/2008, do CONFEA, alínea d, quando os profissionais não forem
Engenheiros/Tecnólogos ou Técnicos da área de Agrimensura, as solicitações serão encaminhadas para a
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura, pela Câmara Especializada da modalidade do
profissional e posteriormente pelo Plenário do Conselho.
De acordo com a PL – 2087/04, do CONFEA, estabelece as condições objetivas para a concessão de
atribuições profissionais em atividades de georreferenciamento de imóveis rurais; considerando que,
conforme consta do inciso VII da Decisão nº PL-2087/2004, os cursos formativos, que habilitam para a
atividade de georreferenciamento de imóveis rurais, devem ter carga horária mínima de 360 horas;
considerando que a Decisão nº PL 2087/2004 não estabelece carga horária mínima para cada disciplina
nela especificada, mas deixa claro que o conjunto delas deve perfazer um montante de 360 horas.
De acordo com LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO 1966, que regula o exercício das profissões de
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Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo:
“Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e
decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:
(...) d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público,
das entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais; ”
A RESOLUÇÃO Nº 218, de 29 junho 1973 que discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes
atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.”
(...)
“Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural;
construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas;
fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia,
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar,
amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e
vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização
de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos
agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus
serviços afins e correlatos.”
A RESOLUÇÃO Nº 1.007, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003, que dispõe sobre o registro de profissionais,
aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras
providências.
“Art. 45. A atualização das informações do profissional no SIC deve ser requerida por meio de
preenchimento de formulário próprio, conforme Anexo I desta Resolução, nos seguintes casos:
I – anotação de outros cursos de nível superior ou médio, graduação ou educação profissional em seus
níveis técnico ou tecnológico, realizados no País ou no exterior;
II – anotação de cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, e de cursos de pósgraduação lato sensu, especialização ou aperfeiçoamento, nas áreas abrangidas pelo Sistema
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Confea/Crea, realizados no País ou no exterior, ministrados de acordo com a legislação educacional em
vigor;”
A RESOLUÇÃO Nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os
modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências.
“Art. 11. A câmara especializada competente atribuirá o título, as atividades e as competências
profissionais em função da análise da qualificação acadêmica do portador de diploma ou certificado, de
acordo com os procedimentos e os critérios estabelecidos em resolução específica”
A DECISÃO PLENÁRIA DO CONFEA – PL 2087/04 DECIDIU: 1) Revogar a Decisão PL-0633, de 2003, a
partir desta data. 2) Editar esta decisão com o seguinte teor: I. Os profissionais habilitados para assumir a
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por
meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pósgraduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes
conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de
referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento
geodésico. II. Os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas
ementas das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades
do Sistema; III. Compete às câmaras especializadas procederem a análise curricular; IV. Os profissionais
que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos no inciso I poderão assumir a responsabilidade
técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara
especializada competente, comprovando sua experiência profissional específica na área, devidamente
atestada por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT; V. O Confea e os Creas deverão adaptar o
sistema de verificação de atribuição profissional, com rigorosa avaliação de currículos, cargas horárias e
conteúdos formativos que habilitará cada profissional; VI. A atribuição será conferida desde que exista
afinidade de habilitação com a modalidade de origem na graduação, estando de acordo com o art. 3º,
parágrafo único, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e serão as seguintes modalidades: Engenheiro
Agrimensor (art. 4º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Agrônomo (art. 5º da Resolução 218, de
1973); Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Geodésica e Topografia, Engenheiro Geógrafo (art. 6º da
Resolução 218, de 1973); Engenheiro Civil, Engenheiro de Fortificação e Construção (art. 7º da Resolução
218, de 1973); Engenheiro Florestal (art. 10 da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Geólogo (art. 11 da
Resolução 218, de 1973); Engenheiro de Minas (art. 14 da Resolução 218, de 1973); Engenheiro de
Petróleo (art. 16 da Resolução 218, de 1973); Arquiteto e Urbanista (art. 21 da Resolução 218, de 1973);
Engenheiro de Operação - nas especialidades Estradas e Civil (art. 22 da Resolução 218, de 1973);
Engenheiro Agrícola (art. 1º da Resolução 256, de 27 de maio de 1978); Geólogo (art. 11 da Resolução
218, de 1973); Geógrafo (Lei 6.664, de 26 de junho de 1979); Técnico de Nível Superior ou Tecnólogo - da
área específica (art. 23 da Resolução 218, de 1973); Técnico de Nível Médio em Agrimensura; Técnicos de
Nível Médio em Topografia; e Outros Tecnólogos e Técnicos de Nível Médio das áreas acima explicitadas,
devendo o profissional anotar estas atribuições junto ao Crea. VII. Os cursos formativos deverão possuir
carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas citadas no inciso I desta decisão,
ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação; VIII. Ficam garantidos os efeitos da
Decisão PL-633, de 2003, aos profissionais que tiverem concluído ou concluírem os cursos disciplinados
pela referida decisão plenária e que, comprovadamente, já tenham sido iniciados em data anterior à
presente decisão.
A DECISÃO PLENÁRIA DO CONFEA – PL 1347/08 DECIDIU por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas
que: a) as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente
poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou
técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos
discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/ 2004, e que cumpriu a totalidade da carga
horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está
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estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea; b) embora haja a necessidade de o
profissional comprovar que cursou, nas condições explicitadas no item anterior, todas as disciplinas listadas
no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, não há a necessidade de comprovação de carga horária
por disciplina; c) para os casos em que os profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores,
Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia ou
Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente
pela Câmara Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional quando
forem objetos de recurso; e d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem Engenheiros
Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia
nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela
Câmara Especializada de Agrimensura, pela câmara especializada pertinente à modalidade do requerente
e, por fim, pelo Plenário do Regional. 2) Determinar aos Creas que cancelem a concessão de atribuições
para o exercício de atividades de georreferenciamento que estiver em desacordo ao entendimento acima
exposto.
Voto
- Favorável à Anotação em carteira do Curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis
Rurais, bem como a Certidão de Inteiro Teor ao interessado, promovendo a assunção de responsabilidade
técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis
Rurais – CNIR.
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UGI PIRACICABA
Nº de
Ordem

11

Processo/Interessado
PR-14253/2018

Relator

MARCO ANTONIO JACOMAZZI

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:
Trata o presente processo do pedido de análise com a finalidade de extensão de atribuições do profissional
Eng. Agrônomo Marco Antonio Jacomazzi. Para tal, o interessado apresentou:
- cópia do Diploma de Graduação, datado de 25/01/2001, que lhe conferiu o Título de Engenheiro
Agrônomo, realizado na Universidade de São Paulo – Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba SP (fl. 09);
- cópia do Diploma de Mestrado, datado de 04/04/2005, que lhe conferiu o Título de Mestre em Agronomia
área de concentração: Irrigação e Drenagem, realizado na Universidade de São Paulo – Escola de
Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba – SP (fl.15) e Histórico Escolar (fl.16-17) e
- cópia do Diploma de Doutorado, datado de 26/04/2017, que lhe conferiu o Título de Doutor em Engenharia
Civil na área de Recursos Hídricos, Energéticos e Ambientais, realizado na Universidade Estadual de
Campinas, Campinas – SP (fl. 18) e Histórico Escolar (fl.19-22).
Currículo do profissional interessado, fls. 23-12.
Informação quanto a veracidade dos diplomas (fl. 38-39).
O interessado encontra-se registrado no CREA-SP sob nº 5061307700, com o título de Engenheiro
Agrônomo e com as atribuições do artigo 5º da Resolução 218/73, do Confea sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 40-41).
Informação de que as instituições de ensino e os cursos, encontram-se cadastrados no CREA – SP. (fls.4243)
O processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Agronomia para análise e do cadastramento e
referendo dos cursos do profissional. (fls. 44-45).
Parecer:
Considerando a Lei 5.194/66, em especial a alínea “d” do artigo 46.
Considerando a Resolução Nº 1.007/03 do CONFEA, em especial os artigos 10, 45 inciso II e 48.
Considerando a Resolução Nº 1.073/16 do CONFEA, em especial o artigo 7º
Considerando que o interessado possui atribuições do artigo 5º da Resolução 218/73, do Confea sem
prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196/33.
Considerando a Resolução Nº 218/73 do CONFEA, em especial os artigos 1º e 5º.
Considerando o Decreto Federal 23.196/33, em especial os artigos 6º e 7º.
Considerando os cursos de pós-graduação realizados pelo profissional Mestrado em Agronomia área de
concentração: Irrigação e Drenagem e Doutor em Engenharia Civil na área de Recursos Hídricos,
Energéticos e Ambientais analisados no âmbito da CEA.
Voto:
1)Pela anotação nos assentamentos do profissional Engenheiro Agrônomo Marco Antonio Jacomazzi, o
curso de pós-graduação de mestrado em Agronomia área de concentração: Irrigação e Drenagem,
realizado na Universidade de São Paulo – Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba – SP,
mantendo-se as atribuições já cadastradas.
2)Pelo envio do processo à Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC para análise da
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solicitação do profissional.
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UOP ITATIBA
Nº de
Ordem

12

Processo/Interessado
PR-14379/2018

Relator

LUANA TREVINE MOMENTEL

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:
Trata o presente processo do pedido de anotação de curso de Mestrado em Ciências no Programa:
Recursos Florestais, Área de Concentração: Recursos Florestais – Opção: Silvicultura e Manejo Florestal
pela Profissional Eng. Florestal Luana Trevine Momentel. Para tal, a interessado apresentou cópia do
Diploma, datado de 27/09/2016, realizado na Universidade de São Paulo – USP - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ.
Cópia do Diploma do curso de Mestrado em Ciências no Programa: Recursos Florestais, Área de
Concentração: Recursos Florestais – Opção: Silvicultura e Manejo Florestal, Histórico Escolar e Ata de
Defesa, fls. 03-05.
Cópia do Diploma do curso de Engenharia Florestal e Histórico Escolar, fls. 06-08.
Certificado de participação do curso de Legislação Profissional, fl. 09.
RG, fl. 10.
CPF, Título Eleitoral, fl. 11.
Certidão de regularizada com a Justiça Eleitoral, fl. 12.
Comprovante de endereço, fl. 13.
A interessada encontra-se registrado no CREA-SP sob nº 5070327188 com o título de Engenheiro Florestal
e com as atribuições do artigo 10 da Resolução 218/73, do Confea. (fl. 14)
A instituição de ensino encontra-se cadastrada no CREA – SP, entretanto o curso naço está cadastrado,
fls. 15-16.
O processo foi encaminhado à Câmaras Especializadas de Agronomia a fim de que seja examinada quanto
ao pedido de fl. 02 (fl. 17).
Parecer:
Considerando a documentação constante do processo.
Considerando alínea “d” artigo 46 da Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Considerando os artigos 10, 45 e 48 da Resolução Nº 1.007/03 do CONFEA, que dispõe sobre o registro
de profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e
dá outras providências.
Considerando o artigo 7º da Resolução Nº 1.073/16 do CONFEA, que regulamenta a atribuição de títulos,
atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema
Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.
Considerando que o interessado possui atribuições das atividades do artigo 10 da Resolução 218/73, do
Confea.
Considerando que o curso realizado foi Mestrado em Ciências no Programa: Recursos Florestais, Área de
Concentração: Recursos Florestais – Opção: Silvicultura e Manejo Florestal pela Profissional Eng. Florestal
Luana Trevine Momentel, que conferiu à profissional interessada o título de Mestra em Ciências.
Voto:
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Pela anotação nos assentamentos da profissional Eng. Florestal Luana Trevine Momentel, o curso de pósgraduação: Mestrado em Ciências no Programa: Recursos Florestais, Área de Concentração: Recursos
Florestais – Opção: Silvicultura e Manejo Florestal, da Universidade de São Paulo – Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba - SP, mantendo-se as atribuições já cadastradas.
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UOP OURINHOS
Nº de
Ordem

13

Processo/Interessado
PR-14360/2018

Relator

GUILHERME MINOSSI ZAINA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO)

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
I – Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Guilherme Minossi Zaina, Engenheiro Agrônomo, regularmente
registrado no Crea-SP sob nº 5060590390 desde 04/09/2000 requer, segundo a UOP - Ourinhos, a
anotação em registro de cursos de Formação Continuada em Georreferenciamento de Imóveis Rurais
realizados na Faculdades de Engenharia de Pirassununga.
Constam do processo os seguintes documentos:
- Requerimento, protocolado em 28/08/2018 (fls.02);
- Cópia de Certificado (registrado) de Conclusão do curso de Formação Continuada em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais emitido em 06/04/2005 pela Faculdade de Engenharia de
Agrimensura de Pirassununga, realizado no regime de Formação Continuada – Especialização Profissional,
no período de 02/06/2004 a 06/04/2005, com carga horária de 360 horas, constando ao verso os
componentes curriculares, com respectivas cargas horárias, etc., conforme segue: - Geodésia Física
(30h/a);- Geodésia Aplicada ao Georreferenciamento (30h/a); - Cartografia Aplicada ao
Georreferenciamento (30h/a); - Topografia Aplicada ao Georreferenciamento (30h/a); - Ajustamento das
Observações em Geodésia (30h); - Utilização de Softwares Topográficos e Geodésicos (30h/a); - Leis e
Normatizações – INCRA – ABNT e Códigos); - Utilização de Imagens Digitais de Sensores Remotos
(30h/a); - Orçamento de Serviços em Georreferenciamento (30h/a); Metodologia da Pesquisa Científica
(30h/aq); - Redação, Comunicação e Expressão (30h/a); - Estágio Supervisionado (30h/a).
- Cópia do Certificado (registrado) de Conclusão do curso Formação Continuada em Georreferenciamento
de Imóveis Rurais emitido em 26/05/2004 pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga,
realizado no período de 16/04/2004 a 23/05/2004, com carga horária de 150 horas, constando ao verso os
componentes curriculares, com respectivas cargas horárias, etc., conforme segue: Geodésia Física e
Aplicada ao Georreferenciamento (60h/a); - Cartografia Aplicada ao Georreferenciamento (30h/a); Topografia Aplicada ao Georreferenciamento (30h/a); - Ajustamento das Observações em Geodésia
(30h/a).
- Comprovante de pagamento da taxa relativamente ao serviço requerido (fls.06/07);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, onde destacamos o
seu título profissional, Engenheiro Agrônomo, suas atribuições profissionais, do artigo 5º da Resolução nº
218/73, do Confea, e do Decreto Federal 23.196/33, bem como não existir outro curso anotado além
principal (fls.08);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UOP-Ourinhos e a Faculdade de Engenharia de
Pirassununga, a qual confirmou a emissão dos documentos emitidos ao interessado (fls. 10);
- Despacho da UOP-Ourinhos à CEEA para análise da solicitação do interessado (fls.11).
- Informações de arquivo Manutenção de Atribuição de Curso - Outros Normativos, relacionado à instituição
de ensino Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga, e o curso em tela Formação
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Continuada em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, constando Decisão da CEEA quanto à não
conferência de atribuições aos egressos do curso no período de 2003-2 a 2008-2 (fls.12);
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 19 e 25).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 26 a 30).
III – PARECER
Conforme Decisão PL – 1347/2008, do CONFEA, alínea d, quando os profissionais não forem
Engenheiros/Tecnólogos ou Técnicos da área de Agrimensura, as solicitações serão encaminhadas para a
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura, pela Câmara Especializada da modalidade do
profissional e posteriormente pelo Plenário do Conselho.
De acordo com a PL – 2087/04, do CONFEA, estabelece as condições objetivas para a concessão de
atribuições profissionais em atividades de georreferenciamento de imóveis rurais; considerando que,
conforme consta do inciso VII da Decisão nº PL-2087/2004, os cursos formativos, que habilitam para a
atividade de georreferenciamento de imóveis rurais, devem ter carga horária mínima de 360 horas;
considerando que a Decisão nº PL 2087/2004 não estabelece carga horária mínima para cada disciplina
nela especificada, mas deixa claro que o conjunto delas deve perfazer um montante de 360 horas.
De acordo com LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo:
“Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e
decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:
(...) d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público,
das entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais; ”
A RESOLUÇÃO Nº 218, de 29 junho 1973 que discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes
atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

39

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 562 ORDINÁRIA DE 08/02/2019
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.”
(...)
“Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural;
construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas;
fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia,
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar,
amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e
vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização
de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos
agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus
serviços afins e correlatos.”
A RESOLUÇÃO Nº 1.007, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003, que dispõe sobre o registro de profissionais,
aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras
providências.
“Art. 45. A atualização das informações do profissional no SIC deve ser requerida por meio de
preenchimento de formulário próprio, conforme Anexo I desta Resolução, nos seguintes casos:
I – anotação de outros cursos de nível superior ou médio, graduação ou educação profissional em seus
níveis técnico ou tecnológico, realizados no País ou no exterior;
II – anotação de cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, e de cursos de pósgraduação lato sensu, especialização ou aperfeiçoamento, nas áreas abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea, realizados no País ou no exterior, ministrados de acordo com a legislação educacional em
vigor;”
A RESOLUÇÃO Nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os
modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências.
“Art. 11. A câmara especializada competente atribuirá o título, as atividades e as competências
profissionais em função da análise da qualificação acadêmica do portador de diploma ou certificado, de
acordo com os procedimentos e os critérios estabelecidos em resolução específica”
A DECISÃO PLENÁRIA DO CONFEA – PL 2087/04 DECIDIU: 1) Revogar a Decisão PL-0633, de 2003, a
partir desta data. 2) Editar esta decisão com o seguinte teor: I. Os profissionais habilitados para assumir a
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por
meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pósgraduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes
conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de
referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento
geodésico. II. Os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas
ementas das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades
do Sistema; III. Compete às câmaras especializadas procederem a análise curricular; IV. Os profissionais
que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos no inciso I poderão assumir a responsabilidade
técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara
especializada competente, comprovando sua experiência profissional específica na área, devidamente
atestada por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT; V. O Confea e os Creas deverão adaptar o
sistema de verificação de atribuição profissional, com rigorosa avaliação de currículos, cargas horárias e
conteúdos formativos que habilitará cada profissional; VI. A atribuição será conferida desde que exista
afinidade de habilitação com a modalidade de origem na graduação, estando de acordo com o art. 3º,
parágrafo único, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e serão as seguintes modalidades: Engenheiro
Agrimensor (art. 4º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Agrônomo (art. 5º da Resolução 218, de
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1973); Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Geodésica e Topografia, Engenheiro Geógrafo (art. 6º da
Resolução 218, de 1973); Engenheiro Civil, Engenheiro de Fortificação e Construção (art. 7º da Resolução
218, de 1973); Engenheiro Florestal (art. 10 da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Geólogo (art. 11 da
Resolução 218, de 1973); Engenheiro de Minas (art. 14 da Resolução 218, de 1973); Engenheiro de
Petróleo (art. 16 da Resolução 218, de 1973); Arquiteto e Urbanista (art. 21 da Resolução 218, de 1973);
Engenheiro de Operação - nas especialidades Estradas e Civil (art. 22 da Resolução 218, de 1973);
Engenheiro Agrícola (art. 1º da Resolução 256, de 27 de maio de 1978); Geólogo (art. 11 da Resolução
218, de 1973); Geógrafo (Lei 6.664, de 26 de junho de 1979); Técnico de Nível Superior ou Tecnólogo - da
área específica (art. 23 da Resolução 218, de 1973); Técnico de Nível Médio em Agrimensura; Técnicos de
Nível Médio em Topografia; e Outros Tecnólogos e Técnicos de Nível Médio das áreas acima explicitadas,
devendo o profissional anotar estas atribuições junto ao Crea. VII. Os cursos formativos deverão possuir
carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas citadas no inciso I desta decisão,
ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação; VIII. Ficam garantidos os efeitos da
Decisão PL-633, de 2003, aos profissionais que tiverem concluído ou concluírem os cursos disciplinados
pela referida decisão plenária e que, comprovadamente, já tenham sido iniciados em data anterior à
presente decisão.
A DECISÃO PLENÁRIA DO CONFEA – PL 1347/08 DECIDIU por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas
que: a) as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente
poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou
técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos
discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/ 2004, e que cumpriu a totalidade da carga
horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está
estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea; b) embora haja a necessidade de o
profissional comprovar que cursou, nas condições explicitadas no item anterior, todas as disciplinas listadas
no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, não há a necessidade de comprovação de carga horária
por disciplina; c) para os casos em que os profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores,
Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia ou
Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente
pela Câmara Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional quando
forem objetos de recurso; e d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem Engenheiros
Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia
nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela
Câmara Especializada de Agrimensura, pela câmara especializada pertinente à modalidade do requerente
e, por fim, pelo Plenário do Regional. 2) Determinar aos Creas que cancelem a concessão de atribuições
para o exercício de atividades de georreferenciamento que estiver em desacordo ao entendimento acima
exposto.
Voto
- Favorável à Anotação em carteira do Curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis
Rurais, bem como a Certidão de Inteiro Teor ao interessado, promovendo a assunção de responsabilidade
técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis
Rurais – CNIR.
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V . II - REVISÃO DE ATRIBUIÇÕES
UGI BAURU
Nº de
Ordem

14

Processo/Interessado
PR-14303/2018

Relator

PAULO LINO DIAS BARBOSA – TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

FÁBIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:
O presente processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Agronomia em face da solicitação de
revisão de atribuições realizada pelo profissional Técnico em Agropecuária Paulo Lino Dias Barbosa, às fl.
02.
Solicita o profissional: “Venho por meio deste, solicitar alteração de minhas atribuições como técnico em
agropecuária, que são do artigo 5º da Resolução 278, para o decreto 90.922/85.”
Procuração, fl. 08.
Cópia do diploma de Técnico em Agropecuária do profissional interessado, fl. 03-04.
Resumo do profissional no qual se contata que o mesmo está registrado neste Conselho com o título de
Técnico em Agropecuária com as do artigo 05, da Resolução 278, de 27 de maio de 1983, do CONFEA, fl.
05.
Pesquisa de atribuição do curso, fls. 07-08
O processo é encaminhado para a CEA para análise da solicitação do interessadp, fl. 09.
Parecer:
Considerando a Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, em especial os artigos 10, 11 e 46 alínea “d”.
Considerando a Resolução Nº 1.057/14 do CONFEA, em especial o artigo 1º e 2º.
Considerando a Resolução Nº 1.073/16 do CONFEA, em especial o artigo 3º e 7º.
Considerando a Resolução Nº 278/83 do CONFEA, em especial o artigo 5º.
Considerando a Lei 5.524/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível
médio, da qual destacamos os artigos 1º, 2º e 3º:
Considerando o Decreto 90.922/85, do qual destacamos os artigos 3º, 6º e 7º.
Considerando a Decisão da CEA 167/2015, de 02/07/2015.
Considerando a Decisão da CEA 084/2017, de 27/04/2017, na qual decidiu: “que as atribuições a serem
concedidas são as previstas no “art. 2º da Lei nº 5.524/68 e dos artigos 3º, 6º e 7º do Decreto nº 90.922/85
circunscritas ao âmbito de sua formação” com o título profissional de “Técnico(a) em Agropecuária” (código
313-05-00 da Tabela de Títulos Profissionais do CONFEA - Anexo da Resolução 473/02).”
Considerando o requerimento do interessado.
Voto:
Por deferir o pedido de revisão de atribuições do interessado Técnico em Agropecuária Paulo Lino Dias
Barbosa, alterando suas atribuições para “do artigo 2º da Lei Nº 5.524/68 e dos artigos 3º, 6º e 7º do
Decreto 90.922/85, circunscritas ao âmbito dos respectivos limites de sua formação.”
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VI - PROCESSOS DE ORDEM SF
VI . I - Cancelamento AIN - INFRAÇÃO A ALINEA "e" DO ART. 6 DA LEI Nº 5.194/66
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PIRASSUNUNGA
Nº de
Ordem

15

Processo/Interessado
SF-998/2018

Relator

ALVES & ALVES ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA

ADILSON BOLLA

Proposta
Histórico:
Processo encaminhado à CEA, pela UGI de Pirassununga/SP, para análise e parecer,
quanto à autuação da Empresa, ALVES & ALVES ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, registrada neste
conselho sob o n.º 1754279, por infração ao disposto à alínea “E” do art. 6.º da Lei Federal n.º 5.194/66.
O processo teve inicio com cópias do processo SF- 2364/2015, no qual origina o auto de infração
15570/2015, e o trânsito em julgado, ratificado na decisão da CEA n.º 533, de 26/07/2016, e que seja
encaminhado à Câmara Especializada de Agrimensura, para que se manifeste referente ao serviço de
cartografia, topografia e geodésia constante na atividade da empresa.
Em 06 de Junho de 2018, é lavrado o auto de infração 65183/2018, (reincidência), por infração à alínea
“E” do art. 6.º da Lei 5.194/66.
Consulta a inscrição e situação cadastral da empresa, objetivo social:
“Serviços de consultoria em gestão ambiental, comércio atacadista e varejista de sementes, flores, gramas,
madeira e produtos derivados, combustíveis de origem vegetal, resinas, atividades paisagísticas, apoio a
produção florestal, cultivo em viveiros florestais, extração de madeira em florestas plantadas, serviços de
cartografia e geodesia, coleta de produtos não madeireiros em florestas nativas, cultivo de espécies
madeireiras, cultivo de mudas em viveiros florestais, conservação de florestas nativas, apoio a produção
florestal, assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, cientificas e técnicas”.
A empresa é notificada para requerer o seu registro no CREA/SP, indicando o responsável técnico
legalmente habilitado.
A interessada dentro do prazo legal apresenta defesa contra o auto de infração lavrado, n.º 65183/2018, e
foi verificado que a autuada possui registro no CRBio1 1172/01, e responsável técnico legalmente
habilitado.
2. Parecer:
Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966, Regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, destacamos:
Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
(...)
Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo
consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de
economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.
Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra
atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.
art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e
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decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:
a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua competência profissional específica;
b) julgar as infrações do Código de Ética;
c) aplicar as penalidades e multas previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das
entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais;
f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações profissionais,
encaminhando-os ao Conselho Regional.
Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se
organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão
iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como
o dos profissionais do seu quadro técnico.
Art. 60 - Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no artigo anterior, tenha
alguma seção ligada ao exercício profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na forma
estabelecida nesta Lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente
habilitados, delas encarregados.
Resolução n.º 1008/04 do CONFEA
Art. 2º Os procedimentos para instauração do processo têm início no Crea em cuja
jurisdição for verificada a infração, por meio dos seguintes instrumentos: I – denúncia apresentada por
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
II - denúncia apresentada por entidade de classe ou por instituição de ensino;
III - relatório de fiscalização; e
IV – iniciativa do Crea, quando constatados, por qualquer meio à sua disposição,
indícios de infração à legislação profissional.
Art. 5º O relatório de fiscalização deve conter, pelo menos, as seguintes informações:
I – data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal;
II – nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, se possível, CPF ou
CNPJ;
III - identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre o nome e endereço do
executor, descrição detalhada da atividade desenvolvida e dados necessários
para sua caracterização, tais como fase, natureza e quantificação;
IV – nome completo, título profissional e número de registro no Crea do responsável técnico, quando for o
caso;
V – identificação das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs relativas às atividades
desenvolvidas, se houver;
VI – informações acerca da participação efetiva do responsável técnico na execução da obra, serviço ou
empreendimento, quando for o caso;
VII - descrição minuciosa dos fatos que configurem infração à legislação profissional; e
VIII – identificação do responsável pelas informações, incluindo nome completo e função exercida na obra,
serviço ou empreendimento, se for o caso.
Parágrafo único. O agente fiscal deve recorrer ao banco de dados do Crea para complementar as
informações do relatório de fiscalização.
Art. 9º Compete ao agente fiscal a lavratura do auto de infração, indicando a capitulação da infração e da
penalidade.
Art. 10. O auto de infração é o ato processual que instaura o processo
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administrativo, expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a legislação infringida,
lavrado por agente fiscal, funcionário do Crea, designado para esse fim.
Parágrafo único. Da penalidade estabelecida no auto de infração, o autuado pode apresentar defesa à
câmara especializada, que terá efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data do recebimento
do auto de infração.
Art. 11. O auto de infração, grafado de forma legível, sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no
mínimo, as seguintes informações:
Sistema Confea/Crea;
I – menção à competência legal do Crea para fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea;
II – data da lavratura, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal;
III – nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo,
obrigatoriamente, CPF ou CNPJ;
IV – identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a
sua localização, nome e endereço do contratante, indicação da natureza da atividade e sua descrição
detalhada;
V – identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade,
capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o autuado;
VI – data da verificação da ocorrência;
VII – indicação de reincidência ou nova reincidência, se for o caso; e VIII – indicação do prazo de dez dias
para efetuar o pagamento da multa e regularizar a situação ou apresentar defesa à câmara especializada.
III – indicação do prazo de dez dias para efetuar o pagamento da multa e regularizar a situação ou
apresentar defesa à câmara especializada.
§ 1º A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos dispositivos das Leis n.os 4.950-A e 5.194,
ambas de 1966, e 6.496, de 1977, sendo vedada a capitulação com base
em instrumentos normativos do Crea e do Confea.
§ 2º Lavrado o auto de infração, a regularização da situação não exime o autuado das cominações legais.
§ 3º Não será permitida a lavratura de novo auto de infração referente à mesma obra, serviço ou
empreendimento, antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração.
Art. 15. Anexada ao processo, a defesa será encaminhada à câmara especializada relacionada à atividade
desenvolvida, para apreciação e julgamento.
(...)
§ 2º Caso sejam julgadas relevantes para a elucidação dos fatos, novas diligências deverão ser requeridas
durante a apreciação do processo.
Art. 16. Na câmara especializada, o processo será distribuído para conselheiro, que deve relatar o assunto
de forma objetiva e legalmente fundamentada.
Art. 17. Após o relato do assunto, a câmara especializada deve decidir explicitando as razões da
manutenção da autuação, as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente ou as razões do
arquivamento do processo, se for o caso.
Art. 20. A câmara especializada competente julgará à revelia o autuado que não apresentar defesa,
garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases subsequentes.
Parágrafo único: O autuado será notificado a cumprir os prazos dos atos processuais subsequentes...
3. Voto.
Em virtude do exposto, face ao recurso apresentado, voto pelo cancelamento do auto de infração
n.º 65183/2018, por apresentar registro no CRBio1.

