
                                                                                                                                   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

TERMO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  Nº
034/2018, QUE ENTRE  SI  CELEBRAM  O
CONSELHO REGIONAL  DE  ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE
E A AGÊNCIA ESTADUAL  DE  MEIO
AMBIENTE - CPRH.

CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  DO  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,
en�dade de fiscalização do exercício profissional, regulamentada pela Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, inscrito no CNPJ sob o nº 09.795.881/0001-59, com sede na Av. Agamenon
Magalhães,  2978,  Espinheiro,  Recife-PE,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente,
Engenheiro Civil  Evandro de Alencar Carvalho,  brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o no
400.076.854-91,  residente e domiciliado nesta  cidade,  doravante  denominado  Crea-PE, e a
AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH,  inscrito no CNPJ sob o nº 06.052.204/0001-
52,  endereço  Rua  Santana,  367,  Casa  Forte,  Recife/PE,   CEP  52060-460,  Telefone:(81)
3182.8800,  neste  ato  representada  por  sua  Diretora  Presidente  Dra.  Engenheiro  Florestal
Eduardo Elvino Sales de Lima, brasileiro, casado, Crea nº 180401147-9, inscrito no CPF/MF sob
o nº 024.791.264-63, domiciliado no Recife – PE;

Considerando  que  a  Lei  Federal  n°  5.194/66,  disciplinadora  do  exercício  profissional  da
Engenharia, da Agronomia e a�vidades afins e correlatas, caracteriza-se pelo interesse social e
humano, além de cons�tuir instrumento de proteção da sociedade contra o exercício ilegal e
uso indevido ou inadequado da profissão; 

Considerando a determinação de que todo contrato escrito ou verbal para a execução de obras
ou prestação de quaisquer serviços relacionados à Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia
e  Meteorologia  fica  sujeito  à  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART,  conforme
disposições da Lei Federal n° 6.496/77, que define para todos os efeitos legais os responsáveis
técnicos pelos empreendimentos vinculados a essas profissões;

Considerando que para o cumprimento de sua missão, o Crea-PE poderá desenvolver ações
que promovam as condições para o exercício, para a fiscalização e para o aprimoramento das
a�vidades profissionais, podendo ser isolada ou conjuntamente com o Conselho Federal de
Engenharia  e  Agronomia  –  Confea,  com os  demais  Creas,  com as  en�dades  de  classe  de
profissionais,  com as  ins�tuições  de  ensino  nele  cadastradas  ou  com  órgãos  públicos  nas
esferas federal, estadual e municipal; 

Considerando  que  o  Crea-PE  é  o  órgão  de  fiscalização,  de  controle,  de  orientação  e  de
aprimoramento do exercício e das a�vidades profissionais da engenharia, da agronomia, da
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geologia, da geografia e da meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território do
estado de Pernambuco; 

Considerando que compete a CPRH, dentre outras a�vidades, coordenar, orientar e controlar,
na área de sua circunscrição, a execução das a�vidades relacionadas com a fiscalização; 

Considerando  que  no  exercício  de suas  funções  a  CPRH  é  a  en�dade  competente  para  a
emissão de alvarás, habite-se, licenciamento ambiental;

Tem entre si justo e acordado o presente Termo de Cooperação Técnica o qual se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente instrumento visa estabelecer condições de mútua cooperação entre as partes
na fiscalização das a�vidades de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia
desenvolvidas em Pernambuco, bem como a orientação mútua quanto à legislação e normas
que regulamentam a atuação de cada uma das partes visando seu efe�vo cumprimento.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS RECÍPROCOS

2.1  Os  convenentes  obrigam-se  a  promover  uma  ar�culação  permanente  entre  seus
dirigentes,  de  forma  a  serem  ob�das,  de  maneira  rápida  e  confiável,  as  informações  de
interesse  de  cada  uma  das  partes,  u�lizando-se,  para  tanto,  de  todos  os  meios  de
comunicação disponíveis;

2.2 Realizar em conjunto, fiscalização preven�va em todas as demais áreas que envolvam a
Engenharia, Agronomia e demais profissões ligadas ao Sistema Confea/Crea’s;

2.3 Integrar as fiscalizações do Crea-PE e da CPRH, em suas competências legais respec�vas,
visando a uma ação conjunta no que couber, em especial no desenvolvimento do presente
termo;

2.4.  Propor  ações  que  visem à  ampliação  da  atuação  dos  profissionais  dos  segmentos  da
engenharia, da agronomia e áreas afins, quanto às normas regulamentadoras no âmbito de
suas atuações;

2.5. Divulgar as ações conjuntas objeto deste termo;

2.6. Difundir, nos seus âmbitos de atuação, os conceitos da é�ca profissional e do exercício
legal da profissão;

2.7.  Estabelecer  outras  ações  conjuntas  com  vistas  ao  alcance  dos  obje�vos  do  presente
termo; 
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2.8. Elaborar, acompanhar e apoiar, pelos instrumentos à disposição, a implementação plena
do objeto deste termo;

2.9. Par�cipar, sempre que solicitado, de reuniões promovidas pelos órgãos subscritores do
presente termo e que tenham por obje�vo tratar de assuntos rela�vos ao objeto do mesmo;

2.10. Poderão ser convidados outros representantes de órgãos da administração pública e de
organizações  profissionais  vinculadas  ao  Sistema  Confea/Crea,  bem  como  especialistas  no
tema em questão, para auxiliar na execução deste Termo de Cooperação Técnica, a critério de
ambos os convenentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES DO CREA-PE

3.1.  Disponibilizar,  logo que for  instalado,  acesso ao Programa SITAC para que os agentes
públicos  autorizados  do CPRH,  por  meio  de “login” e  senha,  realizem consulta  “on-line” a
empresas  e  profissionais  cadastrados  no  Crea-PE,  e  ao  cadastro  de  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART referentes a obras e/ou serviços de engenharia, dentro da
área de sua jurisdição;

3.2. Disponibilizar espaço na newsleOer do Crea-PE, bem como em sua página na internet ou
outros  meios  de  comunicação  próprios,  para  divulgação  de  matérias  afetas  ao  objeto  do
presente instrumento;

3.3.  Manter  informada a  CPRH acerca  da legislação profissional  e  suas alterações,  quando
houver;

3.4. Encaminhar a CPRH, quando solicitado, informações sobre as obras executadas no estado
e pelo Crea-PE fiscalizadas, principalmente aquelas que es�verem sob a responsabilidade dos
entes da Administração Municipal Direta ou Indireta;

3.5. Disponibilizar informações sobre a situação cadastral das empresas e seus responsáveis
técnicos  quando  es�verem  par�cipando  de  processos  de  licitação  ou  executando  obras,
contratados pela Administração Direta ou Indireta na CPRH;

3.6. Prestar informações em casos específicos de interesse da CPRH, colocando à disposição a
fiscalização  do  Crea-PE;  para  isso,  compromete-se  a fornecer  a  CPRH a  legislação  interna
vigente que disciplina o exercício das profissões de engenheiro, agrônomo, geólogo e demais
profissões afins, bem como suas eventuais alterações;

3.7. Dar prioridade aos procedimentos relacionados ao objeto do presente termo de Coopera-
ção, especialmente no que se refere ao exercício ilegal da profissão;

3.8. Realizar, em conjunto com a CPRH, ação integrada no que se refere à dinamização e ao
aprimoramento da fiscalização das a�vidades regulamentadas,  comuns às en�dades conve-
nentes; 



                                                                                                                                   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

3.9.  O  Crea-PE  poderá  instaurar  processo  administra�vo  para  apuração  das  eventuais
irregularidades  iden�ficadas  e  comunicadas  pela  CPRH,  comprometendo-se  a  proceder  à
autuação dos seus responsáveis, imputando-lhes as multas e demais sanções per�nentes ou
providenciando seu enquadramento no Código de É�ca Profissional;

3.10. Indicar um funcionário do seu quadro para acompanhar a execução do presente instru-
mento; 

3.11. Disponibilizar espaço na newsleOer do CPRH, bem como em sua página na internet ou
outros  meios  de  comunicação  próprios,  para  divulgação  de  matérias  afetas  ao  objeto  do
presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA- DAS RESPONSABILIDADES DA CPRH 

4.1. Colaborar com o Crea-PE na orientação aos profissionais envolvidos na realização de obras
sobre  a  legislação  ambiental,  bem  como  prestar  todas  as  informações  de  que  dispuser,
inclusive a respeito de novos instrumentos legais per�nentes, visando execução do presente
termo;

4.2. Encaminhar ao Crea-PE, quando solicitado, uma relação de obras e serviços de engenharia
contratados  pela  CPRH   referente  às  obras  e  serviços  de  engenharia  e  agronomia,  para
verificação da regularidade com a legislação profissional e a adoção das providências cabíveis;

4.3. Cien�ficar, sempre que necessário,  as empresas e pessoas Rsicas,  da obrigatoriedade de
apresentar prova (art. 69 da Lei 5.194/66) de registro e quitação de débito e da Anotação de
Responsabilidade Técnica -  ART, para fins de par�cipação nos certames licitatórios por eles
promovidos, mediante a apresentação da Cer�dão emi�da pelo Crea-PE ou de outra jurisdição,
desde que visada no Crea-PE;

4.4. Informar aos entes públicos e empresas, sempre que necessário, de que os contratos para
fins de execução de obras ou prestação de serviços nas áreas de engenharia e agronomia so-
mente poderão ser celebrados com pessoas Rsicas ou jurídicas legalmente habilitadas,  sob
pena de nulidade, em atendimento ao disposto no Art. 15 da Lei 5.194/66;

4.5. Encaminhar a Divisão de Fiscalização do Crea-PE, quando solicitado, cópia das no�ficações
e dos documentos que lhe deram sustentação, quando se tratar de conduta que possa configu-
rar o exercício ilegal das profissões fiscalizadas pelo Crea-PE;

4.6. Atender, no prazo possível, às solicitações da Divisão de fiscalização do Crea-PE, concer-
nentes às ações de fiscalização que se fizerem necessárias, bem como à remessa da documen-
tação necessária à instrução dos procedimentos ou processos administra�vos; 

4.7. Disponibilizar no seu endereço eletrônico as licenças emi�das; 
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4.8. Credenciar, junto ao Crea-PE, os agentes responsáveis pelo acesso e coleta de informações
que constem na base de dados do Crea-PE e verificar a regularidade da empresa e profissional
que prestem os serviços referidos no presente termo;

4.9. A CPRH deverá indicar um servidor de seu quadro para servir como gestor e acompanhar a
execução deste termo junto ao Crea-PE;

4.10. Apoiar o CREA-PE em palestras e ações que promovam o esclarecimento da população
sobre as ações de fiscalização e a legislação existente.

CLÁUSULA QUINTA – GESTÃO

5.1.Os  responsáveis  pela  operacionalização  do  presente  instrumento  serão:  o  Assessor
Especial  Paulo  Roberto  Barros,  pela  CPRH,  e  a  Gerente  de Fiscalização,  Daniele  de Castro
Pessoa de Melo, pelo Crea-PE. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS CURSOS, PALESTRAS E PROJETOS

6.1.  A  CPRH  e  o  Crea-PE  se  comprometem  em  promover  um  intercâmbio,  quando  da
organização de cursos, palestras, e eventos congêneres as matérias referentes ao presente
Termo  de  Cooperação,  visando  o  aperfeiçoamento,  aplicação  e  adequação  da  legislação
per�nente e a qualificação de seus servidores para o melhor desempenho de suas funções e
na orientação aos seus jurisdicionados.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRINCÍPIOS APLICÁVEIS 

7.1. Os convenentes devem observar os princípios cons�tucionais que regem a conduta da
Administração Pública, inseridos no caput e parágrafos do ar�go 37 da Cons�tuição Federal,
guardando sigilo das informações que não devam ser divulgadas, a critério dos convenentes. 

CLÁUSULA OITAVA – DESPESAS

8.1.  Cada  um  dos  convenentes  ficará  responsável  pelas  despesas  que  lhe  couberem  na
execução do presente Termo de Cooperação Técnica, não havendo repasses unilaterais  ou
recíprocos de verbas entre os convenentes, a qualquer Ttulo.

CLÁUSULA NONA – AJUSTES E ALTERAÇÕES 

9.1. O presente Termo de Cooperação poderá sofrer ajustes e alterações, de comum acordo
entre as partes, mediante termos adi�vos, desde que não haja mudança do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA 

10.1. O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência até o dia  31 de dezembro de
2020, a par�r da data da sua assinatura, adquirindo eficácia após a publicação do seu extrato
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no Diário Oficial da União,  podendo ser renovado, por convenção entre as partes, mediante
Termo Adi�vo, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIVULGAÇÃO 

11.1. Os convenentes devem promover a divulgação do presente Termo de Cooperação junto
aos seus meios de comunicação, para conhecimento do público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido em caso de superveniência da lei ou
outro  ato  equivalente  que  o  torne  material  ou  formalmente  impra�cável,  ou  por
inadimplência de quaisquer de suas cláusulas, independentemente de no�ficação judicial ou
extrajudicial  ou,  ainda  mediante  comunicação  expressa  com  antecedência  mínima  de  30
(trinta) dias da intenção de fazê-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. Fica estabelecido entre as partes Conveniadas que caberá ao CREA proceder à publicação
e divulgação do presente Termo de Cooperação através da Imprensa Oficial,  remetendo-se
após, cópia a CPRH para composição de seus arquivos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1.  Este  Termo  de  Cooperação  Técnica  não  obsta  que  as  partes  celebrem  com  outras
en�dades acordos semelhantes ou idên�cos, ou deles par�cipem, desde que observadas às
restrições eventualmente existentes com relação ao uso de bens e informações e a divulgação
delas. 

14.2. Aplicam-se ao presente Termo as disposições aqui estabelecidas e, em caso de omissão
os preceitos de direito público e, suple�vamente, as disposições de direito privado e demais
normas per�nentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente instrumen-
to, que não possam ser resolvidas pela mediação administra�va, as partes elegem o foro da
JUSTIÇA FEDERAL – Seção Judiciária de Pernambuco.

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele. 

Recife-PE, 26 de novembro de 2018.

COMPROMITENTES:

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho
Presidente do Crea-PE

Eduardo Elvino Sales de Lima
 Diretor Presidente da CPRH

TESTEMUNHAS:

Marcella Guimarães
Gerente de Polí�cas Ins�tucionais Crea-PE

Daniele de Castro Pessoa de Melo
Gerente de Fiscalização do CREA-PE


