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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, favorável à solicitação 
de revisão de atribuição para atuar na área de georreferenciamento de 
imóveis urbanos, requerida pelo Engenheiro Civil Pedro Augusto Bastos 
Ribeiro. 

 
 

                                        DECISÃO: 

  O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Regional, situado na Av. 
Agamenon Magalhães, nº 2978, Espinheiro – Recife/PE, no dia 19 de fevereiro de 2020, em Sessão 
Ordinária; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro José Wellington de Brito 
Cavalcanti, que se posicionou favorável à solicitação de revisão de suas atribuições e atuar na área 
de georreferenciamento de imóveis urbanos; considerando que o requerente é diplomado no curso 
de Engenharia Civil, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco – Campus Juazeiro, e no 
curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Universidade Iguaçu, 
possuindo atribuições regidas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/73, e artigo 4º da Resolução nº 
359/91, ambas do Confea; considerando que o profissional possui anotado o curso de 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis, realizado pelo Instituto 
Nacional de Ensino e Pesquisa – INESP/SP; considerando que a análise do processo baseou-se nos 
seguintes dispositivos legais: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências; b) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; c) Resolução nº 
278, de 27 de maio de 1983, que dispõe sobre o exercício profissional dos Técnicos Industriais e 
Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 2º Grau e dá outras providências; d) Decisão Plenária nº 
PL-2087, de 03 de novembro de 2004, que reformula a Decisão Plenária nº PL-0633/2003 do 
Confea; e) Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre atribuições 
profissionais para atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais; f) Decisão Plenária nº PL-
0745, de 21 de setembro de 2007, que dispõe sobre os modelos de certidão de georreferenciamento 
de imóveis rurais; g) Decisão Normativa nº 104, de 29 de outubro de 2014, que altera o Quadro 
Anexo da Decisão Normativa nº 47, de 16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as atividades de 
Parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras providências;  
considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, do Confea: “(...) 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. II. Os conteúdos formativos 
não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde 
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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 (...) 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 (...)”; 
considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) 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 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; 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”; considerando que o curso de 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular 
totalmente relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de 
imóveis; considerando que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-
1347/08, do Confea; considerando que a carga horária e o conteúdo formativo atendem ao disposto 
na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do 
Confea estabelece três modelos de Certidão, que são: Modelo 1 (profissional que comprove ter 
cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-
graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional); Modelo 2 (profissional que comprove 
ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos 
regulares de graduação ou técnico de nível médio); Modelo 3 (profissional que não tenha cursado 
os conteúdos formativos e faça a solicitação à câmara especializada competente, comprovando sua 
experiência profissional específica na área por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT); 
considerando, baseado na Decisão Plenária nº PL-0745/07 do Confea, que o caso em tela se 
autorizado pela Câmara, se enquadra no MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os 
conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou 
de qualificação/aperfeiçoamento profissional); considerando, no entanto, que nesse protocolo o 
profissional solicitou apenas revisão de suas atribuições; considerando que no protocolo o 
profissional solicita também a revisão de suas atribuições para atuar na área de 
georreferenciamento de imóveis urbanos, uma vez que foi questionada suas atribuições na ART nº 
PE20190460223 e na CAT nº 2220503983/2020; considerando que, de acordo com o quadro anexo 
da Decisão Normativa nº 104/2014, do Confea, o engenheiro civil possui habilitação para diversas 
atividades de parcelamento de solo urbano, que destacamos: laudos de loteamentos, atividades de 
topografia, desmembramento e remembramento, projetos de loteamentos, fotogrametria e 



 

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

DIVISÃO DE APOIO AO COLEGIADO – DACL  

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 
Home page: www.creape.org.br  e-mail: apoio@creape.org.br  

 
 

fotointerpretação; considerando que não consta normativo do Confea dispondo sobre profissionais 
habilitados para atuar na área de georreferenciamento de imóveis urbanos; considerando que o 
profissional atendeu as condições previstas nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, ambas 
do Confea, possuindo, assim, atribuição para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais; 
considerando que, no protocolo, o profissional solicita, também, revisão de atribuição para atuar na 
área de georreferenciamento de imóveis urbanos e que seja informado à Divisão de Registro e 
Cadastro que, quando o profissional solicitar a certidão de georreferenciamento de imóveis rurais, 
seja utilizado o Modelo 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados 
na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 
qualificação/aperfeiçoamento profissional) constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07, para 
emissão da Certidão; considerando a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, 
conforme art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE, DECIDIU aprovar, por unanimidade, 
com 25 (vinte e cinco) votos, o relatório e voto do relator, favorável à solicitação de revisão de 
atribuição e atuar na área de georreferenciamento de imóveis urbanos, requerida pelo 
Engenheiro Civil Pedro Augusto Bastos Ribeiro. Não houve abstenção. Presidiu a Sessão o 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votam os Conselheiros: André da 
Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor 
de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edmundo 
Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco 
Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley 
Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José 
Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira dos Santos, Magda Simone Leite Pereira 
Cruz, Mailson da Silva Neto, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto 
Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia 
Gouveia e Silva. 

 
  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


