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BOTUCATU
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
C-162/2014 R1

1

Relator

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊ E TEC. SP - CAMPUS AVARÉ

JOSÉ RENTO ZANINI

Proposta
HISTÓRICO
Conforme documentos contidos neste processo e informações realizadas pela Assistência Técnica –
DAC3/SUPCOL (fls. 52-53) trata-se da reconstituição do Processo C-162/2014, e que, em 15.03.2018 a
UGI/Botucatu encaminha o presente processo à CEA, para fixar/referendar atribuições aos Técnicos em
Agronegócio (do IFSP-Campus Avaré) formados nos anos letivos de 2012-2, 2013-1, 2013-2 e 2014-1.
Dentre os documentos anexados pela UGI ao processo, destacam-se:
Telas do sistema de cadastro de processos do Crea-SP, onde se verifica que em 2014 o Processo C162/2014 (original) foi encaminhado para UCT-CEA, sem recebimento (fls. 2 e 4);
Cópia do Memorando 007/2016-DAC/SUPCOL, de 06.05.2016, informando quanto a não localização do
processo C-162/2014, original, na CEA, inclusive sem localização nos arquivos da instrução da assistência
técnica ou qualquer análise/manifestação da Câmara Especializada, e sugerindo a consequente
recomposição do processo pela UGI (fl. 3);
Cópia do Crea On Line referente ao pedido de busca do processo C-162/2014, original, em todas as
unidades do Conselho (fls. 5-6);
Ofício 107/2016, de 06.07.2016, da Instituição de Ensino, protocolado em 01.09.2016, apresentando
documentos em atenção ao ofício da UGI (fls. 7-8) e informando que o Curso Técnico em Agronegócio teve
sua última turma formada no 1º semestre de 2014 (fls. 9-10);
Cópias das Resoluções do IFSP de nº 174, de 20.10.2010, autorizando a implementação do curso Técnico
em Agronegócio para o Campus Avaré (fl. 11) e nº 719, de 10.09.2012, aprovando a reformulação do
Projeto Pedagógico do curso para o Campus Avaré (fl. 12);
Matriz curricular do curso, referente à Res. 179, com carga horária de 1.266,7 horas, além de 360 horas de
estágio supervisionado (fl. 13);
Planos de Disciplinas, com ementas, conteúdo programático e bibliografia relacionadas na matriz curricular
(fls. 15-44);
Relação dos concluintes do curso, em 2012/2 e 2013/1 (fl. 14), 2013/2 (fl. 45) e 2014/1 (fl. 46);
Relação do corpo docente (fls. 47-48), com a respectiva informação de cadastro (fl. 49-51); e
Telas “Lista de Período de Cadastro de Curso” e “Pesquisa de Atribuição”, onde se verifica que o curso foi
cadastrado com data de 27.03.2014 e que as atribuições concedidas são as provisórias do Decreto
90922/85, alterado pelo Decreto 4560/02, art. 3, 4 e 5, Incisos I, IV e V, art. 6, incisos I, II, III, VI, a, G, VII,
IX, XIII, XXII, XXV, XXVI, e XXXI, art. 7. (fl. 55 e verso)
PARECER
Com relação à legislação que trata do assunto, destacam-se:
Lei Federal nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dá outras providências:
“...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;
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:
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“...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 nº 473/02 do CONFEA, que institui Tabela de Títulos Profissionais (última atualização 31/03/2017)
Verifica-se que o título de Técnico(a) em Agronegócios consta no Anexo da Resolução 473/02, do
CONFEA, como segue:
Grupo: 3 Agronomia; Modalidade: 1 Agronomia; Nível: 3 Técnico de Nível Médio; Código: 313-29-00;.Título
Abreviado: Tec. Agroneg.
Decreto nº 90.922/85 do CONFEA, 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:
“...Art. 3º - Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau, poderão:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
VOTO
Diante do exposto e da legislação vigente, voto:
1. Pelo referendo do cadastramento do Curso Técnico em Agronegócio no CREA-SP, ministrado pelo
Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo - Campus Avaré;
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2. Por conceder aos formados nos anos letivos de 2012-2, 2013-1, 2013-2 e 2014-1 do Curso Técnico em
Agronegócio pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo - Campus Avaré as atribuições
“do artigo 2º da Lei Nº 5.524/68 e dos artigos 3º, 6º e 7º do Decreto Nº 90.922/85, circunscritas ao âmbito
dos respectivos limites de sua formação”, com o título profissional de “Técnico(a) em Agronegócio” (código
313-29-00 da Tabela de Títulos Profissionais do CONFEA - Anexo da Resolução 473/02).
BOTUCATU
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
C-244/2013

2

Relator

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:
O presente processo foi encaminhado à CEA para análise e julgamento quanto às atribuições a serem
concedidas aos formados de 2018 do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Tecnologia de
Botucatu - FATEC.
As últimas atribuições concedidas pela Câmara Especializada de Agronomia para o curso em questão
foram aquelas definidas através da Decisão CEA/SP nº 242/2017 da reunião de 19/10/2017, ou seja: “Por
conceder aos formados nos anos letivos de 2016 e 2017 do Curso de Tecnologia em Agronegócio da
Faculdade de Tecnologia de Botucatu - FATEC as atribuições “dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86
do CONFEA, circunscritas aos respectivos limites de sua formação”, com o título profissional de
“Tecnólogo(a) em Agronegócios” (código 312-29-00 da Tabela de Títulos Profissionais do CONFEA Anexo da Resolução 473/02).” (fls. 175-176)
A instituição de ensino informou que não houve, alterações curriculares paras os concluintes de 2018. (fls.
181).
O processo foi encaminhado à CEA para análise e julgamento quanto às atribuições a serem concedidas
aos formados de 2018 do curso em referência (fl. 184).
Parecer:
Considerando os artigos 46 (alínea “d”) da Lei Federal nº 5.194/66. Considerando o artigo 11 da Resolução
Nº 1.007/03. Considerando os artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução Nº 1073/16. Considerando os artigos 3º e
4º da Resolução 473/02. Considerando que não houve alterações na grade curricular dos formados no ano
letivo de 2018 com relação as atribuições anteriormente concedidas. Considerando a decisão da CEA nº
242, de 19/10/2017.

Voto:
Por conceder aos formados no ano letivo de 2018 do Curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade
de Tecnologia de Botucatu - FATEC as atribuições “dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86 do
CONFEA, circunscritas aos respectivos limites de sua formação”, com o título profissional de “Tecnólogo(a)
em Agronegócios” (código 312-29-00 da Tabela de Títulos Profissionais do CONFEA - Anexo da Resolução
473/02).
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MARÍLIA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
C-899/2017

3

Relator

ETEC PROFª HELCY MOREIRA MARTINS DE AGUIAR

JOSÉ RICARDO MOURÃO ALVES PEREIRA

Proposta
HISTORICO
O presente processo trata de cadastramento do curso de HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO
EM AGRONEGÓCIO da ETEC PROFa HELCY MOREIRA MARTINS DE AGUIAR, LOCALIZADA NA
CIDADE DE Cafelândia, SP afim de fixação de atribuições aos formandos da turma de 2017 do referido
curso.
Nos autos, verifica-se as seguintes informações:
•Oficio dirigido á instituição de ensino solicitando documentação necessária para realização do
cadastramento do curso neste conselho, tendo em vista a solicitação de registro formulada pelo aluno Jairo
Brasil Gonçalves de Oliveira Junior. (fls 03/04)
•Ofício no 081/2017, da instituição de ensino, informando o envio da documentação solicitada. Neste,
também é informado que a primeira turma do curso Técnico em Agronegócio concluiu em 13.12.2016 e que
atualmente há uma turma em andamento com previsão de término em julho de 2018. (fls. 05)
•Declaração do CEETEPS, quanto ao funcionamento regular do curso – turma de julho de 2015 a
dezembro de 2016. ( fls 06)
•Cópias das publicações no Diário oficial do Decreto 52.467/70, criando o colégio técnico Agrícola
Estadual no município de Cafelândia e da portaria CETEC no 191/2013, aprovando o Plano de Curso
Técnico em Agronegócio, para implantação na rede de escolas do CEETEPS, a partir de setembro de
2013. (fls 07/08)
•Documento com Competências Gerais do curso, citando a portaria no752, de 10.09.2015, para as
turmas do curso iniciadas a partir do 1o semestre de 2016. (fls. 09)
•Matriz curricular do curso, referente ao plano de Curso aprovado pela Portaria 191, onde se verifica que
a carga horária total é de 1500 horas. (fls 10)
•Competências, habilidades e bases tecnológicas dos componentes curriculares descritos na matriz
referida acima. (fls 11 a 27)
•Relação dos docentes do curso (2015 e 2016). (fls 28-30)
•Relação dos concluintes do curso 2o semestre de 2016. (fls 31)
•Formulários previstos na Resol. 1073/16, do CONFEA: “A” – para cadastramento de instituição de ensino
e “B” – para cadastramento de curso, com anexos informando a Bibliografia adotada, objetivos do curso e
perfil profissional, além de informar que a estrutura do curso teve início em 22.07.2015 e término em
13.12.2016. (fls. 32 – 48)
Parecer
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Vejamos os dispositivos legais existentes no ordenamento jurídico 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.
Conforme dispõe o art. 46 da referida lei, são atribuições das Câmaras Especializada apreciar e julgar os
pedidos de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das
escolas ou faculdades da região.
Ainda pelo art. 84, fica o graduado no ensino agrícola ou industrial de grau médio, para exercer suas
funções ou atividades profissionais, obrigados a se registrar nos conselhos regionais.
Da Resolução no 1.007/03 do Confea, que dispõe sobre o registro de profissionais, cabe destacar:
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.

Da resolução no 1.073/1616 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., determina no art. 3o sobre
quem pode ser considerado profissional e que podem ser fiscalizados pelo sistema CREA/CONFEA.
Art. 3º Para efeito da atribuição de atividades, de competências e de campos de atuação profissionais para
os diplomados no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, consideram-se os níveis
de formação profissional, a saber:
I – formação de técnico de nível médio;
II – especialização para técnico de nível médio;
III – superior de graduação tecnológica;
IV – superior de graduação plena ou bacharelado;
V – pós-graduação lato sensu (especialização);
VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e
VII – sequencial de formação específica por campo de saber.
Ainda os parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo dispõe:
§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis discriminados nos incisos deste artigo
deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para efeito de atribuições, títulos, atividades,
competências e campos de atuação profissionais.
§ 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos incisos I, III e IV habilitam o diplomado, em
cursos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, ao registro profissional no Crea na forma
estabelecida nos normativos do Confea que regulam o assunto.
Da resolução 1.073/16 destaca-se também os artigos 4, 5 e 6. Vejamos:
Art. 4º O título profissional será atribuído pelo Crea, mediante análise do currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do profissional, nos níveis discriminados nos incisos I, III e IV do art. 3º,
obtida por diplomação em curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo único. O título profissional a ser atribuído em conformidade com o caput deste artigo deverá
constar da Tabela de Títulos do Confea.
Art. 5º caput - 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.
Art. 6º caput - 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,
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em vigor, que tratam do assunto.
Da resolução no 473/02 do Confea, que dispõe sobre os títulos profissionais do sistema CONFEA/CREA,
no seu artigo 1o, resolve:
Art. 1º Instituir a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa, contemplando todos os
níveis das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, contendo: a) código nacional de controle, b)
título profissional, e c) quando for o caso, a respectiva abreviatura.
Parágrafo único. Os títulos profissionais de que trata o caput deste artigo estão dispostos segundo as
resoluções que tratam da forma de organização das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Do decreto no 90.922/85 do confea, que Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, que "dispõe sobre o
exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau."
Art. 3º - Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau, observado o disposto nos artigos. 4º e 5º,
poderão:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.

Da decisão plenária PL-1.333/2015 do Confea, que revoga as PL-0087/2004 e PL-1570/2004, decidiu que
os CREAs que quando do cadastramento de cursos devem ser observadas as cargas horárias
estabelecidas pelos normativos editados pelo Ministério da Educação. Decidiu também que quando os
CREAs verificarem cursos autorizados ou reconhecidos com carga horaria abaixo do estipulado pelo MEC,
devem consultar o órgão de ensino competente.
Das disposições normativas apresentadas, cabe ressaltar as seguintes considerações:
Considerando que a instituição interessada, apresentou toadas as informações e documentos exigido por
este conselho afim de proceder o cadastramento do curso e das atribuições aos formados do curso de
Técnico em agronegócio;
Considerando que o título de Técnico em agronegócio consta no anexo da resolução 473/02 do Confea;
Considerado que a carga horaria do curso de Habilitação profissional de técnico em agronegócio
apresentada pela instituição de ensino, atende a s exigência do ministério da educação;
Considerando que a câmara especializada de agronomia, tem competência dentre outras para apreciar e
julgar pedidos de registros de profissionais e entidades de ensino a nível técnico ou superior, além de
também ter a competência de atribuir o titulo, as atividades e as competências profissionais em função da
qualificação acadêmica do egresso;
VOTO
Somos de parecer favorável a concessão do cadastramento do surso em questão, fixação do titulo
profissional e das atribuições aos formados do 2o semestre de 2016 do curso de Técnico em Agronegócio
da ETEC Prof. Helcy Moreira Martins de Aguiar , de Cafelândia, SP.
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I . II - Outros
SUPCOL
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
C-1178/2017

4

Relator

CREA-SP

VASCO LUIZ ALTAFIN

Proposta
HISTÓRICO
O profissional Engenheiro Naval e Civil João Cassio Coutinho da Costa, registrado no CREA-SP sob no
0601570171, com as atribuições dos artigos 7o e 15 da Resolução 218/73 do CONFEA, informa e solicita
conforme segue:
“Boa tarde, pergunto se engenheiro civil pode atestar a viabilidade de colocação de planta (palmeira
imperial) em jardineira, considerando que tal plantio não é recomendado pois as raízes invadem a
tubulação de drenagem. Seria apenas atribuição do engenheiro agrônomo?”
II - PARECER
Considerando a Legislação Vigente:
Lei 5.194/66 que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, com
destaque nos Art. 6o, Art. 7o, Art. 8o, Art. 9o, Art. 45o, Art. 55o.
Resolução no 218/73 do CONFEA, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com destaque nos Art. 1o, Art. 5o, Art. 7o, Art. 10o, Art. 15o, Art. 25o.
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, com destaque no Art. 11o.
Resolução no 1.073/16, do CONFEA, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e
campos de atuação profissional aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de
fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e Agronomia, com destaque nos Art. 4o, Art.
5o, Art. 8o, Art. 9o.
Resolução CNE/CSE 01/06 do MEC, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia, com destaque no Art. 7o.
Resolução CNE/CSE 11/02 do MEC, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Engenharia, destacando os Art. 6o.
Resolução CNE/CSE 03/06 do MEC, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Engenharia Florestal, com destaque no Art. 7o.
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, com destaque nos Art. 1o,
Art. 2o, Art. 3o.
III – VOTO
Consideramos, em face ao exposto acima, que os profissionais habilitados para o serviço em questão,
podem ser Engenheiros Agrônomos e Engenheiros Florestais, com o devido recolhimento da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
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II - PROCESSOS DE ORDEM E
II . I - APURAÇÃO DE FALTA ÉTICA DISCIPLINAR
AMERICANA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
E-97/2016 E V2

5

Relator

Proposta
VIDE ANEXO

N.O.C.

RAFAEL AUGUSTUS DE OLIVEIRA
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III - PROCESSOS DE ORDEM F
III . I - Registro
OSASCO
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
F-23052/2004

6

Relator

COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS

FABIO FERNANDO DE ARAÚJO

Proposta
HISTÓRICO
Trata-se de processo encaminhado pela UGI de Santos para que se analise o pedido de cancelamento de
registro da empresa COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS, conforme Despacho na fl.
114. A referida empresa foi notificada em 20 de março de 2017 para indicar profissional legalmente
habilitado para ser anotado como Responsável Técnico, visto que em 28/07/16 foi dado baixa do seu único
responsável técnico conforme consta no relatório da empresa emitido pelo CREA-SP (fl.86); posteriormente
foi solicitado para empresa apresentação de novo responsável técnico, conforme notificação no 6650/2017
(fl. 89). A interessada, por intermédio do seu procurador, também protocolou petição requerendo baixa de
registro no CREA-SP e respectiva emissão de termo de quitação de anuidades (fl. 88). Na sua defesa
informa que as atividades desenvolvidas pela recorrente não necessitam da inscrição no Conselho de
Engenharia. Também relatou que caso seja identificado no estatuto da empresa alguma atividade que
obrigue a inscrição, que se outorgue prazo a recorrente para analisar a possibilidade de exclusão desta do
seu estatuto social.
Cabe destacar que no seu recurso a empresa cita que apenas “presta serviços de armazéns de transporte,
terminal alfandegado e de logística, não possuindo qualquer atividade de agronomia, por exemplo não
possui silo e não possui armazém frigorífico, assim não se faz necessária a inscrição no referido conselho”
(fl. 105) entretanto, está claro no estatuto da empresa as seguintes atividades destacadas de outras (fl 98)
artigo 3º - A sociedade tem por objeto: 1- Operações como armazéns gerais e silos,...2- Operação como
armazém frigorífico; 8- Prestação de serviços de logísticas....inclusive de produtos perigosos.
II – PARECER:
Quanto à legislação podem ser destacados: Artigo 7, 8, 46, 59 e 60 da Lei Federal nº 5194, de 24 de
dezembro de 1966; que regulam o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
agrônomo e dá outras providências.
III-VOTO
Em virtude do exposto, da legislação vigente, em especial da lei Federal 5194/1966, voto pelo
indeferimento da solicitação de cancelamento da empresa COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS
GERAIS no CREA e que a mesma seja novamente notificada para indicar um responsável técnico para
suas atividades desenvolvidas no âmbito da agronomia. Outrossim, caso a empresa faça a opção para
exclusão das atividades do estatuto social de: Operações como armazéns gerais e silos; Operação como
armazém frigorífico e Prestação de serviços de logísticas, inclusive com produtos perigosos, outorgo o
prazo de 60 dias para que seja executada a exclusão e dado ciência ao CREA dessa alteração.

11

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
IV - PROCESSOS DE ORDEM PR
IV . I - INTERRUPÇÃO DE REGISTRO
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CAPITAL OESTE
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-245/2018

7

Relator

ARIANE REIS FURIM

MARIO FUMES

Proposta
Histórico:
Em 04 de janeiro de 2018 a Engenheira Agrônoma Ariane Reis Furim, CREA-SP 5069137673,
requer a baixa de registro profissional pelo motivo de não exercer atividade atribuída a profissão (fl.3 e 4),
apresentando cópia da Carteira de Trabalho nº 027768, registrada na função de assistente técnico II, na
Empresa Control Union Warrants Ltda (fl.5 a 8).
Declaração da Empresa Control Union Warrants Ltda, de 10 de janeiro de 2018, que a
Engenheira Agrônoma Ariane Reis Furim exerce a função de Assistente Técnico II, auxilia as funções de
técnicos, fazendo relatórios, organizando materiais, fazendo atividades auxiliares das funções técnicas (fl.
9).
Anexados: resumo profissional extraído do sistema Creanet (fl. 10); consulta no sistema
verificando que não há ART em aberto (fl. 12) e não há registros de processos “SF” ou “E” (fl.13 e 14).
II. Parecer:
Considerando a Lei Nº 5.194, de 24 dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências, da qual destacamos:
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. 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;
(...)
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 Lei Federal nº 12.514/11, que dá nova redação ao art. 4o da Lei no 6.932, de 7
de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente; e trata das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral, da qual destacamos:
(...)
Art. 9o A existência de valores em atraso não obsta o cancelamento ou a suspensão do registro a pedido.
Considerando a Resolução nº 1.007/03 do CONFEA, que dispõe sobre o registro de
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profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá
outras providências, da qual destacamos:
Art. 30. A interrupção do registro é facultado ao profissional registrado que não pretende exercer sua
profissão e que atenda às seguintes condições:
I - esteja em dia com as obrigações perante o Sistema CONFEA/ CREA, inclusive aquelas referentes ao
ano do requerimento;
II - não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional ou para cujo concurso ou
processo seletivo tenha sido exigido título profissional de área abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA; e
III - não conste como autuado em processo por infração aos dispositivos do Código de Ética Profissional
ou das Leis n.º 5.194, de 1966, e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, em tramitação no Sistema
CONFEA/CREA.
Art. 31. A interrupção do registro deve ser requerida pelo profissional por meio de preenchimento de
formulário próprio, conforme Anexo I desta Resolução.
Parágrafo único. O requerimento de interrupção de registro deve ser instruído com os documentos a seguir
enumerados:
I - declaração de que não exercerá atividade na área de sua formação profissional no período
compreendido entre a data do requerimento de interrupção e a da reativação do registro; e
II - comprovação da baixa ou da inexistência de Anotações de Responsabilidade Técnica ARTs, referentes a serviços executados ou em execução, registradas nos CREAs onde requereu ou visou
seu registro.
Art. 32. Apresentado o requerimento devidamente instruído, o órgão competente da estrutura auxiliar do
CREA efetuará a análise da documentação e encaminhará o processo à câmara especializada competente.
Parágrafo único. Caso o profissional não atenda às exigências estabelecidas nesta Resolução, seu
requerimento de interrupção de registro será indeferido.

III. Voto:
Voto pelo deferimento do pedido de interrupção de registro neste Conselho, pela Engenheira
Agrônoma Ariane Reis Furim, CREA-SP 5069137673.
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MATÃO
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-20/2018

8

Relator

WILLIAN APARECIDO TOSTA

MARIO FUMES

Proposta
Histórico:
Em 22 de dezembro de 2017 o Engenheiro Agrônomo Willian Aparecido Tosta, CREA-SP
5069539735, apresenta requerimento de baixa no registro profissional (fl.2 e 3), anexando cópia da Carteira
de Trabalho nº 067442, série 00283-SP, constando que exerce o cargo de Tec MKT Demonstrador JR,
CBO 3141-20, admitido em 01 de dezembro de 2014, na Empresa Baldan Implementos Agrícolas S/A( fl.
04 e 05).
O profissional Engenheiro Agrônomo Willian Aparecido Tosta, não possui ART em pendência,
não há ocorrências ativas, não há responsabilidades técnicas ativas e não há quadro técnico ativo e está
quite com o CREA até 2017 (fl.09 e 10).
Em 15 de janeiro de 2018, a UOP de Matão encaminhou o ofício à Empresa Baldan
Implementos Agrícolas S/A, solicitando informações das atividades desenvolvidas pelo interessado no
cargo de Tec MKT Demostrador JR. (fl. 11).
Em 14 de fevereiro de 2018, a Empresa Baldan Implementos Agrícolas S/A encaminha
esclarecimentos: TEC MKT Demostrador JR monta as máquinas e implementos agrícolas em feiras e
eventos; acompanha o técnico mais experiente nas demonstrações em feiras e teste de campo com novos
produtos; auxilia os vendedores dando explicações técnicas e operacionais do produto em feiras eventos
(fl. 13 e 14).
Anexado cópia da CBO- Classificação Brasileira de Ocupações, código 3141-20, técnico
mecânico (máquinas), auxiliar técnico na mecânica de máquinas (fl.16).
II. Parecer:
Considerando a Lei Nº 5.194, de 24 dezembro de 1966 que regula o exercício das profissões
de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências, da qual destacamos:
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. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:
(...)
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das
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entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;
(...)
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 Lei Federal nº 12.514/11, que dá nova redação ao art. 4o da Lei no 6.932, de
7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente; e trata das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral, da qual destacamos:
(...)
Art. 9o A existência de valores em atraso não obsta o cancelamento ou a suspensão do registro a pedido.
Considerando a resolução nº 218/73 do CONFEA, que discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 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.
Considerando a 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, da qual destacamos:
Art. 30. A interrupção do registro é facultado ao profissional registrado que não pretende exercer sua
profissão e que atenda às seguintes condições:
I - esteja em dia com as obrigações perante o Sistema CONFEA/ CREA, inclusive aquelas referentes ao
ano do requerimento;
II - não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional ou para cujo concurso ou
processo seletivo tenha sido exigido título profissional de área abrangida pelo Sistema CONFEA/CREA; e
III - não conste como autuado em processo por infração aos dispositivos do Código de Ética Profissional
ou das Leis n.º 5.194, de 1966, e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, em tramitação no Sistema
CONFEA/CREA.
Art. 31. A interrupção do registro deve ser requerida pelo profissional por meio de preenchimento de
formulário próprio, conforme Anexo I desta Resolução.
Parágrafo único. O requerimento de interrupção de registro deve ser instruído com os documentos a seguir
enumerados:
I - declaração de que não exercerá atividade na área de sua formação profissional no período
compreendido entre a data do requerimento de interrupção e a da reativação do registro; e
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II - comprovação da baixa ou da inexistência de Anotações de Responsabilidade Técnica ARTs, referentes a serviços executados ou em execução, registradas nos CREAs onde requereu ou visou
seu registro.
Art. 32. Apresentado o requerimento devidamente instruído, o órgão competente da estrutura auxiliar do
CREA efetuará a análise da documentação e encaminhará o processo à câmara especializada competente.
Parágrafo único. Caso o profissional não atenda às exigências estabelecidas nesta Resolução, seu
requerimento de interrupção de registro será indeferido.
Considerando que o interessado auxilia os vendedores, dando explicações técnicas e
operacionais do produto em feiras eventos, função que necessita de conhecimentos técnicos.
III. Voto:
Voto pelo indeferimento do pedido de interrupção de registro neste Conselho, pelo Engenheiro
Agrônomo Willian Aparecido Tosta, CREA-SP 5069539735, que exerce a função Tec MKT Demonstrador
JR, CBO 3141-20 na Empresa Empresa Baldan Implementos Agrícolas S/A

17

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
IV . II - ANOTAÇÃO EM CARTEIRA
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PIRACICABA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-8742/2017

9

Relator

LEONARDO ANCHIETA

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Leonardo Anchieta, Engenheiro Agrônomo, registrado no Crea-SP
sob nº 5063815799, desde 21/11/2017, requer a anotação do Curso de Especialização Lato Sensu em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e emissão da respectiva Certidão, a fim de assumir
responsabiidade de Georreferenciamento de Imóveis Rurais.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 21/11/2017 (pedido de reabilitação de registro com anotação e emissão de
certidão) (fls. 02 e 07);
- Cópia de documento pessoal e declaração de residência (fls. 03/04);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso citado, emitido em 25/08/2017, pela Faculdade de Engenharia de
Minas Gerais, realizado no período de 21/03 a 13/12/2014, com carga horária de 360 (trezentos e
sessenta) horas, e, no verso, a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas horárias,
compreendendo: - Ajustamento das Observações (24h); - Cartografia e Projeções Cartográficas I (32h); Cartografia e Projeções Cartográficas II (24h); - Elaboração de Relatórios Técnicos Exigidos pelo INCRA
(48h); - Interpretação e Análise da Norma Técnica do INCRA (28h); - Método de Posicionamento GPS
Aplicado ao Georreferenciamento; Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico (44h); - Poligonação
com Estação Total Aplicada ao Georreferenciamento; - Projeto Final (Metodologia de Elaboração do TCC)
20h); - Sistemas de Referência na Geodésia (46h); - Topografia e Geodésia Aplicadas ao
Georreferenciamento (48h); docentes e respectivas titulações (fls. 08);
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 09/10);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 11);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UGI Piracicaba e a Instituição de Ensino, confirmando a
realização do curso pelo interessado (fls. 13/14);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UGI Piracicaba e o CREA-MG, comunicando que o
profissional não possui registro e que a Instituição e o curso estão ali cadastrados (fls. 15/16);
- Informação e despacho encaminhando o processo para análise e referendo da Câmara Especializada de
Engenharia de Agrimensura, para aprovação do cadastramento do curso e a emissão da certidão de
Georreferenciamento do profissional (fls. 17).
- Cópia de manifestação da Subprocuradoria Jurídica do CREA-SP (referente ao Processo PR-057/2014),
em relação à irretroatividade das leis, que juntamos às fls. 18.
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
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curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 22 e 23).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 24 e 25)

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;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
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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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
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trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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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
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
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- 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.

24

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-8509/2017

10

Relator

CELIO APARECIDO CUPERTINO

VALDEMAR ANTONIO DEMÉTRIO

Proposta
1.HISTÓRICO
1.1.COM REFERÊNCIA AOS ELEMENTOS DO PROCESSO
Transcrição do histórico elaborado pela Assistência Técnica da Câmara de Agrimensura, a Fls.18-21.
“Trata-se de processo tendo por interessado Célio Aparecido Cupertino, Técnico em Zootecnia e Técnico
em Agricultura, com Registro no CREA MG e com Registro Visado no Crea-SP sob nº 5070036100, o qual
requereu em 09/03/2016, anotação em 03/08/2017, registro, de Curso de Aperfeiçoamento Técnico em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos – Lato Sensu realizado na Faculdade de Tecnologia de
Piracicaba, no período de 15/09/2015 a 15/08/2016.
1.2.DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO, DESTACAMOS:
A Fls.03 a 09 – Cópia do Certificado de Aperfeiçoamento Técnico em Georreferenciamento de Imóveis
Rurais e Urbanos, expedido em 30/09/2016 em nome do interessado requerente pela Faculdade de
Tecnologia de Piracicaba, registrado, contendo a relação das disciplinas do curso com respectivas cargas
horárias, médias finais, situação de aprovação, docentes com respectivas titulações; período de realização
do curso (15/09/2015 a 15/08/2016) totalizando 364 horas/aula;
A Fls. 17 – o Digno Chefe da UGI de Mogi Guaçu, Engenheiro Civil Rodrigo Bucci Zorzetto anota: “Trata-se
de solicitação de Anotação de Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Georreferenciamento de Imóveis
Rurais e Urbanos e encaminha o presente processo para análise e referendo da Câmara Especializada de
Agrimensura (grifos deste vistor).
A Fls. 22 e 23 Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura - CEEA nº 234/2017 da
reunião de 340 21/12/2017:
“...1. Favoravelmente à anotação do Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Georreferenciamento de
Imóveis Rurais e Urbanos sem acrescer atribuições profissionais e sem a emissão da Certidão específica
para fins de 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...”.
2.COM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO
2.1. - DECISÃO PL- 2087/04, DO CONFEA, QUE REFORMULA A DECISÃO PL-0633/2003, DA QUAL
DESTACAMOS:
“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 pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento
profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas
ao georreferenciamento; 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;
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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.” (grifo nosso)
2.2. – PL-Nº 1347/2008, DO CONFEA, QUE CONFERE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS PARA
ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, DA QUAL DESTACAMOS:
O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 24 a 26 de setembro de 2008, apreciando a
Deliberação nº 090/2008-CEAP, relativa à matéria em epígrafe, que trata da solicitação do Crea-MS de
manifestação deste Confea sobre atribuições profissionais para atividades de georreferenciamento de
imóveis rurais. considerando que a Decisão nº PL-2087/2004, 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; (DESTAQUE deste Vistor)>>>considerando que a Câmara Especializada de Agronomia do Crea-MS
concedeu atribuição para realizar serviços de georreferenciamento a profissional engenheiro agrônomo que
demonstrou ter cursado, em 2003, as disciplinas Topografia (72 horas) e Cartografia e Geoprocessamento
(36 horas) durante a sua graduação na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande – MS;
considerando que as disciplinas Topografia e Cartografia e Geoprocessamento oferecidas, em 2003, no
curso de graduação em Agronomia da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande - MS, além
de não conter todos os conteúdos estipulados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, perfazem
apenas 44,4% da carga horária de 360 horas exigidas no inciso VII do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004
para cursos formativos que habilitam para o exercício da atividade de georreferenciamento de imóveis
rurais; considerando que o conteúdo denominado Ajustamentos, previsto como necessário na alínea “e” do
inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, não aparece em nenhuma das ementas apensadas ao
processo; (DESTAQUE deste Vistor)>>>e considerando que a concessão da atribuição em apreço deveria
ter sido objeto de deliberação do Plenário do Crea-MS, após apreciada, também, pela Câmara
Especializada de Agrimensura ou equivalente, e não somente pela Câmara Especializada de Agronomia
visto que trata-se de situação em que o profissional de uma modalidade, no caso Agronomia, requer
atribuições, no caso de georreferenciamento, afetas à modalidade Agrimensura,
DECIDIU, por unanimidade: (DESTAQUE deste Vistor)>>>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
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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 (DESTAQUE deste Vistor)>>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. (DESTAQUE
deste Vistor)>>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. Presidiu a
sessão o Engenheiro Civil MARCOS TÚLIO DE MELO. Presentes os senhores Conselheiros Federais
ADMAR BEZERRA ALVES, ANA KARINE BATISTA DE SOUSA, FERNANDO LUIZ BECKMAN PEREIRA,
FRANCISCO JOSE BURLAMAQUI FARACO, IRACY VIEIRA SANTOS SILVANO, ISACARIAS CARLOS
REBOUÇAS, JAQUES SHERIQUE, JOÃO DE DEUS COELHO CORREIA, JOSE CLEMERSON SANTOS
BATISTA, JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOSÉ ROBERTO GERALDINE JÚNIOR, JOSÉ
ROBERTO MEDEIROS SILVA, LINO GILBERTO DA SILVA, MODESTO FERREIRA DOS SANTOS
FILHO, OSNI SCHROEDER, RICARDO ANTONIO DE ARRUDA VEIGA, RODRIGO GUARACY SANTANA
e VALMIR ANTUNES DA SILVA.
2.3. - DECISÃO PLENÁRIA PL 0574/2010, QUE NÃO ACATA A PROPOSITURA DA CCEEAGRI QUE
TRATA DE CADASTRAMENTO DOS CURSOS DE GEORREFERENCIAMENTO NOS CREAS.
“Determinar aos CEAs que não procedam análises dos cadastros dos cursos de Especializações em
Georreferenciamento, relativos ao Sistema Confea/Creas, bem como as concessões de atribuições, aos
egressos dos mencionados cursos, até que sejam concluídos os trabalhos da Matriz do Conhecimento”, e
considerando que a Matriz do Conhecimento do Confea encontra-se em fase de ajustes finais para a
adequação ao aplicativo de informática a ser utilizado pelos Creas para a atribuição inicial de competências
e atividades profissionais, à luz da Resolução nº 1.010, de 2005; considerando que a Matriz do
Conhecimento do Confea contempla conteúdos de diretrizes curriculares de cursos de graduação;
considerando o § 3° do art. 2° do Anexo III da Resolução nº 1.010, de 2005, que reza: “Para efeito deste
Regulamento, os cursos de extensão e de atualização não são considerados cursos regulares”;
considerando que, à luz dos normativos do Sistema Educacional Brasileiro, os cursos de extensão não são
considerados cursos regulares e, consequentemente, não poderão ser cadastrados para efeito de
atribuição de competências e atividades profissionais, segundo o normativo supracitado deste Federal;
considerando que os cursos de georreferenciamento de que trata a Decisão nº PL-2087/2004, ainda em
vigor, são oferecidos, na forma de pós-graduação, para profissionais graduados e, na forma de
qualificação/aperfeiçoamento profissional, para os técnicos industriais e agrícolas; considerando que as
condições de oferta de cursos de pós-graduação de georreferenciamento, quanto aos conteúdos e à carga
horária mínima de 360 horas, exigidos na Decisão nº PL-2087/2004 para atribuição de competências e
atividades nessa área da Agrimensura aos profissionais graduados, atendem à Resolução CNE/CES n° 1,
de 2007, do MEC, que trata da regularidade dos cursos de pós-graduação; considerando que, à luz do § 2º
do art.7º da Resolução CNE/CEB nº 4, de 1999, do MEC, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico, que reza:“Poderão ser organizados cursos de
especialização de nível técnico, vinculados à determinada qualificação ou habilitação profissional, para o
atendimento de demandas específicas”., os conteúdos de georreferenciamento exigidos na Decisão nº PL2087/2004 para atribuição de competências e atividades nessa área da Agrimensura aos profissionais
técnicos industriais e agrícolas, atendem a esse normativo do MEC; considerando que os cursos de
georreferenciamento de que trata a Decisão nº PL-2087/2004, desde que regulares junto ao Sistema
Educacional Brasileiro, são considerados apenas para a extensão das atribuições iniciais profissionais; e
considerando que, dessa forma, não há como recomendar aos Creas, como propõe a CCEEAGRI, para
cadastrarem os cursos de georreferenciamento, para fins de atribuição de competências e atividades nessa
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área da Agrimensura, somente após a conclusão da Matriz do Conhecimento, DECIDIU: 1) Não acatar a
propositura da CCEEAGRI. 2) Determinar aos Regionais que, para efeito de extensão de atribuições
profissionais iniciais, procedam ao cadastramento imediato dos cursos de georreferenciamento e de
geoprocessamento, após verificar se atendem ao previsto na Resolução 1.010, de 2005. 3) Determinar aos
Regionais, também, que, para o cadastramento de cursos de georreferenciamento e geoprocessamento, à
luz do Anexo III da Resolução nº 1.010, de 2005, deve ser verificado se os cursos atendem ao previsto na
Decisão nº PL-2087/2004 e se os cursos e as instituições de ensino ofertantes desses cursos são
regulares junto aos órgãos públicos do Sistema Educacional Brasileiro.”
2.4. – RESOLUÇÃO Nº 1073/16 CONFEA - 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.
Resolve:
Art. 1º Estabelecer normas para a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação
profissionais no âmbito das profissões que, por força de legislação federal regulamentadora específica,
forem fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 3º Para efeito da atribuição de atividades, de competências e de campos de atuação profissionais para
os diplomados no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, consideram-se os níveis
de formação profissional, a saber:
I – formação de técnico de nível médio;
II – especialização para técnico de nível médio;
III – superior de graduação tecnológica;
IV – superior de graduação plena ou bacharelado;
V – pós-graduação lato sensu (especialização);
VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e
VII – sequencial de formação específica por campo de saber.
§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis discriminados nos incisos deste artigo
deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para efeito de atribuições, títulos, atividades,
competências e campos de atuação profissionais.
§ 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos incisos I, III e IV habilitam o diplomado, em
cursos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, ao registro profissional no Crea na forma
estabelecida nos normativos do Confea que regulam o assunto.
§ 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V, VI e VII possibilitam ao profissional já registrado
no Crea, diplomado em cursos regulares e com carga horária que atenda os requisitos estabelecidos pelo
sistema oficial de ensino brasileiro, a requerer extensão de atribuições iniciais de atividades e campos de
atuação profissionais na forma estabelecida nesta resolução.
Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de campo de atuação profissional
no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será concedida pelo Crea aos
profissionais registrados adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente
regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no
art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular comprovadamente regular,
dependendo de decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida.
§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades e de campo de atuação profissional no
âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será em conformidade com a análise
efetuada pelas câmaras especializadas competentes do Crea da circunscrição na qual se encontra
estabelecida a instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso.
§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional.
§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o outro é permitida somente no caso dos
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cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e cadastrados nos Creas.
§ 4º Os cursos previstos no parágrafo anterior quando realizados no exterior deverão ser revalidados na
forma da legislação em vigor.
§ 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao campo de atuação profissional do interessado
ou câmara especializada compatível à extensão de atribuição de campo de atuação profissional pretendida
pelo interessado, a decisão caberá ao Plenário do Crea, embasada em relatório fundamentado da
Comissão de Educação e Atribuição Profissional do Crea, quando houver, ou em relatório e voto
fundamentado de conselheiro representante de instituição de ensino da modalidade.
§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas
pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a regularidade dos respectivos cursos, bem como
o cadastro da respectiva instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea.
§ 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em função exclusivamente de extensão de atribuição.
Art.14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União – DOU.
Publicada no D.O.U, de 22 de abril de 2016 – Seção 1, págs. 245 a 249
Retificada no D.O.U, de 3 de maio de 2016 – Seção 1, pág. 84 - Na primeira linha do formulário A –
Cadastramento de Instituição de Ensino e na primeira linha do formulário B – Cadastramento dos Cursos
da Instituição de Ensino, onde se lê: “Resolução nº X.XXX, de XX de mmmm de aaaa,”. Leia-se:
“Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016,”.
OBS.: Vide os Anexos I e II da Resolução, no site do Confea.
3.PARECER
Considerando que:
a)Por se tratar de Técnico em Zootecnia e Técnico em Agricultura, com Registro no CREA MG e com
Registro Visado no Crea-SP sob nº 5070036100, o Digno Chefe da UGI de Mogi Guaçu, Engenheiro Civil
Rodrigo Bucci Zorzetto deveria ter encaminha o presente processo, primeiramente, para análise da Câmara
Especializada de Agronomia e orientar o profissional Célio Aparecido Cupertino sobre a (1) Anotação do
Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos e (2) requerer a
Certidão de Inteiro Teor para poder assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais e urbanos, georreferenciados ao
Sistema Geodésico Brasileiro.
b)Qual seria a argumentação, de que os senhores Conselheiros Federais ADMAR BEZERRA ALVES,
ANA KARINE BATISTA DE SOUSA, FERNANDO LUIZ BECKMAN PEREIRA, FRANCISCO JOSE
BURLAMAQUI FARACO, IRACY VIEIRA SANTOS SILVANO, ISACARIAS CARLOS REBOUÇAS,
JAQUES SHERIQUE, JOÃO DE DEUS COELHO CORREIA, JOSE CLEMERSON SANTOS BATISTA,
JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOSÉ ROBERTO GERALDINE JÚNIOR, JOSÉ ROBERTO
MEDEIROS SILVA, LINO GILBERTO DA SILVA, MODESTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, OSNI
SCHROEDER, RICARDO ANTONIO DE ARRUDA VEIGA, RODRIGO GUARACY SANTANA e VALMIR
ANTUNES DA SILVA, que subscreveram a Decisão Nº: PL-1347/2008, com convicção plena de que
somente os Engenheiros Agrimensores detém o conhecimento sobre o Georreferenciamento ao aceitarem
a frase: “e considerando que a concessão da atribuição em apreço deveria ter sido objeto de deliberação
do Plenário do Crea-MS, após apreciada, também, pela Câmara Especializada de Agrimensura ou
equivalente, e não somente pela Câmara Especializada de Agronomia visto que trata-se de situação em
que o profissional de uma modalidade, no caso Agronomia, requer atribuições, no caso de
georreferenciamento, afetas à modalidade Agrimensura”?
c)Aos que se ativeram à Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001 que altera dispositivos das Leis abaixo
nominadas:
Lei 4.947, de 6 de abril de 1966 que fixa Normas de Direito Agrário, dispõe sobre o Sistema de
Organização e Funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e dá outras Providências.
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Lei 5.868, de 12 de dezembro de 1972 que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dá outras
providências.
Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências.
Art174, § 3o Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a
identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1o será obtida a partir de memorial descritivo,
assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de
custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos
fiscais.
(Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
OBS.: Na Lei 6015, ainda consta o Registro Torrens (CAPÍTULO XI). Introduzido em 1890, para se
estender persuasivamente e de modo facultativo a todo Brasil, concentrou-se principalmente nos Estados
do Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais.
Art. 277. Requerida a inscrição de imóvel rural no Registro Torrens, o oficial protocolará e autuará o
requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser
despachado.
Lei 6.739, de 5 de dezembro de 1979 que dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais e dá
outras providências.
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996 que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
d)O Georreferenciamento de Imóveis Rurais é uma técnica que deve seguir os procedimentos e trâmites
exigidos pelo SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária, desenvolvido pelo INCRA/MDA para gestão de
informações fundiárias do meio rural brasileiro. Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização,
regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais. O Sistema
de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para
subsidiar a governança fundiária do território nacional. Por ele são efetuadas a recepção, validação,
organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis
rurais, públicos e privados. Por meio do SIGEF são realizadas a certificação de dados referentes a limites
de imóveis rurais (§ 5º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973) e a gestão de contratos de
serviços de georreferenciamento com a administração pública, compreendendo:
1.Credenciamento de profissional apto a requerer certificação;
2.Autenticidade de usuários do sistema com certificação digital, seguindo padrões da Infraestrutura de
Chaves Públicas (ICP-Brasil);
3.Recepção de dados georreferenciados padronizados, via internet;
4.Validação rápida, impessoal, automatizada e precisa, de acordo com os parâmetros técnicos vigentes;
5.Geração automática de peças técnicas (planta e memorial descritivo), com a possibilidade de
verificação de autenticidade online;
6.Gerência eletrônica de requerimentos relativos a parcelas: certificação, registro, desmembramento,
remembramento, retificação e cancelamento;
7.Possibilidade de inclusão de informações atualizadas do registro de imóveis (matrícula e proprietário)
via internet, permitindo a efetiva sincronização entre os dados cadastrais e registrais;
8.Gestão de contratos de serviços de georreferenciamento com a administração pública, com acesso
para órgãos públicos, empresas, responsáveis técnicos e fiscais;
9.Pesquisa pública de parcelas certificadas, requerimentos e credenciados.
e)O profissional em apreço é Técnico em Zootecnia e Técnico em Agricultura e deverá estar ciente e
preparado para seguir os manuais e ditames do INCRA e as Normas da ABNT 13133 referentes aos
“Serviços Topográficos” e 14166 “Rede de Referência Cadastral Municipal” e ser cônscio de suas
obrigações éticas com a sociedade e sabedor de que será fiscalizado pelo INCRA e pelo Sistema CONFEA
/ CREAs, do qual faz parte.
4. VOTO
Conceder ao Profissional Técnico em Zootecnia e Técnico em Agricultura a anotação em carteira e
expedição da Certidão de Inteiro Teor requerida, para que possa se cadastrar junto ao Instituto Nacional de
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Colonização e Reforma Agrária - INCRA e atuar na área de Georreferenciamento de Imóveis Rurais.
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TAUBATÉ
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-8548/2017

11

Relator

RICARDO AZEREDO INDIANI

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Ricardo Azeredo Indiani, Engenheiro Agrônomo, registrado no CreaSP sob nº 5060586613, desde 22/10/2009, requer, segundo informa a UGI Taubaté, “a anotação e certidão
em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, pelo mesmo ter se graduado em Especialização em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais – Lato Sensu pela Faculdade de Tecnologia de Piracicaba Fatep”.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 22/02/2017 (fls. 02);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, no período de 22/08/2014 a 26/09/2015, emitido em
30/11/2016, pela FATEP, com carga horária de 364 (trezentos e sessenta e quatro) horas, e, no verso (e
fls. 04 a 06), a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas horárias, 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;
- Impressão da “Lista de Relação de Alunos/Formados” do citado curso, na qual consta o interessado (fls.
09);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 10/11);
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 12/13);
- Informação e despacho encaminhando o processo para análise e parecer, no que se refere à solicitação
de anotação e certidão em Georreferenciamento de Imóveis Rurais,

pelo mesmo ter se graduado em Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais – Lato Sensu
pela Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – Fatep (fl. 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. 18 e 19).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 20 e 21)
Parecer
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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;
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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
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nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
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V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
1973); Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Geodésica e Topografia, Engenheiro Geógrafo (art. 6º da

35

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
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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IV . III - GEORREFERENCIAMENTO
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Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-401/2017

12

Relator

JOSÉ LUIZ GUISARD FARIA

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, José Luiz Guisard Faria, Engenheiro Agrônomo, registrado no CreaSP sob nº 5060324662, desde 25/07/1994, requer a anotação anotação do Curso de Pós Graduação em
Geoprocessamento e Georreferenciamento.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 20/04/2017 (fls. 02);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso citado, emitido em 09/10/2015, pela Universidade Cândido Mendes
– RJ, e Histórico Escolar, no verso, no qual consta a realização do curso no período de 20/08/2014 a
06/10/2015, bem como o rol de disciplinas do curso, com respectivas cargas horárias (carga horária total
de 600 horas), compreendendo: - Introdução ao Geoprocessamento e Georreferenciamento (60h); Cartografia Básica (60h); - Sistemas de Informações Geográficas (60h); - Sensoriamento Remoto (60h); Topografia e Geoprocessamento Aplicados (60h); - Legislação e Normas Técnicas do INCRA para
Georreferenciamento (60h); - Fotogrametria e Fotointerpretação (60h); - Retificação de Áreas e
Parcelamento do Solo (60h); - Certificação Série ISSO 14000 Gestão Ambiental (60h); - Metodologia do
Trabalho Científico (60h); respectivos Docentes e titulações (fls. 03/03-verso);
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 04);
- Cópias de mensagens trocadas entre a UGI São José dos Campos e a Instituição de Ensino, confirmando
a realização do curso pelo interessado (fls. 05 a 07);
- Cópia de mensagem trocada entre a UGI e o CREA-RJ, em 24/01/2017, que informa que “O curso de pósgraduação em GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO não possui cadastro na
Universidade Cândido Mendes, no CREA-RJ, até a presente data.”(fls. 08).
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73,, do Confea, sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 09);
- Despacho e encaminhamento do processo à Câmara Especializada de Agronomia (fls. 10), que,
considerando a Decisão PL-1347/2008; a Instrução nº 2522/11, o envia à Câmara Especializada de
Engenharia de Agrimensura para análise, com posterior restituição àquela Câmara (fls. 11).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 16 e 17).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 18 e 19)
Parecer
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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;
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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
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profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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

41

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
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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Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-8404/2017

13

Relator

WALTER EVERTON DA SILVA

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Walter Everton da Silva, Engenheiro Agrônomo, registrado no CreaSP sob nº 5060173791, desde 30/08/1996, requer a revisão de suas atribuições, “a fim de obter uma
certidão de Inteiro Teor reconhecendo minha habilitação profissional para assumir responsabilidade técnica
sobre os serviços de Georreferenciamento de imóveis rurais em atendimento a Lei 10267/01, para que,
juntamente com outros documentos eu possa obter o meu credenciamento perante o INCRA”.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 26/07/2017 (fls. 02/03);
- Cópia do Diploma de Engenheiro Agrônomo, da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade do
Oeste Paulista, emitido em 14/06/1993;
- Cópia do Certificado, relativo ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Geoprocessamento e
Georreferenciamento de Imóveis Urbanos e Rurais, emitido em 25/04/2017, pela Faculdade Santo André,
Vilhena - RO, realizado no período de novembro/2013 a março/2015, com carga horária de 460
(quatrocentos e sessenta) horas, e, no verso, a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas
horárias, compreendendo: - Noções de Geoprocessamento (40h); - Cartografia Geral e Computadorizada
(30h); - Sensoriamento Remoto Aplicado ao Georreferenciamento de Imóveis Rurais (30h); - Geodésia
Aplicada (30h); - Aula de Campo (30h); - Topografia Aplicada (30h); - Posicionamento Geodésico (30h); Normas Técnicas para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais (30h); Georreferenciamento de Imóveis
Rurais: Orçamento de Serviços de Topografia e Georreferenciamento Rural (30h); - Utilização de Softwares
Topográficos e Geodésicos (30h); - Ajustamento de Observações (30h); - Elaboração de Documentos
Técnicos para Certificação de Imóveis Rurais (40h); Fundamentos Metodológicos da Pesquisa (40h); Seminário de Apresentação de Monografias (40h); docentes e respectivas titulações;
- Cópia de Certidão de Registro de Pessoa Física, emitida pelo CREA-MT, no qual possui visto, em
19/07/2017 (fls. 07);
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 08);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 09);
- Cópia de correspondência enviada pela Faculdade Santo André, confirmando a conclusão do curso pelo
interessado (fls. 10);
- Cópias de mensagens eletrônicas trocadas entre a UGI Presidente Prudente e o CREA-RO, confirmando
o registro/cadastro da Instituição de Ensino e do curso naquele Regional (fls. 11/12);
- Informação e despacho encaminhando o processo para análise e parecer quanto à emissão da certidão
solicitada e posterior envio à Câmara Especializada de Agronomia e ao Plenário deste Conselho (fls. 13).
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- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 17 e 18).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 19 e 20)
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;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

44

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
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trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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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
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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ARAÇATUBA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-15/2018

14

Relator

FABIANO CARLOS DE CASTILHO

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Fabiano Carlos de Castilho, Engenheiro Agrônomo, registrado no
Crea-SP sob nº 5061061401, desde 19/06/2001, requer, segundo informa a UGI Araçatuba na capa do
processo e o próprio profissional à fls. 02, a anotação em carteira e na informação às fls. 16, a expedição
de Certidão de atribuições para georreferenciamento.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 19/12/2017 (fls. 02);
- Cópia dos documentos pessoais do interessado (fls. 03);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, no período de 14/03/2015 a 28/01/2017, emitido em
15/05/2017, pela UNILINS, com carga horária de 400 (quatrocentas) horas;
- Cópia do Histórico Escolar, contendo a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas horárias,
compreendendo: - Cartografia (30h); - Sistemas de Referência (30h); - Projeções Cartográficas (30h); Topografia Aplicada ao Georreferenciamento – I (40h); - Sistemas de Posicionamento (30h); - Metodologia
Científica I (10h); - Geodésia Aplicada ao Georreferenciamento 30h); - Legislação Aplicada ao
Georreferenciamento (20H); - Metodologia Científica II (10h); - Métodos e Medidas de Posicionamento
Geodésico (30h); - Ajustamento das Observações Geodésicas (30h); - Aulas Práticas com GPS (60h); Topografia Aplicada ao Georreferenciamento II (30h); - Orientação e Apresentação do TCC (20h); docentes
e respectivas titulações (fls. 05);
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 06/07);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, e do Decreto Federal 23.196/33
(fls. 08/09);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UOP Birigui e a Instituição de Ensino, confirmando a
conclusão do curso pelo interessado (fls. 14/15);
- Informação e despacho encaminhando o processo ao Sr. Coordenador da Câmara Especializada de
Agrimensura para que seja analisado individualmente o pedido (fls. 16).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação
do curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 20 e 21).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 22 e 23)
Parecer

48

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018

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;
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.”
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A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,

50

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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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BAURU
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-8699/2017

15

Relator

THIAGO TICIANELLI ARANTES

ANTONIO KENJI NOMI

Proposta
1.Histórico:
1.1.Requerimento
Trata-se de solicitação com requerimento protocolado em 22/11/2017 ( fls 02 e 03 ) para Anotação
em Carteira do Curso de em Georreferenciamento de Imóveis Rurais - Lato Sensu, curso este realizado na
Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga pelo Engenheiro Agrônomo Thiago Ticianelli
Arantes, CREA 5061475367, ativo, quite com anuidade 2017.
Documentos Anexados:
Constam anexados:
- As Fls.04 – Cópia de Certificado de Pós-Graduação expedido em 28/09/2017 em nome do interessado /
requerente pela Faculdade de Engenharia e Agrimensura de Pirassununga, registrado em razão da
conclusão do curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais – “Lato Sensu”;
- As Fls 05 contendo o histórico escolar com a relação das disciplinas do curso com respectivas cargas
horárias, compreendendo: Introdução ao Georreferenciamento (15h); Ajustamento das Observações (30h);
Captações de Informações do Território por Diferentes Metodologias (30h); Cartografia Aplicada ao
Georreferenciamento (30h); Didática do Ensino Superior (30h); Estágio Supervisionado (30h); Geodésia
Aplicada ao Georreferenciamento (60h); Metodologia de Pesquisa Científica (30h); Monografia Assistida
(60h); Normas do Incra e Legislação Aplicada ao Georreferenciamento (30h); Orçamento de Serviços em
Georreferenciamento (15h); Práticas, Coleta e Processamento de Dados (90h); Topografia Aplicada ao
Georreferenciamento (30h); respectivos Docentes e titulações, totalizando 480 horas de curso realizado no
período de 08/07/2016 a 03/03/2017;
- As Fls 06 a 08 – Cópias de documentos pessoais;
- As Fls 09 – Comprovante do pagamento da taxa correspondente ao serviço requerido;
- As Fls 10 e 11 – Impressão de mensagens eletrônicas trocadas entre a UGI Bauru e a Instituição de
Ensino que confirma a realização do curso pelo interessado;
- As Fls 12 a 15 – Impressão de mensagens eletrônicas que orientam as Unidades vinculadas à
Superintendência de Fiscalização quanto aos procedimentos de encaminhamentos de pedidos de anotação
em carteira e emissão de certidão de georreferenciamento;
- As Fls. 16 – Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente,
regularmente registrado no Crea-SP, portador das atribuições profissionais dos artigos 06,07,08,09,10 do
Decreto Federal nº 23.196/33 combinado com o art. 5º da Resolução nº 218/73 – Confea;
- As Fls 17 e 18 – Informação de arquivo Pesquisa de Atribuição de Curso – Outros Normativos, referente
ao curso e a Instituição de Ensino;
- As fls 19 e 20 – Informação da UGI e despacho da Gerencia da GRE-8 encaminhando o processo à
Camara Especializada de Engenharia de Agrimensura, à Camara Especializada de Agronomia e ao
Plenário para análise da solicitação do interessado;
- As fls 21 a 23 – Informação do Analista de Colegiados DAC II/SUPCOL;
- As fls 24 e 25 – relato do conselheiro e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de
Agrimensura;
- As fls 26 e 27 – Decisão CEEA nº 13/2018, “pelo indeferimento do requerimento de anotação em
carteira e da emissão de Certidão de Inteiro Teor para fins de assunção de responsabilidade técnica dos
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serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro para efeio do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais –
CNIR;
As fls 28 a 31 – Informação da Assistente Técnica da DAC III/SUPCOL.

1.2.LEGISLAÇÃO:
1.2.1.Lei 5.194/66,
Que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras
providências, da qual destacamos: (...)
Art. 10 – Cabe às Congregações das escolas e faculdades de Engenharia, Arquitetura e Agronomia indicar
ao Conselho Federal, em função dos títulos apreciados através da formação profissional, em termos
genéricos, as características dos profissionais por elas diplomados;
Art. 11 – O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos concedidos pelas
escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a indicação das suas características;
Art. 27 – São atribuições do Conselho Federal:
(....)
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da presente lei e ,
ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;
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; f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações
profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional;

1.2.2.Decreto Lei 23.569 de 11 de dezembro de 1933
Que regula o exercício das profissões de engenheiros, arquitetos e de agrimensores destacamos: (...)
CAPÍTULO I
DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRIMENSURA
Art. 1º O exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor será somente permitido,
respectivamente :
a)nos diplomados pelas escolas ou cursos de engenharia, arquitetura ou agrimensura, oficiais, da União
Federal, ou que sejam, ou tenham sido ao tempo da conclusão dos seus respectivos cursos, oficializadas,
equiparadas às da União ou sujeitas ao regime do inspeção do Ministério da Educação e Saúde Pública;
b)(.......)
Art. 10. Os profissionais a que se refere este decreto só poderão exercer legalmente a engenharia,
arquitetura ou a agrimensura, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados-diplomas e
cartas no Ministério da Educação e Saúde Pública ou de suas licenças no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
(.....)
CAPÍTULO IV
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DAS ESPECIALIZAÇÕES PROFISSIONAIS
Art. 28. São da competência do engenheiro civil :
(.....)
Art. 30. Consideram-se da atribuição do arquiteto ou engenheiro-arquiteto :
(.......)
Art. 31. São da competência do engenheiro industrial:
(......)
Art. 32. Consideram-se da atribuição do engenheiro mecânico eletricista :
(......)
Art. 33. São da competência do engenheiro eletricista :
(......)
Art. 34. Consideram-se da atribuição do engenheiro de minas :
(......)
Art. 35. São da competência do engenheiro-geógrafo ou do geógrafo :
(......)
Art. 36. Consideram-se da atribuição do agrimensor.
(......)
Art. 37. Os engenheiros agrônomos, ou agrônomos, diplomados pela Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, ou por escolas ou cursos equivalentes, a critério do Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura, deverão registrar os seus diplomas para os efeitos do art.10.
Parágrafo único. Aos diplomados de que este trata ( destaque nosso ) será permitido o exercício da
profissão de agrimensor e a realização de projetos e obras concernentes ao seguinte : .....

1.2.3.RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006 DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou
Agronomia e dá outras providências.
Art. 7º Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia serão distribuídos
em três núcleos de conteúdos, recomendando-se a interpenetrabilidade entre eles:
I - O núcleo de conteúdos básicos será composto dos campos de saber que forneçam o embasamento
teórico necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado. Esse núcleo será
integrado por: Matemática, Física, Química, Biologia, Estatística, Informática e Expressão Gráfica.
II - O núcleo de conteúdos profissionais essenciais será composto por campos de saber destinados à
caracterização da identidade do profissional. O agrupamento desses campos gera grandes áreas que
caracterizam o campo profissional e agronegócio, integrando as subáreas de conhecimento que identificam
atribuições, deveres e responsabilidades. Esse núcleo será constituído por: Agrometeorologia e
Climatologia; Avaliação e Perícias; Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e Animal; Cartografia,
Geoprocessamento e Georeferenciamento;
Comunicação, Ética, Legislação, Extensão e Sociologia Rural; Construções Rurais, Paisagismo,
Floricultura, Parques e Jardins; Economia, Administração Agroindustrial, Política e Desenvolvimento Rural;
Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e Logística; Genética de Melhoramento, Manejo e Produção e
Florestal. Zootecnia e Fitotecnia; Gestão Empresarial, Marketing e Agronegócio; Hidráulica, Hidrologia,
Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental;
Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas Agroindustriais; Solos, Manejo e Conservação do Solo e da Água,
Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises Experimentais; Tecnologia de Produção, Controle de
Qualidade e Pós-Colheita de Produtos Agropecuários.
Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas instituições
de educação superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir
da publicação desta.
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Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano
subsequente à publicação desta.

1.2.4.DECISÃO PL 2087/2004 DO CONFEA:
EMENTA:Reformulação da Decisão PL-0633/2003.
DECISÃO
O Plenário do Confea, apreciando a Deliberação 1561/2004-CEP - Comissão de Exercício Profissional, que
trata do dossiê em epígrafe, relativo a reformulação da Decisão PL-0633/2003,......
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 pós-graduação 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.
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)...;
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;
1.2.5.DECISÃO PL 1347 / 2008 DO CONFEA:
Ementa: Atribuições profissionais para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais.
O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 24 a 26 de setembro de 2008, apreciando a
Deliberação nº 090/2008-CEAP, relativa à matéria em epígrafe , que trata da solicitação do Crea-MS de
manifestação deste Confea sobre atribuições profissionais para atividades de georreferenciamento de
imóveis rurais. considerando que a Decisão nº PL-2087/2004, 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; (DESTAQUE NOSSO) considerando que a Câmara Especializada de Agronomia do Crea-MS
concedeu atribuição para realizar serviços de georreferenciamento a profissional engenheiro agrônomo que
demonstrou ter cursado, em 2003, as disciplinas Topografia (72 horas) e Cartografia e Geoprocessamento
(36 horas) durante a sua graduação na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande – MS;
considerando que as disciplinas Topografia e Cartografia e Geoprocessamento oferecidas, em 2003, no
curso de graduação em Agronomia da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande-MS, além de
não conter todos os conteúdos estipulados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, perfazem
apenas 44,4 % da carga horária de 360 horas exigidas no inciso VII do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004
para cursos formativos que habilitam para o exercício da atividade de georreferenciamento de imóveis
rurais; considerando que o conteúdo denominado Ajustamentos, previsto como necessário na alinea “e” do
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inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, não aparece em nenhuma das ementas apensadas ao
processo; (DESTAQUE NOSSO) e considerando que a concessão da atribuição em apreço deveria ter sido
objeto de deliberação do Plenário do Crea-MS, após apreciada, também, pela Câmara Especializada de
Agrimensura ou equivalente, e não somente pela Câmara Especializada de Agronomia visto que trata-se de
situação em que o profissional de uma modalidade, no caso Agronomia, requer atribuições, no caso de
georreferenciamento, afetas à modalidade Agrimensura
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;
(.........)
c)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.
d) 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.

1.2.6.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.
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe
confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro1966, e (.........)
Art. 1º Estabelecer normas para a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação
profissionais no âmbito das profissões que, por força de legislação federal regulamentadora específica,
forem fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.
(.............)
Art. 3º Para efeito da atribuição de atividades, de competências e de campos de atuação profissionais para
os diplomados no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, consideram-se os níveis
de formação profissional, a saber:
I – formação de técnico de nível médio;
II – especialização para técnico de nível médio;
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III – superior de graduação tecnológica;
IV – superior de graduação plena ou bacharelado;
V – pós-graduação lato sensu (especialização);
VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e
VII – sequencial de formação específica por campo de saber.
§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis discriminados nos incisos deste artigo
deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para efeito de atribuições, títulos, atividades,
competências e campos de atuação profissionais.
§ 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos incisos I, III e IV habilitam o diplomado, em
cursos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, ao registro profissional no Crea na forma
estabelecida nos normativos do Confea que regulam o assunto.
§ 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V, VI e VII possibilitam ao profissional já registrado
no Crea, diplomado em cursos regulares e com carga horária que atenda os requisitos estabelecidos pelo
sistema oficial de ensino brasileiro, a requerer extensão de atribuições iniciais de atividades e campos de
atuação profissionais na forma estabelecida nesta resolução.
(..............)
Seção IV
Extensão das atribuições profissionais
(............)
Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de campo de atuação profissional
no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será concedida pelo Crea aos
profissionais registrados adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente
regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no
art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular comprovadamente regular
,dependendo de decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida.
§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades e de campo de atuação profissional no
âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será em conformidade com a análise
efetuada pelas câmaras especializadas competentes do Crea da circunscrição na qual se encontra
estabelecida a instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso.
§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional.
§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o outro é permitida somente no caso dos
cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e cadastrados nos Creas
§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das exigências
estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a regularidade dos respectivos
cursos, bem como o cadastro da respectiva instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema
Confea/Crea.
1.2.7.ANEXO II DA RESOLUÇÃO 1.010/05:
3. CATEGORIA AGRONOMIA
3.1 – CAMPOS DE ATUAÇÃO PROFISISONAL DA AGRONOMIA
3.1.1 - ÂMBITOS DA ENGENHARIA AGRONÔMICA, FLORESTAL, AGRÍCOLA E DE PESCA 3.1.1.1
Geociências Aplicadas, para fins Agropecuários, Florestais, Agrícolas e Pesqueiros
3.1.1.1.1.00 Sistemas, Métodos, Uso e Aplicações da Topografia, Cartografia e das Geociências
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3.1.1.1.01 Aerofotogrametria
3.1.1.1.02 Sensoriamento Remoto
3.1.1.1.03 Fotointerpretação
3.1.1.1.04 Georreferenciamento
3.1.1.1.2.00 Planejamento Rural e Regional
3.1.1.2.01 Ordenamento Territorial Agrossilvipastoril
3.1.1.2.02 Desmembramento 3.1.1.2.03 Remembramento
3.1.1.2.04 Cadastro Técnico de Imóveis Rurais
3.1.1.1.3.00 Agrometeorologia 3.1.1.1.4.00 Climatologia Agrícola
(...)

1.2.8.DECISÃO PL 1915/15:
Ementa: Conhece o recurso do Eng. Agr. Ivan Gehlin contra a Decisão PL/MS nº 372/2012, do Crea-MS e,
no mérito, defere o pleito do interessado, devendo, em consequência, ser concedida a atribuição visando à
execução de atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, e dá outras providências.
Considerando que:

...: o parecer aprovado pela 449ª Reunião Ordinária da CEA - MS alega que o profissional interessado é
Engenheiro Agrônomo e detém as atribuições do art. 5º da Resolução nº 218/73, combinado com os artigos
6º, 7º, 8º, 9º e 10º do Decreto-Lei nº 23.196/33, ainda em vigor, sendo, portanto, assegurado o exercício
das atribuições de Engenheiro Agrimensor....
....o parecer aprovado pela 449ª Reunião Ordinária da CEA - MS alega ainda que não há que se negar o
reconhecimento de uma atribuição que o profissional já detém, portanto, decisões plenárias e resoluções
do Confea não podem ser aplicadas aos profissionais que já possuem atribuições reconhecidas por Lei e
que não há necessidade de o profissional recorrer ao Plenário do Confea.......
.....a Resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2006, do Conselho Nacional de Educação, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia:
II - O núcleo de conteúdos profissionais essenciais será composto por campos de saber destinados à
caracterização da identidade do profissional. O agrupamento desses campos gera grandes áreas que
caracterizam o campo profissional e agronegócio, integrando as subáreas de conhecimento que identificam
atribuições, deveres e responsabilidades. Esse núcleo será constituído por: Agrometeorologia e
Climatologia; Avaliação e Perícias; Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e Animal; Cartografia,
Geoprocessamento e Georeferenciamento; Comunicação, Ética, Legislação, Extensão e Sociologia Rural;
Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins; Economia, Administração Agroindustrial,
Política e Desenvolvimento Rural; Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e Logística; Genética de
Melhoramento, Manejo e Produção e Florestal. Zootecnia e Fitotecnia; Gestão Empresarial, Marketing e
Agronegócio; Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e Drenagem;
Manejo e Gestão Ambiental; Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas Agroindustriais; Solos, Manejo e
Conservação do Solo e da Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises Experimentais;
Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e Pós-Colheita de Produtos Agropecuários.
.....as habilitações profissionais são conferidas pela grade curricular, sendo necessária sua análise quanto
aos conteúdos das disciplinas, com o objetivo de verificar a concessão do desempenho das atividades
descritas no art. 1º da Resolução nº 218/73, aplicadas às competências do Engenheiro Agrônomo,
constantes do art. 5º da referida resolução;
.....“topografia trata da medição e representação de distâncias, direções, áreas e posições relativas de
objetos existentes numa superfície da terra relativamente pequena, em que a curvatura da terra nada
influencia ou o faz de modo que a os erros calculados não cheguem a 10cm de diferença das medidas
reais. Para a topografia a superfície da terra, que não é plana, é tratada como um plano. Note que a
vantagem do plano topográfico, considerado acima, reside na simplicidade dos cálculos para a
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determinação de ângulos, distâncias, áreas e posições e, de dispensar o processo de projeção
cartográfica. Se tirarmos da Topografia a limitação de trabalhar “numa superfície de terra relativamente
pequena” teremos então, agora, não mais Topografia e sim, o que denominamos de Geodésia. Aqui as
projeções cartográficas não mais poderão ser dispensadas e a curvatura da terra assume importância vital
para o trabalho. Contudo, os equipamentos empregados nas medições são os mesmos e os métodos idem
praticamente. A Topografia e a Geodésia tomaram feições diferentes, recentemente, com o advento do
Sistema de Posicionamento Global – GPS, que pode ser definido como um sistema de localização por
satélite. A capacidade deste sistema de determinar posições na superfície da terra, com grande precisão e
rapidez, tornou os métodos clássicos de levantamento quase obsoletos. Todo o trabalho de levantamento
feito com GPS necessita apenas de algumas poucas horas para ser terminado no escritório, usando-se
softwares especializados em processar e ajustar os dados vindo do campo. Além da precisão e rapidez, o
sistema de localização GPS ainda utiliza coordenadas geodésicas do mundo real para fixar posições dos
alvos desejados na superfície da terra, otimizando consideravelmente o resultado final do trabalho do
profissional, o que vem a ser o chamado Georreferenciamento.”

2.PARECER
Considerando que:
a) O Engenheiro Agrônomo Thiago Ticianelli Arantes suplementou seus estudos na área em que está
requerendo, com o Curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais “Lato Sensu”,
promovido pela FACULDADE DE ENGENHARIA E AGRIMENSURA DE PIRASSUNUNGA - SP, realizado
no período de 08/07/2016 a 03/03/2017, preenchendo todos os requisitos formais;
b) O decreto lei 23.569 que regula o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor diz no
art. 37: Os engenheiros agrônomos, ou agrônomos, diplomados pela Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, ou por escolas ou cursos equivalentes, a critério do Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura, deverão registrar os seus diplomas para os efeitos do art.10.
Parágrafo único. Aos diplomados de que este trata será permitido o exercício da profissão de
agrimensor e a .......
O decreto não faz nenhuma restrição para que um profissional formado em engenharia agronômica possa
exercer a profissão de agrimensor. Consequentemente, de acordo com o decreto, é permitido ao
engenheiro agrônomo atuar sem ressalvas em atividades que compete ao engenheiro agrimensor;
c) A CEEA na decisão nº 13/2018 aprovou o parecer do relator, pelo indeferimento de anotação em
carteira do interessado e da emissão de Certidão de Inteiro Teor considerando que a atividade de
Georreferenciamento é uma atribuição profissional da categoria ou grupo da Engenharia e o solicitante
sendo um engenheiro agrônomo não pertence ao grupo da engenharia e portanto a extensão de atribuição
profissional de um grupo para outro somente é permitida no caso dos cursos Strictu sensu.
De acordo com o anexo II da Resolução 1.010 da Tabela de Códigos de Competências Profissionais, a
atividade de Georreferenciamento é considerado dentre outras, como uma atividade permitida no campo de
atuação da agronomia dentro da categoria ou grupo da Agronomia e consequentemente não necessitando
se enquadrar no §3º do art. 7º da resolução 1073/16 e sim enquadrando no § 2º deste mesmo art. 7º - a
extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional;
d) A resolução nº 1 de 2 de fevereiro de 2006 do Conselho Nacional de Educação que instituiu as
“Diretrizes Curriculares Nacionais” elenca as disciplinas – Geoprocessamento e Georreferenciamento como
disciplinas do núcleo de conteúdos profissionais essenciais.
e) E também no anexo II da Resolução 1.010 da Tabela de Códigos de Competências Profissionais consta
Georreferenciamento no campo da Agronomia no âmbito da Engenharia Agronômica.
O profissional em questão possui o registro no CREA do curso de Engenharia Agronômica desde 2004.
Consequentemente a atribuição pleiteada torna-se uma atribuição profissional da categoria ou grupo da
Agronomia;
d) A PL 1915/15 concedeu ao requerente em questão atribuição visando a execução de atividades de
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georreferenciamento de imóveis rurais levando em consideração dentre outros, os itens elencados na
citada PL.
VOTO:
Levando em consideração todos os itens do parecer acima, defiro o requerimento de anotação em
carteira do pleiteante e da emissão de Certidão de Inteiro Teor para fins de 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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MARÍLIA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-99/2018

16

Relator

FERNANDA MARIANA GERMANI

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cuja interessada, Fernanda Mariana Germani, Engenheira Agrônoma e Florestal,
registrada no Crea-SP sob nº 5063109605, desde 04/04/2011, requer, segundo informa a UGI Marília, às
fls. 11, Anotação em registro – Pós graduação lato sensu em georreferenciamento e emissão de certidão,
para fins de apresentação ao INCRA.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 10/05/2017 (fls. 02/03);
- Cópia dos documentos pessoais da interessada (fls. 04);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Georreferenciamento de
Imóveis Rurais e Urbanos, no período de 14/03/2015 a 28/01/2017, emitido em 04/04/2017, pela UNILINS,
com carga horária de 400 (quatrocentas) horas;
- Cópia do Histórico Escolar, contendo a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas horárias,
compreendendo: - Cartografia (30h); - Sistemas de Referência (30h); - Projeções Cartográficas (30h); Topografia Aplicada ao Georreferenciamento – I (40h); - Sistemas de Posicionamento (30h); - Metodologia
Científica I (10h); - Geodésia Aplicada ao Georreferenciamento 30h); - Legislação Aplicada ao
Georreferenciamento (20h); - Metodologia Científica II (10h); - Métodos e Medidas de Posicionamento
Geodésico (30h); - Ajustamento das Observações Geodésicas (30h); - Aulas Práticas com GPS (60h); Topografia Aplicada ao Georreferenciamento II (30h); - Orientação e Apresentação do TCC (20h); docentes
e respectivas titulações (fls. 06/06-verso);
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 07);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UOP Promissão e a Instituição de Ensino, confirmando
a conclusão do curso pela interessada (fls. 08);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome da interessada/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, do artigo 10 da Resolução nº 218/73, do Confea e do artigo 5º da Resolução nº
218/73, também do Confea, e do Decreto Federal 23.196/33 (fls. 10);
- Informação e despacho encaminhando o processo, equivocadamente à Câmara Especializada de
Agronomia e a esta Especializada para apreciação quanto ao pedido de folhas 02, em conformidade com a
Instrução 2522/11 (fls. 11).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 16 e 17).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 18 e 19)
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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;
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.”
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A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
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IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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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
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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MARÍLIA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-310/2017

17

Relator

MANOEL DE LIMA BARBOSA

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Manoel de Lima Barbosa, Engenheiro Florestal, registrado no CreaSP sob nº 5063466056, desde 05/05/2011, requer, segundo informa a UGI Marília, na capa do processo
Certidão de Inteiro Teor e, às fls. 14, anotação em registro do curso de especialização “Lato Sensu” em
Geoprocessamento para Gestão Urbana e Cadastramento Rural, cursado no Centro Universitário de Lins.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 06/04/2017 (fls. 02);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em GEOPROCESSAMENTO
PARA GESTÃO URBANA E CADASTRAMENTO RURAL, no período de 27/02/2010 a 05/11/2011, emitido
em 15/02/2017, pela UNILINS, com carga horária de 450 (quatrocentas e cinquenta) horas (fls. 03);
- Cópia do Histórico Escolar, contendo a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas horárias,
compreendendo: - Introdução ao Geoprocessamento (10h); - Aerofotogrametria (10h); - Cartografia (40h); Metodologia Científica (10h); - Sensoriamento Remoto (10h); - Sistemas de Referência 40h); - Projeções
Cartográficas (30h); - Análise Espacial (10h); - SIG Aplicado ao Trânsito, Transportes e Logística (10h); SIG Aplicado ao Planejamento Municipal; - Sistemas de Posicionamento e Aulas Práticas com GPS (60h);
Projeto de SIG (10h); - Ajustamento das Observações em Geodesica (40h); - Métodos e Medidas de
posicionamento geodésico (40h); - Topografia Aplicada ao Georreferenciamento (70h); - Geodesica
Aplicada ao Georreferenciamento (40h); - Orientação e Apresentação Final do TCC;; docentes e
respectivas titulações (fls. 04/05);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, do artigo 10 da Resolução nº 218/73, do Confea (fls. 06);
Em 09/03/2018, considerando que o processo foi equivocadamente encaminhado à Câmara Especializada
de Agronomia, que não foi juntado o comprovante de pagamento da taxa de serviço, bem como que no
impresso Manutenção de Atribuição de Curso – Outros Normativos, a Decisão CEEAGRIM/SP 01/2012 não
se tratava do processo C-00016/2006 V4, em nome da Instituição de Ensino Centro Universitário de Lins,
foi devolvido à Unidade de Marília (fls. 10).
Em 03/04/2018, após sanadas as pendências destacadas, a UGI Marília retorna o processo à Câmara
Especializada de Engenharia de Agrimensura para apreciação e posterior encaminhamento à Câmara
Especializada de Engenharia Agronômica (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. 18 e 19).
Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 20 e 21)
Parecer
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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;
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.”
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A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
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assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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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PIRACICABA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-93/2018

18

Relator

DANIEL CARMIGNANI GRISOTO

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, Daniel Carmignani Grisotto, Engenheiro Agrônomo, registrado no
Crea-SP sob nº 5069662067, desde 12/11/2015, requer, segundo informa a UGI Piracicaba, o “registro do
curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais – Lato Sensu, bem como a expedição
da Certidão de Georreferenciamento...”.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 27/10/2017 (fls. 02/03);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, no período de 22/08/2014 a 26/09/2015, emitido em
30/11/2016, pela FATEP, com carga horária de 364 (trezentos e sessenta e quatro) horas, e, no verso (e
fls. 05 a 07), a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas horárias, compreendendo: Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico (48h); - Topografia Aplicada ao Georreferenciamento
(72h); - Ajustamentos (36h); - Metodologia do Trabalho Científico (16h); - Noções de Geoprocessamento
(48h); - Legislação Aplicada ao Georreferenciamento (52h); - Cartografia (48h); - Sistemas de Referência
(32h); docentes e respectivas titulações;
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 11/12);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UGI Piracicaba e a Instituição de Ensino, confirmando a
conclusão do curso pelo interessado (fls. 13);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 10/11);
- Informação e despacho encaminhando o processo “para análise e referendo da Câmara Especializada de
Agrimensura para aprovação do cadastramento do curso e a emissão da certidão de Georreferenciamento
do profissional acima.” (fls. 16).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 20 e 21).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 22 e 23)
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
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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;
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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
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equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério

74

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Julgamento de Processos
REUNIÃO N.º 556 ORDINÁRIA DE 26/07/2018
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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);
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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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PIRASSUNINGA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-8328/2017

19

Relator

JOSÉ GUSTAVO VIEIRA

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cujo interessado, José Gustavo Vieira, Engenheiro Agrônomo, registrado no Crea-SP
sob nº 5061181383, desde 11/02/2005, requer a anotação do Curso de Especialização em
Georreferenciamento de Imóveis Rurais – “Lato Sensu” e resepctiva Certidão de Inteiro Teor.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 12/07/2017 (fls. 02);
- Cópia do Certificado, relativo ao curso citado, emitido em 29/04/2014, pela Faculdade de Engenharia de
Agrimensura de Pirassununga, realizado no período de 03/08/2012 a 10/05/2013, com carga horária de 480
(quatrocentos e oitenta) horas, e, no verso, a relação das disciplinas cursadas, com respectivas cargas
horárias, compreendendo: - Introdução ao Georreferenciamento (20h);- Geodésia Aplicada ao
Georreferenciamento (60h); - Cartografia Aplicada ao Georreferenciamento (60h); - Normas do Incra e
Legislação Aplicada ao Georreferenciamento (60h); - Topografia Aplicada ao Georreferenciamento (30h); Práticas, Coleta e Processamento de dados (30h); - Ajustamento das Observações (30h); - Captação de
Informações do território por diferentes metodologias (30h); - Orçamento de Serviços em
Georreferenciamento (10h); - Estágio Supervisionado (30h); - Metodologia da Pesquisa Científica (30h); Didática do Ensino Superior (30h); - Monografia Assitida (60h); docentes e respectivas titulações;
- Comprovante de pagamento da taxa pelo serviço executado (fls. 04/05);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome do interessado/requerente, constando as suas
atribuições profissionais, Do artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, sem prejuízo das atribuições
previstas no Decreto Federal 23.196/33 (fls. 06);
- Cópia de mensagens eletrônicas trocadas entre a UGI Pirassununga e a Instituição de Ensino,
confirmando a realização do curso pelo interessado (fls. 07);
- Informação e despacho encaminhando o processo para análise e deliberação das Câmaras
Especializadas de Engenharia de Agrimensura, Agronomia e do Plenário do CREA-SP quanto ao pedido de
fls. 02 (fls.10).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 14 e 15).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 16 e 17)
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
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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;
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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
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técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
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graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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
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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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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
PR-383/2018

20

Relator

RENATA DANIELLE CARDOSO

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico
Trata-se de processo cuja interessada, Renata Danielle Cardoso Delazari - Engenheira Agrônoma e de
Segurança do Trabalho, registrada no CREA-SP sob nº 5063189155, desde 01/06/2012, requer a anotação
em carteira do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Georreferenciamento de Imóveis
Rurais, realizado na Faculdade Educacional de Fernandópolis, no período compreendido entre
setembro/2015 a abril/2017.
Dos documentos constantes do processo, destacamos:
- Requerimento protocolado em 24/10/2017 (fls.02/03);
- Cópia do Certificado relativo ao curso de Pós-Graduação, emitido em 09/10/2017 (fls.04), com Histórico
Escolar no verso, constando o rol de disciplinas do curso, com respectivas cargas horárias, e carga horária
total de 410 horas, compreendendo: - Cartografia (40h); - Custos e Orçamentos para Serviços Topográficos
(10h); Geodésia Elementar (40h); - Metodologia da Pesquisa e Didática do Ensino Superior (40h); - Normas
e Legislação Aplicadas ao Cadastro de Imóveis Rurais (40h); - Normas Técnicas para o
Georreferenciamento de Imóveis Rurais (40h); - Sensoriamento Remoto (40h); - Sistema de Informações
Geográficas (40h); - Sistema de Posicionamento Global – GPS (80h); - Topografia Aplicada (40h);
Docentes e respectivas titulações;
- Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao serviço requerido (fls. 05);
- Informações de arquivo Resumo de Profissional em nome da interessada, constando as suas atribuições
profissionais, do Artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, sem prejuízo das atribuições previstas no
Decreto Federal nº 23.169/33 (fls. 08);
- Cópia de Decisões da CEEA, referente ao processo C-266/2010 – Interessada: Faculdades Integradas de
Fernandópolis, quanto à concessão de atividades de georreferenciamento de imóveis rurais aos
engenheiros civis e ambientais (fls. 10 a 14);
- Despacho de encaminhamento do processo à Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura e
posteriormente à Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura, finalizando ao Plenário para que
seja analisado o pedido, nos termos da Instrução 2522 deste Regional e Decisão PL-2087/2004, do Confea
(fls.15).
- Parecer do Eng. Cart. João Fernando Custódio da Silva pelo deferimento do requerimento de anotação do
curso e indeferimento da emissão de Certidão (fls. 18 e 19).
- Decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEA) aprovando parecer do relator
(fls. 20 e 21)
Parecer
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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;
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.”
A RESOLUÇÃO Nº 262, de 28 de julho de 1979 que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau,
nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços
técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) Operação e/ou utilização de
equipamentos, instalações e materiais. 3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos
processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza técnica. 5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) Treinamento de
equipes de execução de obras e serviços técnicos. 8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos
ao âmbito de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de
qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 13) Execução de
instalação, montagem e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na
compra e venda de equipamentos e materiais. 15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de
sua competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se: 1 - CONDUZIR - Significa
fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros. 2 - DIRIGIR - Significa determinar,
comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar
decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir. 3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros. 4 FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado. 5 - PROJETAR - Significa
buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um problema, ou meio de
consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis as alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
(...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais.”
De acordo com o DECRETO Nº 90.922, de 6 fevereiro de1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968 e que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de
nível médio ou de 2º grau."
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas
equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
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profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
(...)
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
(...)
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º
grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
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
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
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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 - PROCESSOS DE ORDEM SF
V . I - APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES
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SÃO CARLOS
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
SF-812/2018

21

Relator

LUIZ CARLOS ANTONINO

VALDEMAR ANTONIO DEMÉTRIO

Proposta
1.HISTÓRICO
1.1.COM REFERÊNCIA AOS ELEMENTOS DO PROCESSO
O presente processo foi iniciado em 24/04/2018 pela UGI/São Carlos, tendo como assunto: Apuração de
Irregularidades, com a juntada de cópias dos seguintes documentos:
 Relatório de Obra 14562/2017, de 17.08.2017, onde se relacionam as atividades de levantamento
topográfico/planialtimétrico sob a responsabilidade do interessado, na obra/serviço realizada em São
Carlos, SP, na Rua São Paulo, 1394 - Centro, de propriedade de Marcelo Costa a Fls. 13 a 15;
 Cópia da Notificação n° 36950/2017, de 17.08.2017, da UGI/São Carlos, notificando o interessado para
apresentar cópia da ART referente à atividade de levantamento topográfico e planialtimétrico para
construção de edificação, sob pena de autuação por infração ao artigo 1° da Lei 6496/77, com Aviso de
Recebimento respectivo datado de 30.08.2017 a Fls. 16 e verso;
 Defesa/recurso do interessado, protocolada em 04.09.2017, a Fls. 18 a 20, solicitando o cancelamento
da notificação acima e apresentando cópia da ART 28027230172423486, registrada pelo interessado em
31.08.2017, abaixo descrita:
•Campo 4. Atividade Técnica: Execução/Levantamento - implantação, 1561,29600 metros quadrados;
•Campo 5. Observações: nada consta;
•Contratante: Marcelo Costa, pessoa física (Contrato celebrado em 02.08.2016, no valor de R$ 6.300,00);
•Contratada (o): o próprio profissional;
•Local da Obra/Serviço: Rua São Paulo, s/n° - Vila Costa do Sol- São Carlos, SP;
•Data de Início:30.03.2016;
•Previsão de Término. 02.08.2016;
•Tela “Resumo de Profissional” do sistema de dados do Crea-SP (fl. 21), onde consta que o interessado
está registrado como TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, desde 20.11.2008 (período anterior: 30.07.1992 a
30.06.2003), com atribuições do artigo 3° da Resolução n° 262, de 28.07.1979, circunscritas ao âmbito da
respectiva modalidade; está quite com anuidades até 2017; não possui responsabilidades técnicas ativas;
•Tela “perguntas-frequentes/agronomia”, referente à atuação dos Técnicos em Agropecuária na área de
topografia rural (fl. 22); e
•Cópia da Decisão PL-1201/2017, do Confea, onde consta que pelos elementos contidos no processo e
estritamente em função do disposto no Decreto n° 90.922/85, o profissional Técnico em Agropecuária
Helder Lima Nogueira não possui atribuição para atuar em levantamento topográfico na área urbana a Fls.
23.
Em 20.04.2018, a UGI/São Carlos encaminha o presente processo para análise e deliberações da Câmara
Especializada de Agronomia quanto:
•a validade da ART e infração conforme o disposto na alínea “b” do artigo 6° da Lei 5.194/66,
considerando; a ART n° 28027230172423486, registrada pelo interessado, em 31.08.2017, com a atividade
de execução-levantamento- implantação, referente a levantamento topográfico e planialtimétrico e locação
da edificação comercial urbana;
•que o serviço mencionado acima já estava concluído quando da visita da fiscalização à obra e que o
interessado informou como data de início 30.03.2016 e de término 02.08.2016;
•o disposto na Resolução n° 1050/13, do CONFEA;
•e que o interessado possui atribuições do artigo 3° da Res. 262/79, do CONFEA, circunscritas ao âmbito
da respectiva modalidade.
2.COM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO
2.1.DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985 REGULAMENTA A LEI Nº 5.524, DE 5 NOV 1968, QUE
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"DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TÉCNICO INDUSTRIAL E TÉCNICO AGRÍCOLA
DE NÍVEL MÉDIO OU DE 2º GRAU."
2.1.1ART. 18 - O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TÉCNICO INDUSTRIAL E DE TÉCNICO AGRÍCOLA
DE 2º GRAU É REGULADO PELA LEI Nº 5.524, DE 5 NOV 1968, E, NO QUE COUBER, PELAS
DISPOSIÇÕES DAS LEIS Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966, E 6.994, DE 26 MAIO 1982.
2.2.LEI 5.194/66, QUE REGULA O EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES DE ENGENHEIRO, ARQUITETO E
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DA QUAL DESTACAMOS:
“...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;
b) julgar as infrações do Código de Ética;
c) aplicar as penalidades e multas previstas; ...”
2.3.– DA RESOLUÇÃO Nº 262/79, QUE DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS TÉCNICOS DE 2º
GRAU, NAS ÁREAS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA:
“...Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º Grau, as atividades
constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas:
1) Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior.
2) Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais.
3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho.
4) Levantamento de dados de natureza técnica.
5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção.
7) Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos.
8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua habilitação.
9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos.
11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade.
12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos.
13) Execução de instalação, montagem e reparo.
14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na compra e venda de equipamentos e
materiais.
15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua competência.
16) Execução de ensaios de rotina.
17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se:
1 - CONDUZIR - Significa fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou por outros.
2 - DIRIGIR - Significa determinar, comandar e essencialmente decidir. Quem é levado a escolher entre
opções, quem é obrigado a tomar decisões, quem deve escolher o processo construtivo e especificar
materiais em uma edificação está a dirigir
3 - EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por outros.
4 - FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado.
5 - PROJETAR - Significa buscar e formular, através dos princípios técnicos e científicos, a solução de um
problema, ou meio de consecução de um objetivo ou meta, adequando aos recursos econômicos
disponíveis as alternativas que conduzem à viabilidade da decisão. (...)
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o exercício das
atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito restrito de suas respectivas
habilitações profissionais. ..”
2.4. - DA RESOLUÇÃO Nº 1.057/14, DO CONFEA, QUE REVOGA A RESOLUÇÃO Nº 262, DE 28 DE
JULHO DE 1979, A RESOLUÇÃO Nº 278, DE 27 DE MAIO DE 1983 E O ART. 24 DA RESOLUÇÃO Nº
218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
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“...Art. 1° - Revogar a Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979, publicada no D.O.U. de 6 de setembro de
1979 - Seção I - Parte II - págs. 4.968/4.969, a Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, publicada no
D.O.U de 3 de junho 1983 - Seção I - pág. 9.476 e o art. 24 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973,
publicada no D.O.U. de 31 de julho de 1973.
Art. 2° Aos técnicos industriais e agrícolas de nível médio ou de 2° Grau serão atribuídas às competências
e as atividades profissionais descritas pelo Decreto nº 90.922, de 1985, respeitados os limites de sua
formação...”
3.PARECER
O profissional Técnico em Agropecuária Luiz Carlos Antonino, não apresentou documentos comprobatórios
de suas habilidades e destrezas com os serviços de Levantamentos Topográficos, como planilhas, plantas,
Memoriais descritivos, ARTs de outros trabalhos.
Com os elementos apresentados neste processo, há configuração de que o profissional exorbitou nas suas
atribuições por conta da apresentação de ART’s de serviços de “Levantamento Topográfico e Locação” de
imóvel urbano ocorrendo em infração conforme disposto na alínea “b” do artigo 6º da Lei 5194.
NOTA Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;
Assim sendo, este processo foi intitulado como “Apuração de Irregularidades.
4.VOTO
Isto posto, a ART em apreço, segundo a legislação vigente, deverá ser anulada e a apor ao profissional, a
infração acima mencionada.
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V . II - Cancelamento AIN - INFRAÇÃO AO ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66
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ARAÇATUBA
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
SF-2140/2016

22

Relator

PROTEX COM. DE VENENOS - CONTROLES DE PRAGS URBANAS LTDA.

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:
Trata o presente processo de autuação por reincidência da empresa Protex Comércio de Venenos –
Controle de Pragas Urbanas, por infração ao artigo 59 da Lei 5.194/66.
Verifica-se que o processo foi instruído com cópias do processo SF 2346/2015, fls. 02-40, no qual identificase o Auto de Infração nº 14854/2005 lavrado por infração ao artigo 59 da Lei 5194/66, fl. 12 e o transito em
julgado deste auto, fl. 36.
Em 2016 foi aberto o presente processo e a empresa foi notificada em 13/09/16, para providenciar o
registro da empresa neste Conselho, indicar-nos profissional legalmente habilitado, para ser anotado como
seu responsável técnico, fls. 41-42.
Auto de Infração nº 35723 lavrado em 07/11/2016, por reincidência a infração ao artigo 59 de Lei 5.194/66,
pois “sem possuir registro no CREA-SP, apesar de notificada, e constituída para realizar atividades
privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, vem desenvolvendo as atividades de
Atividades registradas no Objetivo Social: DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.,
Execução De dedetização e controle de pragas, Desempenho de Cargo e/ou Função Técnica De
dedetização e controle de pragas, conforme apurado em 05/10/2016, fl. 45.
Informação de que o Auto retornou com a informação “AUSENTE”, fl. 47.
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no qual se verifica que a situação da empresa esta “ativa”, fl. 48.
Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP da qual destacamos o objeto social: Imunização e Controle de
Pragas Urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, fls. 49-50.
Consulta Publica ao Cadastro SINTEGRA/ ICMS, da qual destacamos: que a situação cadastral vigente é:
não Habilitado - Inapto, fl. 51.
Cadastro de Contribuintes do ICMS – Cadesp, do qual destacamos: Ocorrência Fiscal: Cassada por
inatividade presumida, fl. 52.
O processo foi encaminhado para a CEA para análise do processo e demais considerações, com sugestão
de cancelamento do AI 35723/2016 e arquivamento deste processo, uma vez que a empresa não se
encontra mais em atividade.
Parecer:
Considerando a Lei 5.194/66, em especial os artigos: 45 e 46 alínea “a”.
Considerando a Lei 6.496/77, em especial os artigos 1º, 2º e 3º.
Considerado a Resolução Nº 1.025/09 do CONFEA, em especial os artigos 4º, 5º e 46.

Considerando a Resolução Nº 1008/04 do CONFEA, em especial os artigos 2º, 5º, 9º, 10, 11, 15, 16, 17,
20, 38, 43 parágrafo único e 52.
Considerando que o auto de infração nº 35723/2016 lavrado, em 07/11/16, não foi entregue na empresa
interessada.
Considerando os termos do auto de infração nº 35723/2016.
Considerando que a constatação documental de que a empresa tem a ocorrência fiscal registrada como:
“Cassada por inatividade presumida”.
Considerando o inciso I do artigo 52, da Resolução 1008/04, do Confea, ou seja, a extinção do processo
ocorrerá I – quando a câmara especializada concluir pela ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
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Voto:
1)Pelo cancelamento do Auto de Infração nº 35725/2016 e
2)Pelo arquivamento do presente processo SF 2140/16.
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SÃO CARLOS
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
SF-1622/2017

23

Relator

RAIZES MUDAS FLORESTAIS LTDA ME

FABIO OLIVIERI DE NÓBILE

Proposta
Histórico:

Trata o presente processo de autuação da empresa Raízes Mudas Florestais LTDA- ME por infração ao
artigo 59 da Lei 5.194/66.
O processo inicia com cópias do processo F 32009/2002:
A empresa foi notificada, em 11/06/2015, para regularizar o registro, apresentando o novo contrato de
prestação de serviços com o Responsável Técnico, Nova ART de Cargo e Função requerimento RAE, fl. 02.
Empresa solicitação dilação de prazo, fl. 03-04.
Empresa foi novamente notificada em 09/11/2015 para indicar profissional legalmente habilitado para
responder por suas atividades técnicas, fl. 06.
Formulário RAE no qual a empresa solicita o cancelamento de registro, fl. 08 e anexa requerimento
informando que a empresa esta “desativada, dissolvida ou em processo de dissolução”, fl. 09.
Informação de que a empresa esta registrada no CREA SP, mas encontra-se sem responsável técnico, fl.
10.
Informação da Contabilidade de que a empresa esta sem faturamento desde dez 2014 a outubro de 2015,
fl. 11.
Simples Nacional – Recibo de Entrega “Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2014, sem
efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial”, fls. 12.
Declaração original do Simples referente a 2014, fls. 13-16.
Declaração original do Simples referente a 2015, fls. 17-18.
Copia de notas fiscais, do ano de 2012, fls. 19-21.
A UGI determina o cancelamento do registro da empresa e que seja realizado diligencia in loco para
verificar se a empresa encerrou as suas atividades, fl.22.
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de 24/08/2017, do qual destacamos as atividades registradas:
atividade principal: Comercio varejista de plantas e flores naturais e atividade secundária: atividades
paisagísticas, fl. 25.
Consulta cadastro ICMS em nome da empresa interessada, no qual se verifica que a empresa está ativa e
registrada a atividade econômica: Comercio varejista de plantas e flores naturais, fl. 26.
Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP, fls. 27-28.
Contrato social, do qual destacamos o seu objeto: “Compra, venda e revenda, comercialização,
intermediação e distribuição de mudas e plantas, além de produtos e materiais correlatos a atividade, tais
como adubos, fertilizantes, ferramentas e outros aplicáveis; prestação de serviços e assessoria em
paisagismo e jardinagem.”, fls. 29-32.
Informação de que não há processo de ordem “SF” em nome da empresa interessada, fl. 33.
A empresa foi novamente notificada, em 24/08/2017, para requerer a reabilitação do registro no CREA/SP,
indicando-nos profissional legalmente habilitado para ser anotado como Responsável Técnico, fl. 34.
Relatório de Fiscalização, de 06/09/2017,do qual destacamos:
- “Diligenciado, também na data acima o endereço constante na RFB, Jucesp e Cadesp, apurando-se que
empresa não está instalada nesse, mas sim a empresa Zenai Corretora de Seguros, sendo que os
empregados dessa desconhecem o interessado.”
- “Diligenciado, ainda em referida dará o endereço da sócia administradora, Sra. Lucieni Spilla Ferrari, onde
fui recebido pela Sra. Natalia Barbara Chaves, secretaria, a qual prestou as informações necessárias para
preenchimento desse, ocasião na qual emiti e entreguei a notificação nº 38067/2017, cópia juntada ao
expediente.”, fl. 39.
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Auto de Infração nº 390637/2017 lavrado, em 06/09/2017, por infração ao artigo 59 da Lei 5.194/66, uma
vez que sem possuir registro no CREA-SP, apesar de notificada, e constituída para realizar atividades
privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/ Crea, vem desenvolvendo as de prestação de
serviços e assessoria em paisagismo e jardinagem, conforme apurado em 24/08/2017, fl. 40.
Em 15/09/2017 a empresa interessada apresenta defesa do Auto, fls. 43-66, destacamos os documentos
anexados comprovando a inatividade da empresa.
A CAF de São Carlos sugere: “manter a multa aplicada, devido ao fato de que a notificada não apresentou
o novo contrato social, comprovando as modificações de atividades, conforme informações das folhas nº
43.” (fl.70)
O processo foi encaminhado à CEA para análise e emissão de parecer fundamentado, considerando a
defesa apresentada, acerca da procedência ou não do aludido auto, opinando sobre a sua manutenção ou
cancelamento, de conformidade com o disposto nos artigos 15 e 16 da Resolução 1008/04 do Confea, fl. 71.
Parecer:
Considerando a Lei 5.194/66, em especial os artigos: 45 e 46 alínea “a”.
Considerando a Lei 6.496/77, em especial os artigos 1º, 2º e 3º.
Considerado a Resolução Nº 1.025/09 do CONFEA, em especial os artigos 4º, 5º e 46.
Considerando a Resolução Nº 1008/04 do CONFEA, em especial os artigos 2º, 5º, 9º, 10, 11, 15, 16, 17,
20, 38, 43 e 52.
Considerando que o auto de infração nº 39637/2017 lavrado, em 06/09/2017.
Considerando a Declaração do Simples Nacional dos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
Considerando que a empresa está inativa.

Voto:
1)Pelo cancelamento do Auto de Infração nº 39637/2017 e
2)Pelo arquivamento do presente processo SF 1622/2017.
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V . III -

OUTROS
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BAURU
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
SF-2079/2017

24

Relator

RAFAEL SCARPIM CAPRA

HÉLIO PERECIN

Proposta
Considerações:
O presente processo foi encaminhado à Câmara de Especializada de Agronomia para análise sobre a
solicitação de interrupção de registro, após apresentação de recurso ao indeferimento do pedido.
Considerando pedido de baixa de registro profissional (fl.03 e 04) em 24 de janeiro de 2017.
Considerando copia da CTPS onde consta o cargo de “Assistente de Suporte Acadêmico” no contrato de
trabalho(fl.07).
Considerando descrição do CBO 5152-15 Auxiliar de laboratório de análises clinicas(fl.10).
Considerando copia de Edital de Abertura de inscrições para o Concurso Publico n.º01/2012(fl.11), onde
consta no item I- Dos Empregos Públicos, o cargo (emprego publico) de “Assistente de Suporte
Acadêmico”, e requisito exigidos para vaga é de Ensino Médio completo.
Considerando o Anexo I do Edital de Abertura de inscrições para o Concurso Publico n.º01/2012(fl.15),
onde consta as atividades do Cargo publico de “Assistente de Suporte Acadêmico”: Executar atividades de
suporte as atividades de ensaio, pesquisa e extensão, referentes a criação e manutenção de animais,
cultura agrícola, manipulação de medicamentos e outros produtos realizadas em laboratórios, campo,
biotérios, manuseio de resíduos em geral e outras atividades conforme rotina de trabalho estabelecida na
área de atuação, bem como o manuseio e manutenção preventiva de equipamentos necessários ao
desempenho dessas rotinas. Atuar em conformidades a normas e procedimentos técnicos e de
biossegurança. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Considerando consulta de dados gerais do profissional no CREANET(fl.18), onde consta registro do
profissional em 9 de janeiro de 2007, débito de anuidade em 2017 e sem restrições (ocorrências,
responsabilidade técnica).
Considerando Oficio n.º 9949/2017-UGI Bauru em 7 de agosto de 2017(fl.20), indeferindo o pedido de
interrupção de registro do profissional.
Considerando recurso administrativo (fl.23) impetrado pelo requerente em 31 de agosto de 2017.
Considerando Declaração da Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos
Humanos(STDARH)n.º 92/2017 de 2 de agosto de 2017 da UNESP- Universidade Estadual Paulista(fl.25),
indicando que o requerente esta lotado no Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de
Biociências do Campus de Botucatu e que exerce funções de acordo com o perfil ocupacional, com
escolaridade exigida de Nível Médio Completo.
Considerando o Art. 7º da Lei 5.194/66 (que regula o exercício do profissional da engenharia), são
atividades e atribuições do profissional da engenharia: 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.
Considerando a Resolução n.º 1.007/03 do Confea, que dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os
modelos e critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providencias; quanto
ao cancelamento do registro, no seu Art. 30º- A interrupção do registro é facultado ao profissional
registrado que não pretende exercer sua profissão e que atenda às seguintes condições: I – esteja em dia
com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento; II
– não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional ou para cujo concurso ou
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processo seletivo tenha sido exigido título profissional de área abrangida pelo Sistema Confea/Crea;
Considerando Lei Federal nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, Artº 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”.
Considerando Resolução CONFEA Nº 336, DE 27 DE OUTUBRO DE 1989 que dispõe sobre o registro de
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; Art. 1º - A pessoa
jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras ou que exerça qualquer atividade
ligada ao exercício profissional da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou
Meteorologia enquadra-se, para efeito de registro, em uma das seguintes classes: CLASSE A - De
prestação de serviços, execução de obras ou serviços ou desenvolvimento de atividades reservadas aos
profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia; CLASSE B - De
produção técnica especializada, industrial ou agropecuária, cuja atividade básica ou preponderante
necessite do conhecimento técnico inerente aos profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia,
Geologia, Geografia ou Meteorologia; CLASSE C - De qualquer outra atividade que mantenha seção, que
preste ou execute para si ou para terceiros serviços, obras ou desenvolva atividades ligadas às áreas de
Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia. § 1º - As empresas públicas e
sociedades de economia mista serão enquadradas, para o registro, nas classes estabelecidas neste artigo,
conforme a atividade desenvolvida. § 2º - Uma pessoa jurídica pode ser enquadrada simultaneamente em
mais de uma das classes relacionadas neste artigo. § 3º - As pessoas jurídicas enquadradas na classe "C"
deverão proceder ao registro da seção técnica mantida na mesma. Art. 6º - A pessoa jurídica, para efeito
da presente Resolução, que requer registro ou visto em qualquer Conselho Regional, deve apresentar
responsável técnico que mantenha residência em local que, a critério do CREA, torne praticável a sua
participação efetiva nas atividades que a pessoa jurídica pretenda exercer na jurisdição do respectivo órgão
regional. Art. 8º - O requerimento de registro deve ser instruído com os seguintes elementos: I Instrumento de constituição da pessoa jurídica, devidamente arquivado, registrado em órgão competente,
bem como suas modificações subseqüentes até a data da solicitação do Registro no CREA. II - Indicação
do ou dos responsáveis técnicos pelas diversas atividades profissionais, bem como dos demais
profissionais integrantes do quadro técnico da pessoa jurídica. III - Prova do vínculo dos profissionais
referidos no item anterior com a pessoa jurídica, através de documentação hábil, quando não fizerem parte
do contrato social. IV - Comprovante de solicitação da ART de cargos e funções de todos os profissionais
do quadro técnico da pessoa jurídica. Art. 12 - A responsabilidade técnica por qualquer atividade exercida
no campo da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia é sempre do
profissional dela encarregado, não podendo, em hipótese nenhuma, ser assumida pela pessoa jurídica. Art.
13 - Só será concedido registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos
objetivos de suas seções técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades
a serem exercitadas. Parágrafo único - O registro será concedido com restrições das atividades não
cobertas pelas atribuições dos profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate
outros profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles objetivos.
Considerando a RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 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
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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.
Considerando que o pedido de baixa foi registrado no mês de janeiro de 2017 e que a Resolução n.º
1.007/03 do Confea, no seu Art. n.º 30, estabelece que:I – esteja em dia com as obrigações perante o
Sistema Confea/Crea, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento. Portanto, s.m.j., faz-se
necessário que o requerente salde o debito em 2017.
Considerando que a partir da baixa, o requerente não poderá mais utilizar o Titulo de Engenheiro Agrônomo
em documentos, pesquisas, estudos ou outras atividades e produtos que requerem atribuições dos
profissionais do Sistema CREA/Confea, para isso deverá validar novamente seu registro.

Voto: Pelo deferimento do pedido de interrupção de registro do profissional Engenheiro Agrônomo Rafael
Scarpim Capra contratado em concurso publico da UNESP- Campus Botucatu como Assistente de Suporte
Academico em 15 de março de 2013.
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
SF-1958/2017

25

Relator

ANGELO FRANCISCO BOTARO

TAIS TOSTES GRAZIANO

Proposta
HISTÓRICO
O presente processo trata da denúncia feita pelo Senhor Viomar Gomes São Bento, contra o Eng.
Agr. Angelo Francisco Borato, registrado junto ao CREA-SP com o nº 0700132818, denúncia esta
protocolada no Crea-SP sob nº 138.888, em 09.10.2016, informando o denunciante que o profissional em
questão emitiu laudo técnico sem a devida emissão de ART, em desacordo com a Lei Federal nº 6496/77 e
o art. 1° da Resolução nº 1025; que o laudo estaria incorreto pois apresenta informações incorretas sobre a
abertura de porteira, vez que não estava presente por ocasião do fato e, ainda, apresenta informações em
desacordo com o contrato particular de parceria agrícola.
Em 09.10.2017, o profissional foi notificado a, no prazo de 10 dias contados a partir do recebimento, se
manifestar formalmente a respeito da denúncia, bem como apresentar a ART do Laudo Técnico elaborado
da Propriedade denominada Sítio Pinheiro, no município de Palestina - SP, sob pena de infração ao artigo
1° da Lei 6496/77 no valor de R$ 646,39. Dentro do prazo previsto, o profissional se manifestou,
esclarecendo que, por descuido não havia elaborado a ART devida no momento da elaboração do Laudo
Técnico, mas que a mesma já estava cadastrada com o nº 28027230172671691 e registrada em
20.10.2017 (fls. 40-41) e a enviava anexa. Neste mesmo ofício, o Engenheiro Agrônomo diz que a
manifestação do Senhor Viomar não procede, pois o trabalho é consistente, ratificando a emissão do
referido laudo. Constam do processo, além da denúncia, cópia do Laudo Técnico emitido (fls. 5-15) e, como
ele faz parte de um processo movido pelo Senhor José Valter Ferreira contra o denunciante, cópia da
contestação à ação de indenização (fls. 16-23), cópia do Contrato Particular de Parceria Agrícola entre o
Sr. Viomar Gomes São Bento e o Sr. José Valter Ferreira (fls. 24-26), além das pesquisas feitas no sistema
Creanet e Sipro - Resumo do Profissional, Consulta ART e listagem de processos, além das notificações
feitas aos interessados. O processo é enviado à CEA para análise e deliberações.
PARECER
Considerando a Lei Federal nº 5194/66 que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências, nos art. 45 e 46 principalmente.
Considerando a Lei Federal nº 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 Profissiona, 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.
(...)
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.
Considerando a Resolução 1004/03, do CONFEA, que aprova o Regulamento da Condução do Processo
Ético Disciplinar: “...Art. 8º Caberá à câmara especializada da modalidade do denunciado proceder a
análise preliminar da denúncia, no prazo máximo de trinta dias, encaminhando cópia ao denunciado, para
conhecimento e informando-lhe da remessa do processo à Comissão de Ética Profissional...”
Considerando a Instrução Nº 2559/13 do CREA-SP que dispõe sobre procedimentos para a tramitação de
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denúncias e de processo Ético-Disciplinar no Crea-SP.
Considerando a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências. (...)
Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução
de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de serviços relativos às
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja
circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto a
pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica
que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o recolhimento do
valor correspondente.
§ 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais
cabíveis.
(...)
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da
respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes.
(...)
Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou serviço concluído sem a anotação
de responsabilidade técnica serão objeto de resolução específica.
Em função da legislação levantada, é nosso entendimento que o profissional, neste caso, poderia ser
enquadrado no art. 1º da Lei Federal nº 6.496/77, que diz que “ 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)”. Porém, uma vez notificado, o
Eng. Agr. Angelo Francisco Borato reconheceu o erro e emitiu, dentro do prazo previsto na notificação, a
ART do serviço prestado (nº 28027230172671691, registrada em 20.10.2017), conforme documento
anexado ao processo (fls. 40/41). Desta forma, pode-se dizer, no que cabe à fiscalização do exercício
profissional, que o serviço ficou regularizado com o sistema CONFEA/CREA.
Quanto à veracidade das informações contidas no Laudo Técnico, que ora compõe peça de um processo
judicial, de ação de indenização entre o denunciante e o contratante do laudo, não cabe ao Crea, neste
momento, entrar no mérito, uma vez que o profissional alega que ele é consistente e as informações
verdadeiras. Caso, no final do processo judicial, ficar comprovado que houve falta ética por parte do
profissional, quanto às informações contidas no LT, aí sim caberá ao CREA a análise do processo SF.
VOTO
Pelo arquivamento/fechamento do processo, visto o profissional ter regularizado sua situação junto ao
Crea, com a emissão da ART pelo serviço prestado, dentro do prazo estipulado na notificação.
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SÃO VICENTE
Nº de
Ordem

Processo/Interessado
SF-1831/2014

26

Relator

ODIL COCOZZA VASQUES

RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES

Proposta
Histórico:
Processo iniciado em 4 de novembro de 2014 pela UOP/ São Vicente em razão do ofício no 1364/2014
(fl.3) de 7 de outubro de 2014 da Juíza de Direito Dra. THAÍS CABALEIRO COUTINHO do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMARCA DE SANTOS, FORO DE SANTOS, 11a VARAL
CÍVEL e protocolado na UOPSVICENTE em 4 de novembro de 2014. No ofício é solicitado ao CREA-SP
“...tomar as providências necessárias, tendo em vista que o perito judicial ODIL COCOZZA VASQUES,
inscrito no C.R.E.A sob o n. 060040041, procedeu ao levantamento de seu honorários, sem contudo,
presentar o laudo pericial e suas conclusões, conforme copias que seguem em anexo.”, referente ao
Procedimento Ordinário- Indenização por Dano Material (processo físico no 0041814-77.2008.8.26.0562),
tendo como Requerente a Frutícola Cacique Ltda e Requerido a Companhia Libra de Navegação e outro.
(fls.2 a 20). Notificado pela UOP/ São Vicente em 4 de novembro de 2014, notificação recebida pela
funcionária Adriana, com prazo de 10 dias para manifestação (fl. 22). Em 17 de novembro de 2014 o
Engenheiro Agrônomo ODIL COCOZZA VASQUES se manifesta ao CREA (fl.24) apresentando o Laudo
Agronômico, de 25 de fevereiro de 2013 (fls. 25 a 39) e ainda informa que retirou o processo no Cartório da
Décima Primeira Vara Civil da Comarca de Santos e se manifestará até 21 de novembro de 2014. (fl. 24).
Em 4 de novembro de 2014 foi comunicado, ofício no 7529/2014 UOP São Vicente, à Juíza de Direito Dra.
THAÍS CABALEIRO COUTINHO, que foi instaurado o processo SF-1831/2014 para providências em
relação a denúncia apresentada. Em 9 de abril de 2015 a UGI de Santos encaminhou o processo à Câmara
Especializada de Agronomia para análise e direcionamentos. Em 11 de junho de 2015, a CEA deliberou
pelo retorno do processo à UGI Santos para, em diligência junto à denunciante Dra. Thaís Cabaleiro
Coutinho e junto ao Cartório da 11ª Vara Cível, da Comarca de Santos, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, verificar se houve desdobramentos posteriores da questão denunciada e se o denunciado
cumpriu a contento suas obrigações (fl 46).
Parecer: a) às folhas 72 e 73 (frente e verso), a informação elaborada por Analista de Serviços
Administrativos, encontram-se o histórico e dispositivos legais; b) Em 20 de janeiro de 2017 o agente fiscal
da UGI Santos informa em documento sem assinatura que (fl. 48) recebeu o processo SF-001831/2014 em
9 de julho de 2015, aguardando movimentações do Poder Judiciário que pudessem subsidiar o
atendimento ao pleito da CEA; que em 19 de agosto de 2015 foi anotada a ART 92221220151136010
(fl.50), referente ao laudo objeto da denúncia; e que em 28 de novembro de 2016 (fl. 51) de acordo com o
Despacho do Juiz de Direiro Dr. Daniel Ribeiro de Paula do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, COMARCA DE SANTOS, FORO DE SANTOS, 11a VARAL CÍVEL, foi concluído o Laudo
pelo perito Engenheiro Agrônomo ODIL COCOZZA VASQUES. Foi anexado a consulta processual (fls. 52
a 70), realizada eletronicamente.
Voto: Diante do exposto o Engenheiro Agrônomo ODIL COCOZZA VASQUES concluiu a Coordenação de
Perícia Técnica e Elaboração de Laudo do processo físico no 0041814-77.2008.8.26.0562 da 11ª Vara
Cível da Comarca de Santos. Nesse contexto, VOTO pelo arquivamento do processo SF-001831/2014.

