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CONTROLE DE EXPEDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DO CREA-PE 
 

ATO Nº 
DATA DE 

EXPEDIÇÃO 
EMENTA/ASSUNTO 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

001/82 24/09/1982 

"Dispõe sobre o registro de empresas de 

mineração e de prestação de serviços na área 

da Geologia e da engenharia de Minas." 

REVOGADO  

002/82 24/09/1982 

"Dispõe sobre Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART na área da Geologia e da 

Engenharia de Minas." 

REVOGADO  

003/83 07/12/1983 

"Estabelece a dispensa de assistência e 

responsabilidade técnicas de profissional 

habilitado, no projeto e na construção de casa 

popular para residência do proprietário, e na 

execução de pequenas reformas." 

REVOGADO  

004/84 16/05/1984 

"Define critérios para caracterização de 

microempresas, de forma a incentivar sua 

criação, preservar sua existência e fomentar seu 

desenvolvimento, assegurando apoio 

tecnológico e outros" 

REVOGADO  

005/84 31/10/1984 

"Define que as avaliações e perícias referente a 

imóveis e serviços de engenharia, arquitetura e 

agronomia, bem como equipamentos 

industriais e jazidas minerais. No Estado de 

Pernambuco e território de Fernando de 

Noronha, só poderão ser executadas por 

profissionais devidamente habilitados de 

acordo com a Lei nº 5.194/66" 

REVOGADO  

006/85 06/02/1985 
"Constituir a Comissão Permanente para 

Relações de Trabalho Profissional." 
REVOGADO  

007/85 06/02/1985 
"Aprova o Regimento do Fórum de Debates do 

Crea-PE/FN." 
REVOGADO  

008/85 17/07/1985 
"Constitui a Comissão Especializada de 

Engenharia Elétrica." 
REVOGADO  

009/85 17/07/1985 
"Constitui a Comissão Especializada de 

Geologia e Minas." 
REVOGADO  

010/85 11/03/1986 

"Admite a representação informal no Crea-

PE/FN das diversas categorias e/ou 

modalidades profissionais de nível superior, 

ainda não representadas e dos técnicos de 2º 

Grau." 

REVOGADO  

011/85 18/12/1985 
"Constitui a Comissão Especializada de 

Arquitetura." 
REVOGADO  
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012/86 11/06/1986 

"Concessão de novo registro para os 

profissionais enquadrados no disposto no art. 

64 da Lei 5.194/66." 

REVOGADO  

013/86 20/08/1986 

Dispõe sobre a concessão de licença prévia 

para falta às Sessões Plenárias, de Câmaras e 

Comissões Especializadas do Crea-PE/FN. 

REVOGADO  

001/87 29/07/1987 

Dispõe sobre a comprovação de cumprimentos 

de objetivos sociais e defesa dos interesses 

coletivos das categorias profissionais de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, por 

parte das Associações de Classes que 

pretendam registro no Crea-PE/FN. 

REVOGADO  

001/88 - 

Dispõe sobe a fiscalização de elevadores, 

escadas rolantes ou similares e institui o Livro 

de Ocorrências para estes serviços. 
REVOGADO  

002/88 28/09/1988 
Delibera sobre Responsabilidade Técnica para 

Empresas com mais de uma atividade. 
REVOGADO  

001/89 20/12/1989 

Delibera sobre a fiscalização das atividades de 

projeto, execução e manutenção de instalações 

de refrigeração e ar condicionado. 
REVOGADO  

002/89 24/05/1989 

Delibera sobre a concessão de registro e 

anotações nas carteiras profissionais referentes 

à Engenharia de Segurança do Trabalho, e dá 

outras providências. 

REVOGADO  

003/89 09/08/1989 

Dispõe sobre a fiscalização das atividades de 

projeto, construção e instalação de Centrais de 

Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. 

REVOGADO  

004/89 06/10/1989 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cópias de 

projetos no local da obra. 
REVOGADO  

005/89 13/11/1989 

Delibera sobre a concessão de licença prévia 

para falta às Sessões Plenárias, de Câmaras 

Especializadas e Comissões Permanentes e 

Temporárias do Crea-PE e sobre a concessão 

de Atestado de Serviços Relevantes. 

REVOGADO  

006/90 04/07/1990 

Dispõe sobre a regularização de 

empreendimentos de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, iniciados ou concluídos sem a 

participação efetiva de Responsável técnico 

habilitado. 

REVOGADO  
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007/90 07/03/1990 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção 

de cópias de laudos de avaliação, perícia, 

arbitramento, vistoria, orçamento, 

especificação, estudo de viabilidade técnico-

econômico, parecer técnico, análise, 

fiscalização de obra, outros assemelhados, no 

endereço do contratado ou do contratante dos 

serviços e dá outras providências. 

REVOGADO  

008/90 04/04/1990 
Dispõe sobre procedimentos administrativos de 

Processos de Infração e dá outras providências. 
REVOGADO  

009/90 14/05/1990 

Delibera sobre a fiscalização das atividades de 

projeto, execução e manutenção de áreas 

verdes ou ajardinadas. 

EM VIGOR 

010/90 06/06/1990 

Delibera sobre a fiscalização das atividades de 

projeto, construção e instalação de Centrais de 

Gases. 

EM VIGOR 

011/90 06/06/1990 

Dispõe sobre a fiscalização de elevadores, 

escadas rolantes ou similares e institui o Livro 

de Ocorrências para estes serviços. 
REVOGADO  

012/90 06/06/1990 

Delibera sobre a fiscalização do exercício 

profissional na área de controle fitossanitário e 

adota o Receituário Agronômico. 

PARCIALMENTE 
REVOGADO  

013/90 04/07/1990 

Delibera sobre atribuições profissionais do 

Engenheiro Civil e do Engenheiro Industrial ou 

Metalurgista, relativas a Estruturas Metálicas. 
REVOGADO  

014/90 05/09/1990 

Delibera sobre a fiscalização do exercício 

profissional na atividade de planejamento, 

laudo técnico e execução de podas na 

arborização urbana. 

EM VIGOR 

015/90 07/11/1990 

Dispõe sobre a Fiscalização das Atividades de 

Projeto, Fabricação e Serviços de reparo em 

veículos motorizados ou não, bem como 

reparação de motores, carrocerias e outros 

componentes de veículos. 

REVOGADO  

016/90 19/12/1990 

Dispõe sobre a fiscalização das atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e 

inspeção de recipientes sob pressão, caldeiras a 

vapor, bem como o projeto e execução de redes 

de vapor. 

REVOGADO  
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017/91 03/04/1991 

Fixa valores das anuidades devidas ao 

Conselheiro Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - 

CREA-PE, pelas pessoas físicas e jurídicas. 

REVOGADO  

018/91 03/04/1991 

Fixa os valores dos emolumentos, taxas e 

multas, devidas ao Conselheiro Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 

Pernambuco - CREA-PE. 

REVOGADO  

019/91 03/04/1991 

Dispõe sobre a fiscalização dos limites de 

atribuições dos Engenheiros Civis e Arquitetos 

relativo a obras elétricas consorciadas à 

edificações. 

REVOGADO  

020/91 03/04/1991 

Dispõe sobre a tramitação de processos de 

profissionais enquadrados nas Câmaras 

Especializadas do Crea-PE, e dá outras 

providências. 

REVOGADO  

021/91 14/06/1991 

Delibera sobre a concessão de licença prévia 

para falta às Sessões Plenárias, de Câmaras 

Especializadas e Comissões Permanentes e 

Temporárias do Crea-PE e sobre a concessão 

de Atestado de Serviços Relevantes. 

REVOGADO  

022/91 07/08/1991 

Dispõe sobre a regularização da Resolução nº 

354/91 do Confea, com referência aos valores 

dos emolumentos, taxas e multas. 
REVOGADO  

023/91 07/08/1991 

Define parâmetros para a pesca, aquicultura e 

atividades correlatas, permitindo uma 

eficiência maior na fiscalização da profissão de 

Engenheiro de Pesca. 

EM VIGOR 

024/91 04/12/1991 

Dispõe sobre procedimentos para registro e 

tramitação de processos de pessoas jurídicas no 

CREA/PE e dá outras providências. 

REVOGADO  

025/92 07/10/1992 Dispõe sobre o Registro de Acervo Técnico. REVOGADO  

026/92 02/12/1992 

Delibera sobre a aplicação do Receituário 

Agronômico e fixa critérios e parâmetros para 

fiscalização do exercício profissional no 

cumprimento do Decreto Federal 98816/90 e 

Decreto Estadual 15839/92 que regula o uso e 

a comercialização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins. 

REVOGADO  
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027/92 16/12/1992 

Dispõe sobre a Fiscalização das Atividades de 

Projeto, Fabricação e Serviços de reparo em 

veículos motorizados ou não, bem como 

reparação de motores, carrocerias e outros 

componentes de veículos. 

REVOGADO  

028/93 17/03/1993 

Dispõe sobre a tramitação de processos de 

profissionais enquadrados nas Câmaras 

Especializadas do Crea-PE, e dá outras 

providências. 

REVOGADO  

029/93 12/05/1993 

Dispõe sobre a aplicação do receituário 

Agronômico e fixa critérios e parâmetros para 

a fiscalização do exercício Profissional no 

cumprimento do Decreto do Governo Estadual 

nº 15.839/92 que regula o uso e a 

comercialização de Fertilizantes, Corretivos, 

Inoculantes, Estimulantes e Biofertilizantes. 

EM VIGOR 

030/93 12/05/1993 

Dispõe sobre a fiscalização das atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção de 

recipientes sob pressão, caldeiras a vapor, bem 

como o projeto e execução de redes de vapor e 

condensados ou redes pressurizadas. 

EM VIGOR 

031/93 12/05/1993 

Dispõe sobre a fiscalização com base na 

obrigatoriedade de Registro no CREA/PE, das 

empresas que desenvolvem atividades 

relacionadas com aparelhos de transporte. 

REVOGADO 

032/93 22/09/1993 
Dispõe sobre procedimentos administrativos de 

Processos de Infração e dá outras providências. 
REVOGADO  

033/93 24/09/1993 

Dispõe sobre a tramitação de processos de 

profissionais enquadrados nas Câmaras 

Especializadas do Crea-PE, e dá outras 

providências. 

REVOGADO  

034/94 09/11/1994 

Dispõe sobre a regularização de 

empreendimentos de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, iniciados ou concluídos sem a 

participação efetiva de Responsável técnico 

habilitado. 

REVOGADO 

035/95 14/06/1995 
Institui tabelas auxiliares para taxação de 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
REVOGADO  

036/95 09/08/1995 
Institui a Medalha do Mérito do CREA/PE e dá 

outras providências. 
EM VIGOR 

037/95 12/09/1995 

Dispõe sobre procedimentos para registro e 

tramitação de processos de pessoas jurídicas no 

Crea-PE e dá outras providências. 
REVOGADO  
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001/04 30/04/2004 

Fixa diretrizes que condicionam a liberação de 

recursos financeiros do Crea-PE, destinados a 

serviços, procedimentos ou obras de 

engenharia, arquitetura e agronomia, à 

comprovação de que as respectivas técnicas 

atendem às Normas Brasileiras (NBR) de 

acessibilidade a ambientes, segurança e uso das 

edificações, e dá outras providências 

REVOGADO 
PELA 

RESOLUÇÃO Nº 
1. 075/2016 

041/06 13/09/2006 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 

NÃO 

PUBLICADO! 

042/06 07/11/2006 

Dispõe sobre os procedimentos para Registro 

de Acervo Técnico e expedição de Certidão de 

Acervo Técnico aos profissionais registrados 

no Crea-PE 

REVOGADO  

043/06 14/12/2006 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 
REVOGADO  

007/07 07/11/2007 

Dispõe sobre a celebração de convênios com as 

entidades de classes regionais, registradas no 

Crea-PE, disciplina a distribuição dos recursos 

financeiros oriundos da Anotações de 

Responsabilidade Técnicas - ARTs, sem a 

indicação da entidade a ser beneficiada, e dá 

outras providências. 

REVOGADO 
PELA 

RESOLUÇÃO Nº 
1. 075/2016 

044/07 07/11/2007 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 
REVOGADO  

045/08 12/11/2008 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 

REVOGADO  

046/09 11/11/2009 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 

REVOGADO  

047/10 07/07/2010 

Dispõe sobre os procedimentos para cálculo 

dos valores de registro de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e dá outras 

providências. 

REVOGADO  

048/10 17/11/2010 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 

REVOGADO  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81)3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   e-mail: presidente@creape.org.br 

004/11 31/01/2011 

Dispõe sobre a celebração de convênios entre o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE e às 

Entidades de Classe registradas e dá outras 

providências. 

REVOGADO 
PELA 

RESOLUÇÃO Nº 
1. 075/2016  

049/12 05/01/2012 

Dispõe sobre a concessão de desconto no valor 

da anuidade do profissional, a ser paga ao 

Crea-PE e dá outras providências. 

REVOGADO  

050/12 14/11/2012 

Dispõe sobre a concessão da Medalha do 

Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira e dá 

outras providências.                          

EM VIGOR 

051/12 26/11/2012 

Dispõe sobre a concessão de descontos no 

valor da anuidade profissional referente ao 

exercício 2013, a ser paga ao Crea-PE e dá 

outras providências. 

REVOGADO  

052/13 17/10/2013 

Dispõe sobre a concessão de descontos no 

valor da anuidade profissional referente ao 

exercício 2014 e dá outras providências.                    
REVOGADO  

006/15 26/06/2015 

Dispõe sobre a concessão de descontos no 

valor da anuidade profissional referente ao 

exercício 2015 e dá outras providências.                          
REVOGADO  

007/16 13/03/2016 

Dispõe sobre a concessão de descontos no 

valor da anuidade profissional referente ao 

exercício 2016 e dá outras providências.                          
REVOGADO  

 

 

CONTROLE DE EXPEDIÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO CREA-PE 
 

ATO Nº 
DATA DE 

EXPEDIÇÃO 
EMENTA/ASSUNTO 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

001/17 14/12/2017 

Dispõe sobre os descontos dos valores de 

anuidades a serem pagas ao Crea-PE no 

exercício de 2018 e dá outras providências. 

REVOGADO 

002/18 07/11/2018 

Dispõe sobre os valores de anuidades, ARTs, 

serviços e multas a serem pagas ao Crea-PE no 

exercício de 2019 e dá outras providências. 

EM VIGOR 

003/19 13/02/2019 

Dispõe sobre os critérios para concessão de 

descontos sobre o valor das Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART nas hipóteses 

previstas no artigo 5º da Resolução nº 

1.067/2015, do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia.  

EM VIGOR 

 


