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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, pelo deferimento da 
expedição de certidão positiva referente à realização de serviços de 
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos 
imóveis ao sistema geodésico brasileiro, para efeito do cadastro de 
imóveis no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – 
SINTER, em nome do profissional Antônio Henrique Cardoso do 
Nascimento.  

                                       
 

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 Francisco Rogério Carvalho de 
Souza, que se posicionou favorável à solicitação do requerente; considerando que o profissional 
Engenheiro Agrônomo Antônio Henrique Cardoso do Nascimento é graduado pela Universidade 
Federal do Tocantins com Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento pela 
Faculdade INESP, devidamente registrado e ativo neste CREA; considerando  que o profissional 
solicita emissão de certidão que identifique suas atribuições para realizar serviços de determinação 
das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis ao sistema geodésico brasileiro 
para efeito de cadastro de imóveis no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – 
SINTER; considerando que o profissional possui atribuição para se responsabilizar por 
georreferenciamento de imóveis rurais ao Incra para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 
– CNIR; considerando que o SINTER foi instruído pelo Decreto nº 8.764, de 10 de maio de 2016 e, 
com a instituição do mesmo, cada imóvel terá um código identificador único, geolocalizado e de 
abrangência nacional, com possibilidade de visualização das feições do território e dos polígonos 
de contorno de áreas; considerando que o cadastro junto ao SINTER será utilizado para cadastro de 
todos os tipos de imóveis rurais e urbanos, diferentemente do CNIR que se restringe apenas a 
imóveis rurais; considerando que, após análise da instrução técnica, é impossível entender que o 
SINTER se assemelha ao CNIR, no qual o profissional já possui habilitação; considerando que, de 
acordo com o quadro anexo da Decisão Normativa nº 104/2014, do Confea, o Engenheiro 
Agrônomo possui habilitação para atividade de topografia em solo urbano; considerando que não 
consta normativo do Confea dispondo sobre profissionais habilitados para atuar na área de 
georreferenciamento de imóveis urbanos; considerando que o Sistema Confea/Crea não possui 
modelo de certidão para cadastro no sistema SINTER; e, considerando que o Crea-PE não possui 
instalada a Câmara Especializada de Agrimensura e, conforme Art. 9º, do seu Regimento,  compete 
privativamente ao Plenário, XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade 
profissional que não possua Câmara Especializada, DECIDIU aprovar, com 22 (vinte e dois) 
votos, o relatório e voto do relator, pelo deferimento da expedição de certidão positiva 
referente à realização de serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores 
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dos limites dos imóveis ao sistema geodésico brasileiro, para efeito do cadastro de imóveis no 
Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER. Houve 01 (uma) 
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. Absteve-se de votar o Conselheiro Francisco José Costa Araújo.  

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


