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EMENTA: Referenda a Portaria nº. 124/2014, de 04 de dezembro de 2014, 
que homologou ad referendum do Plenário do Crea-PE, o Relatório Final da 
Comissão de Revisão dos Atos Normativos do Crea-PE, bem como a 
homologação das propostas de Atos Normativos elaboradas e constantes no 
relatório. 
 
   

                                                DECISÃO 
                                 
                                                O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 11 de fevereiro de 2015, em Sessão Ordinária, apreciando a 
Portaria nº. 124/2014, de 04 de dezembro de 2014, que homologou ad referendum do Plenário do Crea-
PE, o Relatório Final da Comissão de Revisão dos Atos Normativos do Crea-PE, bem como a 
homologação das propostas de Atos Normativos elaboradas e constantes no relatório; Considerando que 
a citada comissão foi instituída para verificar a situação legal dos 67 (sessenta e sete) normativos 
expedidos por este Regional ao longo dos seus 80 anos de existência, a fim de possibilitar o correto 
diagnóstico dos Atos Normativos que se encontravam em desacordo com a legislação vigente; 
Considerando que de acordo com o relatório supracitado, constatou-se a expedição de 67 (sessenta e 
sete) ANs, entre os anos de 1982 a 2013, dentre os quais apenas 01 (um) não foi publicado, tornando-se 
nulo; Considerando que dentre os 66 (sessenta e seis) ANs publicados, apenas 45 (quarenta e cinco) 
encontravam-se em vigor; Considerando que após análise e apreciação desses 45 (quarenta e cinco) 
ANs em vigor, pela comissão, detectou-se divergências com diversos dispositivos em vigor, como o 
Regimento do Crea-PE, com os atuais procedimentos operacionais internos, bem como com a 
legislação vigente, de modo que foi possível constatar a necessidade de revogação tácita de 22 (vinte e 
dois), a atualização de 02 (dois) e a continuidade de 05 (cinco) que já estavam vigorando, necessitando 
ainda de verificação mais aprofundada e especializada em outros 16 (dezesseis); Considerando que a 
partir desse momento, foi necessário acionar as Câmaras Especializadas, que são os Órgãos decisórios 
da estrutura básica do Crea-PE encarregadas de julgar e decidir dentre outros, por assunto de 
fiscalizações pertinentes às respectivas modalidades profissionais, conforme versa o art. 45 da Lei n° 
5.194/66 e assim, os ANs que foram classificados como de competência das Câmaras, foram 
encaminhados às mesmas, para que fosse avaliada a necessidade de atualização, extinção e/ou 
revogação; Considerando que após a realização da ação supracitada, as Câmaras Especializadas 
decidiram por atualizar 05 (cinco), revogar 04 (quatro) e manter 07 (sete), conforme suas respectivas 
decisões; Considerando que até a conclusão do citado relatório apenas a Câmara Especializada de 
Agronomia – CEAG, não havia se pronunciado acerca do assunto, de modo que os ANs que foram 
encaminhados para apreciação da mesma, foram mantidos em vigor, DECIDIU: 1 – homologar com 28 

(vinte e oito) votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções, a portaria em referência, que aprovou ad 

referendum o Relatório Final da Comissão de Revisão dos Atos Normativos do Crea-PE conforme 

apresentado; 2 – Revogar imediatamente os 24 (vinte e quatro) ANs a seguir discriminados, exceto os 

de nº 33/93, de 24 de setembro de 1993, que dispõe sobre a tramitação de processos de profissionais 

enquadrados nas Câmaras Especializadas do Crea-PE, e dá outras providências e nº 37/95, de 12 de 
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setembro de 1995, que dispõe sobre procedimentos para registro e tramitação de processos de pessoas 

jurídicas no Crea-PE e dá outras providências, que aguardarão as expedições de decisões das 

Câmaras Especializadas do Crea-PE sobre a matéria, quando do início de suas atividades no 

exercício de 2015, a fim de evitar prejuízos no funcionamento das atividades desempenhadas 

atualmente pela Divisão de Registro e Cadastro – DREC quanto as emissões de registros de 

profissionais e empresas, contempladas pelos respectivos normativos: Ato Normativo nº 003/83, de 07 

de dezembro de 1983, que 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; Ato Normativo nº 004/84, de 16 de maio de 1984, que define 

critérios para caracterização de microempresas, de forma a incentivar sua criação, preservar sua 

existência e fomentar seu desenvolvimento, assegurando apoio tecnológico e outros; Ato Normativo 

nº 005/84, de 31 de outubro de 1984, que 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; Ato 

Normativo nº 006/85, de 06 de fevereiro de 1985, que constitui a Comissão Permanente para 

Relações de Trabalho Profissional; Ato Normativo nº 007/85e 06 de fevereiro de 1985, que aprova o 

Regimento do Fórum de Debates do Crea-PE/FN; Ato Normativo nº 008/85, de 17 de julho de 1985, 

que constitui a Comissão Especializada de Engenharia Elétrica; Ato Normativo nº 009/85, de 17 de 

julho de 1985, que constitui a Comissão Especializada de Geologia e Minas; Ato Normativo nº 

010/85, de 11 de março de 1985, que 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; Ato Normativo nº 011/85, de 18 de dezembro de 1985, que constitui a Comissão 

Especializada de Arquitetura; Ato Normativo nº 012/86, de 11 de junho de 1986, que concede de 

novo registro para os profissionais enquadrados no disposto no art. 64 da Lei 5.194/66; Ato 

Normativo nº 001/87, de 29 de julho de 1987, que 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; Ato Normativo nº 002/88, de 29 de setembro de 1988, que delibera sobre Responsabilidade 

Técnica para Empresas com mais de uma atividade; Ato Normativo nº 002/89, de 24 de maio de 

1989, que delibera sobre a concessão de registro e anotações nas carteiras profissionais referentes à 

Engenharia de Segurança do Trabalho, e dá outras providências; Ato Normativo nº 004/89, de 06 de 

outubro de 1989, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cópias de projetos no local da obra; Ato 

Normativo nº 007/1990, de 07 de março de 1990, que 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; Ato Normativo nº 

011/1990, de 06 de junho de 1990, que dispõe sobre a fiscalização de elevadores, escadas rolantes ou 

similares e institui o Livro de Ocorrências para estes serviços; Ato Normativo nº 016/90, de 19 de 

dezembro de 1990, que 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; Ato Normativo nº 017/91, de 03 de abril de 1991, que fixa valores das anuidades 

devidas ao Conselheiro Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - CREA-

PE, pelas pessoas físicas e jurídicas; Ato Normativo nº 019/91, de 03 de abril de 1991, que dispõe 

sobre a fiscalização dos limites de atribuições dos Engenheiros Civis e Arquitetos relativo a obras 

elétricas consorciadas à edificações; Ato Normativo nº 021/91, de 14 de junho de 1991, que 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; Ato Normativo nº 022/91, de 07 de agosto de 1991, que dispõe sobre a regularização da 

Resolução nº 354/91 do Confea, com referência aos valores dos emolumentos, taxas e multas; Ato 
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Normativo nº 024/91, de 04 de dezembro de 1991, que dispõe sobre procedimentos para registro e 

tramitação de processos de pessoas jurídicas no CREA/PE e dá outras providências; Ato Normativo 

nº 025/92, de 07 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Registro de Acervo Técnico; Ato Normativo 

nº 034/94, de 09 de novembro de 1994, que dispõe sobre a regularização de empreendimentos de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, iniciados ou concluídos sem a participação efetiva de 

Responsável técnico habilitado; e o Ato Normativo nº 047/10, de 07 de julho de 2010, que dispõe 

sobre os procedimentos para cálculo dos valores de registro de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e dá outras providências; 3 – Atualizar os 07 (sete) ANs a seguir discriminados, 

revogando em seguida demais disposições em contrário: Ato Normativo nº 001/82, 24 de setembro de 

1982, que dispõe sobre o registro de empresas de mineração e de prestação de serviços na área da 

Geologia e da engenharia de Minas; Ato Normativo nº 002/82, de 24 de setembro de 1982, que dispõe 

sobre Anotação de Responsabilidade Técnica – ART na área da Geologia e da Engenharia de Minas; 

Ato Normativo nº 001/89, de 20 de dezembro de 1989, que delibera sobre a fiscalização das atividades 

de projeto, execução e manutenção de instalações de refrigeração e ar condicionado; Ato Normativo 

nº 013/90, de 04 de julho de 1990, que delibera sobre atribuições profissionais do Engenheiro Civil e 

do Engenheiro Industrial ou Metalurgista, relativas a Estruturas Metálicas; Ato Normativo nº 

027/92, de 16 de dezembro de 1992, que 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; Ato Normativo nº 035/95, de 09 de agosto de 1995, que 

institui a Medalha do Mérito do Crea-PE e dá outras providências; e o Ato Normativo nº 042/06, de 

07 de novembro de 2006,que dispõe sobre os procedimentos para Registro de Acervo Técnico e 

expedição de Certidão de Acervo Técnico aos profissionais registrados no Crea-PE; 4 – Manter os 12 

(doze) ANs a seguir discriminados: Ato Normativo nº 009/90, de 14 de maio de 1990, que delibera 

sobre a fiscalização das atividades de projeto, execução e manutenção de áreas verdes ou 

ajardinadas; Ato Normativo nº 010/90, de 06 de junho de 1990, que delibera sobre a fiscalização das 

atividades de projeto, construção e instalação de Centrais de Gases; Ato Normativo nº 012/90, de 06 

de junho de 1990, que delibera sobre a fiscalização do exercício profissional na área de controle 

fitossanitário e adota o Receituário Agronômico; Ato Normativo nº 014/90, de 05 de setembro de 

1990, que delibera sobre a fiscalização do exercício profissional na atividade de planejamento, laudo 

técnico e execução de podas na arborização urbana; Ato Normativo nº 023/91, de 07 de agosto de 

1991, que define parâmetros para a pesca, aquicultura e atividades correlatas, permitindo uma 

eficiência maior na fiscalização da profissão de Engenheiro de Pesca; Ato Normativo nº 029/93, de 

12 de maio de 1993, que 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; Ato Normativo nº 030/93, de 12 de maio de 1993, que 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; Ato Normativo nº 036/95, de 09 de agosto de 1995, que institui a Medalha do Mérito 

do Crea-PE e dá outras providências; Ato Normativo nº 001/04, de 30 de abril de 2004, que 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; Ato Normativo nº 004/11, de 31 de janeiro de 2011, 

que 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; 

Ato Normativo nº 050/12, de 14 de novembro de 2012, que dispõe sobre a concessão da Medalha do 

Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira e dá outras providências; e Ato Normativo nº 052/13, de 17 de 

outubro de 2013, que dispõe sobre a concessão de descontos no valor da anuidade profissional 

referente ao exercício 2014 e dá outras providências; e, 5 – Homologar as Propostas de Atos 
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Normativos elaboradas por cada Câmara Especializadas, a seguir relacionadas: Proposta de Ato 

Normativo nº 003/2014, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART na área de 

abrangência da Geologia e Engenharia de Minas e dá outras providências, Proposta de Ato 

Normativo nº 004/2014, que dispõe sobre o registro de empresas de mineração e de prestação de 

serviços na área da Geologia e da Engenharia de Minas e dá outras providências, Proposta de Ato 

Normativo nº 005/2014, que dispõe sobre a fiscalização das atividades de projeto, execução e 

manutenção de instalações de refrigeração e de condicionadores de ar e dá outras providências, 

Proposta de Ato Normativo nº 006/2014, que dispõe sobre as atribuições profissionais do engenheiro 

civil, engenheiro industrial ou engenheiro metalúrgico, relativas às estruturas metálicas e dá outras 

providências, Proposta de Ato Normativo nº 007/2014, que 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 e dá outras providências, Proposta de Ato 

Normativo nº 008/2014, que regulamenta a concessão da “Medalha do Mérito Lauro Borba”, e dá 

outras providências e a Proposta de Ato Normativo nº 009/2014, que dispõe sobre os procedimentos 

para Registro de Acervo Técnico e expedição de Certidão de Acervo Técnico aos profissionais 
registrados no Crea-PE. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, 
Presidente.  Votaram favoravelmente os seguintes Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, 
Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Kepler Kaiser de 
Almeida Torres, Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, 
Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Diego 
Soares Lopes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Alberto Lopes Peres Júnior, Alessandro Geraldo Alfrêdo 
Vieira, Fernando Rodrigues de Freitas, Marcílio José Bezerra Cunha, Burguivol Alves de Souza, Célio 
Neiva Tavares, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de C. Barros, José Carlos 
Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Lucila Ester Prado 
Borges, Waldir Duarte Costa Filho, Félix Antônio Azevedo Gomes e Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: José Noserinaldo Santos Fernandes, Maurício Renato Pina 
Moreira, Roberto Lemos Muniz, André Carlos Bandeira Lopes e Urbano Possidônio de Carvalho 
Júnior. Não houve votos contrários.  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 11 de fevereiro de 2015. 
 

 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


