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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.914, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia seis de 
maio de dois mil e vinte e um, por videoconferência. 

 
 

Aos seis dias do mês de maio, do ano de dois mil e um, 1 
às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.914, 3 
por videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento, com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad 5 
referendum do Plenário, que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias 6 
virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada 7 
pelo novo Coronavírus (COVID-19). CI 010/2021-PRES. “A sessão foi convocada com a 8 
seguinte justificativa: Considerando que a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.913, 9 
realizada virtualmente no dia 22/04/2021 restou prejudicada, pois muitos relatores 10 
informaram licenças da referida sessão, de modo que os respetivos processos que estavam 11 
sob suas relatorias não puderam ser apreciados, bem como o surgimento de novos 12 
processos, que se encontram aguardando análise do Pleno deste Conselho; considerando 13 
que o acúmulo de processos no Plenário implica em prejuízo aos profissionais, empresas, 14 
bem como à sociedade como um todo, que dependem da prestação dos serviços realizados 15 
pelo Crea-PE; considerando que conforme o calendário de reuniões, tais processos apenas 16 
seriam analisados na Sessão Plenária Ordinária do dia 19 de maio de 2021; por força das 17 
atribuições conferidas pelo inciso V do artigo 86 do Regimento deste Conselho, solicito as 18 
providências necessárias para a convocação de uma Sessão Plenária Extraordinária, de 19 
forma virtual, a ser realizada no dia 06/05/2021 às 18h30, de acordo com o disposto no 20 
artigo 16, parágrafo único, do Regimento Interno do Crea-PE.” Presentes os 21 
Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 22 
Antônio da Cunha Cavalcante Neto, André da Silva Melo, Bruno Henrique de Oliveira 23 
Lagos, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da 24 
Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque 25 
Segundo, Charles Eduardo Jurubeba (após a saída do suplente), Eloisa Basto Amorim de 26 
Moraes, Everson Batista de Oliveira,  Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio Araújo de 27 
Brito, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José 28 
Jefferson do Rêgo Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Antônio 29 
de Melo, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, 30 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeiras Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de 31 
Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, 32 
Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Sérgio Paulo Lemos Monteiro, Severino Gomes 33 
de Moraes Filho e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 1. Verificação de Quórum. Havendo 34 
quórum regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do 35 
Regimento do Crea-PE, o Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de 36 
Lucena, declarou aberta a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.914. 2. Comunicados: 2.1. 37 
De Licenças. A 2ª Diretora-Administrativa, Eloisa Basto Amorim de Moraes, procedeu à 38 
leitura das licenças dos conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Alexandre 39 
Valença Guimarães, Clóvis Arruda d’Anunciação, Eli Andrade da Silva (12/02 a 40 
12/08/2021), Jorge Roberto Oliveira da Paixão (08/02 a 31/05/2021), Ivaldo Xavier da 41 
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Silva (03/02 a 28/07/2021), Jorge Wanderley Souto Ferreira, Emanuel Araújo Silva, José 42 
Noserinaldo Santos Fernandes, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Luiz Fernando 43 
Bernhoeft, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Giani de Barros Camara Valeriano e Jayme 44 
Gonçalves dos Santos. 3. Ordem do Dia: o Senhor Presidente consultou o relator 45 
Conselheiro Ronaldo Borin, bem como ao Plenário, quanto a apreciação e votação dos 46 
Itens 3.1 ao 3.5 ocorrerem em bloco, tendo em vista a similaridade dos assuntos. 3.1. Auto 47 
de Infração nº 10219/2016 (CEEC). Autuado: Pedrosa Vasconcelos Empreendimentos 48 
Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. 49 
Relator: Conselheiro Ronaldo Borin. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 50 
“O Auto de Infração em análise, lavrado em 23 de março de 2016, refere-se à fiscalização 51 
realizada na cidade de Salgadinho - PE, onde a autuada encontrava-se executando obra de 52 
construção civil. Nos termos do Contrato de Prestação de Serviços n° 028/2014, firmado 53 
entre a autuada e a contratante, Prefeitura Municipal de Salgadinho - PE, o objeto 54 
relaciona-se à prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS 55 
– Porte 1, no valor de R$ 539.897,53. Dentre os códigos de Classificação Nacional de 56 
Atividades Econômicas (CNAE) que constam no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 57 
(CNPJ) da autuada, sob n° 11.717.420/0001-00, verifica-se a existência de atividades de 58 
engenharia fiscalizadas por este Conselho, como, por exemplo, Construção de edifícios 59 
(CNAE 41.20-4-00) e Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 60 
(CNAE 42.99-5-99); considerando que, na data da fiscalização, a Anotação de 61 
Responsabilidade Técnica (ART) referente à atividade desenvolvida pela autuada não 62 
havia sido registrada, tal fato originou o presente Auto de Infração, conforme capitulação 63 
no art. 1º, da Lei nº 6.496, de 1977, FALTA DE ART, com aplicação de multa, no valor de 64 
R$ 589,64, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, art. 73, alínea “a”; em 20 de abril de 65 
2016, ocorreu o encaminhamento do termo de revelia para a Câmara Especializada de 66 
Engenharia Civil (CEEC), a qual concluiu na mesma data, pela procedência do citado auto 67 
Infração, vez não que não houve regularização da infração ou apresentação de defesa por 68 
parte da Autuada; em 26 de setembro de 2016, em obediência ao art. 44 da Resolução 69 
1.008, de 9 de dezembro de 2004, houve a remessa do Auto de Infração à Assessoria 70 
Jurídica do CREA-PE para inscrição na Dívida Ativa; em 28 de agosto de 2019, a multa 71 
aplicada foi paga, todavia, até 28 de fevereiro de 2020, o Auto de Infração em análise não 72 
havia sido regularizado. Diante do exposto, voto pela manutenção do presente Auto, 73 
visando a regularização da infração cometida, mediante o registro da devida ART 74 
correspondente ao Contrato nº 028/2014, firmado com a Prefeitura de Salgadinho - PE, 75 
para a prestação dos serviços de construção da referida Unidade Básica de Saúde – UBS.” 76 
Submetido à apreciação e encaminhado à votação, o relatório foi aprovado com 24 (vinte e 77 
quatro) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Rildo Remígio 78 
Florêncio. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Luciano Barbosa da Silva. 3.2. Auto 79 
de Infração nº. 10208/2015 (CEEC). Autuado: Edézio Felipe Barros Melo (PJ). Assunto: 80 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 81 
Ronaldo Borin. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O Auto de Infração 82 
em análise, lavrado em 30 de março de 2015, refere-se à fiscalização realizada na cidade de 83 
Camaragibe - PE, onde a autuada encontrava-se desempenhando Serviços Técnicos de 84 
Sondagem e de Teste de Absorção do solo para execução de um prédio comercial com 85 
pavimentos térreo e superior. O código de Classificação Nacional de Atividades 86 
Econômicas – CNAE 43.12-6-00 que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 87 
(CNPJ) da autuada, sob n° 07.397.174/0001-89, indica a existência de atividades de 88 
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engenharia fiscalizadas por este Conselho, tais como, Perfurações e Sondagens. 89 
Considerando que, na data da fiscalização, a Anotação de Responsabilidade Técnica 90 
(ART) referente à atividade desenvolvida pela autuada não havia sido registrada, tal fato 91 
originou o presente Auto de Infração, conforme capitulação no art. 1º, da Lei nº 6.496, de 92 
1977, FALTA DE ART, com aplicação de multa, no valor original de R$ 536,62, de 93 
acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, art. 73, alínea “a”.  Em 19 de junho de 2015, 94 
ocorreu o encaminhamento do termo de revelia para a Câmara Especializada de 95 
Engenharia Civil (CEEC), a qual concluiu pela procedência do citado Auto de Infração, à 96 
revelia da empresa autuada, vez não que não houve regularização da infração ou 97 
apresentação de defesa. Em 12 de novembro de 2015, em obediência ao art. 44 da 98 
Resolução 1.008, de 9 de dezembro de 2004, houve a remessa do Auto de Infração à 99 
Assessoria Jurídica do CREA-PE para inscrição na Dívida Ativa. Em 07 de março de 2019, 100 
a multa aplicada foi paga, todavia, até 27 de fevereiro de 2020, o Auto de Infração em 101 
análise não havia sido regularizado. Nesse contexto, há de ser considerada ainda, a 102 
impossibilidade de regularização da infração de agora em diante, vez que, em 28/03/2019, 103 
houve o cancelamento do registro da empresa junto ao CREA-PE, motivado pela falta de 104 
pagamento das anuidades desde 2014. Por todo exposto, voto pelo arquivamento do 105 
presente Auto de Infração.” Submetido à apreciação e encaminhado à votação, o relatório 106 
foi aprovado com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do 107 
Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Luciano 108 
Barbosa da Silva. 3.3. Auto de Infração nº. 9900038741/2019 (CEEC). Autuado: M A de 109 
Barros Construções Eireli. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, 110 
Pessoa Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Ronaldo Borin – PL/PE 096/2021. O 111 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O Auto de Infração em análise, lavrado 112 
em 18 de setembro de 2019, refere-se à fiscalização realizada na cidade de Araripina - PE, 113 
onde a empresa autuada, do ramo da construção civil, estava operando sem o devido 114 
registro no CREA-PE. Dentre os códigos de Classificação Nacional de Atividades 115 
Econômicas (CNAE) que constam no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 116 
autuada, sob n° 12.908.561/0001-72, verifica-se a existência de atividades de engenharia 117 
fiscalizadas por este Conselho, como por exemplo, Construção de edifícios (CNAE 41.20-118 
4-00) e outras obras de acabamento da construção (CNAE 43.30-4-99). Considerando que, 119 
na data da fiscalização, a empresa não possuía registro no CREA, tal fato originou o 120 
presente Auto de Infração, conforme define o art. 59, da Lei nº 5.194, de 1966, Exercício 121 
Ilegal da Profissão – pessoa jurídica, com objetivo social relacionado às atividades 122 
privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema CONFEA/CREA, que exerce 123 
atividade técnica nos termos da Lei nº 5.194, de 1966, e que não possui registro no CREA, 124 
com aplicação de multa, no valor de R$ 2.271,73, de acordo com o art. 73, alínea “c” da 125 
citada Lei. Em 30 de outubro de 2019, ocorreu o encaminhamento do termo de revelia para 126 
a Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC), a qual, em 06 de novembro de 2019, 127 
concluiu pela procedência do citado Auto de Infração, vez não que não houve 128 
regularização da infração ou apresentação de defesa por parte da autuada. Todavia, em 30 129 
de setembro de 2019, a autuada efetuou o pagamento da multa aplicada e em 07 de 130 
fevereiro de 2020, efetivou o devido registro da empresa neste Conselho Regional. Por 131 
todo exposto, tendo em vista que o Auto de Infração nº 9900038741/2019 foi pago e 132 
regularizado, voto pelo arquivamento do processo.” Submetido à apreciação e 133 
encaminhado à votação, o relatório foi aprovado com 31 (trinta e um) votos. Não houve 134 
abstenção. 3.4. Auto de Infração nº 9900038024/2019 (CEEC). Autuado: Construtora & 135 
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Locadora Celeste Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Pessoa 136 
Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Ronaldo Borin. O Senhor Relator apresentou 137 
o seguinte relatório: “O Auto de Infração em análise, lavrado em 08 de agosto de 2019, 138 
refere-se à fiscalização realizada na cidade de Salgueiro - PE, onde a autuada encontrava-139 
se executando serviço na pavimentação da rodovia PE-460. Nos termos do Contrato 140 
Particular de Prestação de Serviços firmado entre a autuada e a contratante, CM 141 
Construções e Serviços Ltda., o objeto relaciona-se à execução de serviços de mão de obra 142 
na rodovia vicinal de acesso a Conceição das Crioulas, com extensão de 25,08 Km. Dentre 143 
os códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que constam no 144 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da autuada, sob n° 20.530.456/0001-70, 145 
verifica-se a existência de atividades de engenharia fiscalizadas por este Conselho, como, 146 
por exemplo, Construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00) e Construção de rodovias e 147 
ferrovias (CNAE 42.111-01). Considerando que, na data da fiscalização, a empresa não 148 
possuía registro no CREA, tal fato originou o presente Auto de Infração, conforme define o 149 
art. 59, da Lei nº 5.194, de 1966, Exercício Ilegal da Profissão – pessoa jurídica, com 150 
objetivo social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo 151 
Sistema CONFEA/CREA, que exerce atividade técnica nos termos da Lei nº 5.194, de 152 
1966, e que não possui registro no CREA, com aplicação de multa, no valor de R$ 153 
2.271,73, de acordo com o art. 73, alínea “c” da citada Lei. Em 10 de setembro de 2019, 154 
ocorreu o encaminhamento do termo de revelia para a Câmara da CEEC; em 25 de 155 
setembro de 2019, vez não que não houve regularização da infração ou apresentação de 156 
defesa por parte da Autuada. Todavia, em 27 de dezembro de 2019, a Autuada efetivou o 157 
devido registro junto ao CREA-PE e concluiu o pagamento da multa aplicada, em 158 
decorrência da infração lavrada, em 23 de janeiro de 2020. Por todo exposto, tendo em 159 
vista que o Auto de Infração nº 9900038024/2019 foi pago e regularizado, voto pelo 160 
arquivamento do processo.” Aberta a discussão, vários conselheiros se posicionaram 161 
questionando se, após efetuar o registro, a empresa registrara a ART do serviço, ao que foi 162 
esclarecido pelo relator que apenas deteve-se ao objeto do auto de infração, capitulado no 163 
Art. 59, da Lei nº 5.194/66, não podendo, portanto, trazer a resposta. O Conselheiro 164 
Roberto Luiz de Carvalho Freire expondo sua opinião de que a dúvida foi gerada por 165 
falta de informações nos autos do processo solicitando que fique registrado em ata, a 166 
informação de que o processo está incompleto e que a fiscalização precisa instrui-lo 167 
informando além da falta de registro da empresa que declarou está realizado apenas a 168 
locação de mão-de-obra, mas quem, efetivamente, estava executando a obra, bem como se 169 
houve registro do serviço. Após vários posicionamentos sobre o assunto, a Conselheira 170 
Eloisa Basto Amorim de Moraes esclareceu que para cada infração é lavrado auto 171 
distinto que podem ser caminhados separadamente. Em sendo encaminhado à votação, o 172 
relatório foi aprovado com 30 (trinta) votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro 173 
José Carlos da Silva Oliveira. 3.5. Auto de Infração nº 9900023976/2017 (CEEMMQ). 174 
Autuado: Megafrio Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, 175 
Pessoa Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Ronaldo Borin. O Senhor Relator 176 
apresentou o seguinte relatório: “O Auto de Infração em análise refere-se à fiscalização 177 
realizada no município de Timbaúba - PE, no período de 18/09/2017 a 22/09/2017, junto à 178 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), onde houve a identificação do contrato número 179 
008/2017, firmado com a Autuada, em 01 de julho de 2017, com prazo de vigência de doze 180 
meses, cujo objeto trata da prestação de serviços relativos a manutenção preventiva e 181 
corretiva nos equipamentos de climatização do tipo ACJ (janela) e Split para atender às 182 
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necessidades das unidades da rede Municipal de Saúde de Timbaúba. Dentre os códigos de 183 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que constam no Cadastro 184 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Autuada, sob n° 08.470.414/0001-96, verifica-se a 185 
existência de atividades de engenharia fiscalizadas por este Conselho, como por exemplo, 186 
Reparação e Manutenção em equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 187 
(CNAE 95.21-5-00). Considerando que, na data da fiscalização, a empresa não possuía 188 
registro no CREA, tal fato originou o presente Auto de Infração, conforme define o art. 59, 189 
da Lei nº 5.194, de 1966, Exercício Ilegal da Profissão – pessoa jurídica, com objetivo 190 
social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema 191 
CONFEA/CREA, que exerce atividade técnica nos termos da Lei nº 5.194, de 1966, e que 192 
não possui registro no CREA, com aplicação de multa, no valor de R$ 2.154,60, de acordo 193 
com o art. 73, alínea “c” da citada Lei. Em 12 de março de 2018, ocorreu o 194 
encaminhamento do termo de revelia para a Câmara Especializada de Engenharia 195 
Mecânica, Metalúrgica e Química (CEEMMQ), a qual concluiu pela procedência do citado 196 
Auto Infração, em 04 de abril de 2018, vez não que não houve regularização da infração ou 197 
apresentação de defesa por parte da Autuada. Todavia, mediante recurso apresentado em 198 
25 de julho de 2018, a autuada solicitou o cancelamento da multa aplicada ou diminuição 199 
de seu valor, alegando dificuldade financeira e desconhecimento da necessidade do registro 200 
da empresa no CREA-PE. No que se relaciona ao registro da empresa autuada, o mesmo 201 
foi efetivado junto a este Conselho Regional, em 07 de agosto de 2018, regularizando desta 202 
maneira o fato gerador do Auto em análise. Sendo assim, há de ser considerado os termos 203 
do parágrafo terceiro do Art. 43, da Resolução 1.008/04, o qual faculta a redução de multas 204 
pelas instâncias julgadoras do CREA e do CONFEA, como, por exemplo, para os fatos 205 
atenuantes mencionados no inciso II – situação econômica do autuado e inciso V – 206 
regularização da falta cometida, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução 207 
específica. Nesse sentido, voto pela aplicação da multa mínima, com as devidas correções 208 
monetárias pertinentes, uma vez que a falta cometida foi regularizada após a lavratura do 209 
Auto” Em sendo encaminhado à votação, o relatório foi aprovado com 28 (vinte e oito) 210 
votos. Não houve abstenção. O conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho 211 
solicitou a retirada de pauta dos itens 3.6 ao 3.8 e o 3.10, tendo em vista que lhe foi 212 
informado nesta data, pela assessoria técnica deste Conselho, sobre a necessidade de 213 
alteração das instruções técnicas dos autos dos itens apontados, em virtude de recentes 214 
mudanças de entendimentos sobre o tema. Desta forma, será necessária uma análise mais 215 
aprofundada dos processos. Os mesmos seguem listados abaixo: 3.6. Auto de Infração nº 216 
9900024985/2017 (CEEMMQ). Autuado: Beta Elevadores Ltda.-EPP. Assunto: Recurso 217 
- Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre 218 
José Magalhães Baltar Filho; 3.7. Auto de Infração nº 9900029960/2018 (CEEC). 219 
Autuado: L. Friedheim Engenharia e Serviços Ltda.- EPP. Assunto: Recurso - Infração ao 220 
Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães 221 
Baltar Filho; 3.8. Auto de Infração nº 9900025181/2017 (CEEC). Autuado: JC Serviços e 222 
Construtora Eireli-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 223 
de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. (Retirados de 224 
pauta, conforme acima exposto) 3.9. Auto de Infração nº 9900018542/2016 (CEEMMQ). 225 
Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 226 
nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 227 
O Senhor Relator, antes de iniciar seus relatos, teceu breve esclarecimento da razão de 228 
sua solicitação de retirada de pauta dos processos acima assinalados, que teve sua 229 
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motivação em mudança de procedimentos e entendimentos legislativos. Em seguida, o 230 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata o presente processo de Auto de 231 
Infração lavrado em 01/11/2016, em desfavor da empresa denominada Elevadores Atlas 232 
Schindler S/A. e, considerando a ART nº 2016009052 que, a princípio, regulariza a 233 
infração, foi registrada em 28/11/2016, ou seja, após a lavratura do auto; considerando o 234 
objeto fiscalizado: serviço de instalação, execução e montagem de 19 (dezenove) 235 
elevadores para a construção do Ed. Charles Darwin, na Av. Agamenon Magalhães; 236 
considerando o disposto no art. 28, da Resolução nº 1.025/2009, do Confea que diz: A 237 
ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início 238 
da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato 239 
firmado entre as partes; considerando a Resolução nº 1.008/2004, em seu artigo Art. 43. As 240 
multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da 241 
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os 242 
antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova 243 
reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; 244 
IV – as consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – 245 
regularização da falta cometida. § 1º A multa será aplicada em dobro no caso de 246 
reincidência. § 2º A multa aplicada no caso de nova reincidência será igual à aplicada para 247 
reincidência, sem prejuízo do que dispõe o art. 74 da Lei n.º 5.194, de 1966. § 3º É 248 
facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos 249 
previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução 250 
específica. Diante do exposto, somos pelo cancelamento do auto de infração e cobrança da 251 
multa, com as devidas correções monetárias, no valor mínimo estipulado.” Submetido à 252 
apreciação e encaminhado à votação, o relatório foi aprovado com 31 (trinta e um) votos. 253 
Não houve abstenção. 3.10. Auto de Infração nº 9900029552/2018 (CEEC). Autuado: 254 
JML Construtora Ltda.-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 255 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. (Retirado de 256 
pauta, conforme acima exposto). 3.11. Protocolo: 200101311/2019 – (CEEC e CEEMMQ).  257 
Requerente: Rauwine Pedro Tasso Lasalvia Neto. Assunto: Nulidade de ART – 258 
Divergência entre a CEEC e a CEEMMQ. Relator: Conselheiro Alexandre José 259 
Magalhães Baltar Filho. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “O presente processo 260 
discorre sobre da anulação da ART nº PE20180331402, registrada em 03/12/2018, bem 261 
como de substituição da ART nº PE20190365593, cadastrada em 17/03/2019, pelo Eng. 262 
Civil Rawi Lasalvia Neto, relativa à Elaboração de Projeto, Instalação e Execução de 70 263 
dispositivos de impotência, com travamento anacróbico dos olhais e ensaio técnico pontual 264 
de arranque/tração, acima de 2.500Kg, projeto de ancoragem para balanças suspensas; 265 
considerando a Instrução Técnica que concluiu pala recomendação ‘Após análise das 266 
considerações acima, uma vez verificada a incompatibilidade entre as atividades 267 
desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à época do registro da 268 
ART, submetemos o presente processo à Câmara Especializada de Engenharia Civil – 269 
CEEC e Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – 270 
CEEMMQ, na forma definida no artigo 26 da Resolução nº 1.025/2009 do Confea, para 271 
análise e parecer quanto à possibilidade da recusa do registro da ART de substituição de nº 272 
PE20190365593 e nulidade da ART inicial de nº PE20180331402’; considerando a 273 
Decisão PL-1002/2020-CEEC/PE, que decidiu pela manutenção da ART PE20180331402, 274 
deferindo o registro da ART de substituição nº PE20190365593, entendendo que o trabalho 275 
em tela se refere, tão somente, a uma ancoragem de forças de tração de 2.500 kg em uma 276 
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base resistente para este esforço, o que é, em suma, o dimensionamento de uma fundação 277 
resistente aos esforços atuantes. Serviço este de atribuição plena do engenheiro civil. As 278 
ARTs não englobam o dimensionamento nem a montagem das "balanças suspensas", o que 279 
seria da alçada da Engenharia Mecânica, limitando-se, tão somente, ao projeto, instalação e 280 
execução dos dispositivos de ancoragem dos esforços resultantes dessa instalação; 281 
considerando a Decisão 022/2021-CEEMMQ/PE, que deferiu a anulação da ART 282 
PE20180331402, e pelo indeferimento da ART de substituição nº PE20190365593, com 283 
base no Art. 12 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973: Compete ao Engenheiro 284 
Mecânico ou ao Engenheiro Mecânico e de Automóveis ou ao Engenheiro Mecânico e de 285 
Armamento ou ao Engenheiro de Automóveis ou ao Engenheiro Industrial Modalidade 286 
Mecânica, o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 287 
processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; 288 
equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos automotores; sistemas de produção 289 
de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado e 290 
serviços correlatos. Após a análise dos fatos apresentados, concluo por acatar a validade da 291 
ART nº PE20180331402 e o registo da ART de PE20190365593, por estarem condizentes 292 
com as atribuições do profissional requerente corroborando com a Decisão PL-1002/2020-293 
CEEC/PE. Este é o parecer.” Submetido à apreciação e encaminhado à votação, o relatório 294 
foi aprovado com 20 (vinte) votos. Houve 09 (nove) abstenções dos Conselheiros: Cláudia 295 
Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Everson Batista de 296 
Oliveira, Heleno Mendes Cordeiro, Luiz Antônio de Melo, Marcos José Chaprão, Maycon 297 
Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeiras Arnaud, Roberto Luiz de Carvalho Freire.  298 
3.12. Protocolo: 200154701/2021 (CEAG). Requerente: Armando Miranda de Brito. 299 
Assunto: Outras Certidões. Certidão de georreferenciamento de imóveis rurais (Decisão 300 
do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 301 
9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto. 302 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se do requerimento de Emissão 303 
de certidão ao Engenheiro Agrônomo Armando Miranda de Brito, que indique sua 304 
habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento 305 
junto ao INCRA. PARECER: Considerando que o profissional Armando Miranda de Brito 306 
é diplomado no curso de Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e 307 
tem suas atribuições previstas no artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea. 308 
Considerando que o profissional possui anotado o curso de Especialização em 309 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais, realizado pela Faculdade Unyleya - RJ. 310 
Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, do Confea: “(...) I. Os 311 
profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de 312 
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para 313 
efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de 314 
cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-315 
graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham 316 
cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao 317 
georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; 318 
e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos 319 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas 320 
das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas 321 
modalidades do Sistema; (...)”. (...) VII. Os cursos formativos deverão possuir carga 322 
horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas citadas no inciso I desta decisão, 323 
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ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (...)”; Considerando o 324 
disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 325 
1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de 326 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional 327 
que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, 328 
ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos 329 
discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a 330 
totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas 331 
e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão 332 
do Confea (...); Considerando que o curso de Especialização em Georreferenciamento de 333 
Imóveis Rurais cursado pelo requerente tem seu conteúdo curricular relacionado a 334 
possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de imóveis. 335 
Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em 336 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo requerente, atendem ao disposto na 337 
Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. Considerando que a Decisão Plenária nº 338 
0745/07 do Confea estabelece três modelos de Certidão, e que se enquadra no MODELO 1 339 
(profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-340 
2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 341 
profissional). Considerando que o Crea-PE não possui a Câmara Especializada de 342 
Agrimensura. Considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento Interno do 343 
Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: XIX – apreciar, decidir ou dirimir 344 
questões relativas à modalidade profissional que não possua câmara especializada; O 345 
profissional atendeu as condições previstas nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 346 
1347/08, ambas do Confea, possuindo, assim, atribuição para atividades de 347 
georreferenciamento de imóveis rurais. VOTO: Salvo melhor entendimento, diante do 348 
exposto, voto: 1. Pela emissão da certidão que indique sua habilitação para serviços de 349 
georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento junto ao INCRA; 2. Pela 350 
inclusão da habilitação para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, em suas 351 
atribuições profissionais”. Submetido à apreciação e encaminhado à votação, o relatório 352 
foi aprovado com 30 (trinta) votos. Houve 01 (uma) abstenção do conselheiro Mailson da 353 
Silva Neto. 3.13. Protocolo: 200156675/2021 (CEAG). Requerente: Rodrigo Rogério da 354 
Silva. Assunto: Outras Certidões. Certidão de georreferenciamento de imóveis rurais 355 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 356 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Antônio da Cunha 357 
Cavalcanti Neto. O Senhor Relator fez a exposição do seu relatório: “Trata-se do 358 
requerimento de verificação de atribuição profissional ao Engenheiro Agrônomo e de 359 
Segurança do Trabalho Rodrigo Rogério da Silva, que indique sua habilitação para 360 
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento junto ao INCRA. 361 
PARECER: Considerando que o profissional Rodrigo Rogério da Silva é Engenheiro 362 
Agrônomo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (tem suas atribuições previstas 363 
no artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea) e Engenheiro de Segurança do Trabalho 364 
pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU (Artigo 4º da Resolução 365 
359/91). Considerando que o profissional possui anotado o curso de Especialização em 366 
Gestão Pública, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 367 
Pernambuco - IFPE. Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, do 368 
Confea: “(...) I. Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos 369 
serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 370 
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rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por 371 
meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de 372 
pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham 373 
cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao 374 
georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; 375 
e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos 376 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas 377 
das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas 378 
modalidades do Sistema; (...)”. (...) VII. Os cursos formativos deverão possuir carga 379 
horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas citadas no inciso I desta decisão, 380 
ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (...)” Considerando o 381 
disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 382 
1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de 383 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional 384 
que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, 385 
ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos 386 
discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a 387 
totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas 388 
e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão 389 
do Confea (...); Considerando que o profissional requereu a revisão de suas atribuições 390 
para atividade de georreferenciamento de imóveis rurais, embasando sua solicitação com 391 
os seguintes argumentos: “Considerando o exposto no parágrafo único, da Lei 5.194, de 24 392 
de dezembro de 1966; considerando ainda a Plenária Ordinária do Confea 1.324 - 393 
DECISÃO : PL-2087/2004: (..) O Confea e os Creas deverão adaptar o sistema de 394 
verificação de atribuição profissional, com rigorosa avaliação de currículos, cargas horárias 395 
e conteúdos formativos que habilitará cada profissional; VI. A atribuição será conferida 396 
desde que exista afinidade de habilitação com a modalidade de origem na graduação, 397 
estando de acordo com o art. 3º, parágrafo único, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 398 
1966, e serão as seguintes modalidades: Engenheiro Agrimensor (art. 4º da Resolução 218, 399 
de 1973); Engenheiro Agrônomo (art. 5º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro 400 
Cartógrafo, Engenheiro de Geodésica e Topografia, Engenheiro Geógrafo (art. 6º da 401 
Resolução 218, de 1973); Engenheiro Civil, Engenheiro de Fortificação e Construção (art. 402 
7º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Florestal (...). Solicito verificação de atribuição 403 
profissional (engenheiro agrônomo) com rigorosa avaliação do currículo escolar, cargas 404 
horárias e conteúdos formativos. Com objetivo de gerar carta de atribuição para apresentar 405 
ao INCRA como profissional habilitado a realizar georreferenciamento de imóvel rural. O 406 
pedido se dá pela grade curricular da minha formação em agronomia, onde consta 407 
topografia, geoprocessamento e fotogrametria”. Considerando que após análise no 408 
histórico escolar do requerente (anexado), onde destaca-se as seguintes disciplinas 409 
(Topografia / Cartografia e Geoprocessamento), que somam 105 horas, não havendo desta 410 
forma, atendimento aos conteúdos mínimos e a carga horária previstos nas Decisões 411 
Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, quer sejam: a) Topografia aplicadas ao 412 
georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; 413 
e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico, com carga horária 414 
mínima de 360h. Considerando que o profissional, por não ter atendido os normativos, não 415 
possui habilitação para atividade de georreferenciamento de imóveis rurais. Considerando 416 
que o Crea-PE não possui a Câmara Especializada de Agrimensura. Considerando o 417 
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disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete 418 
privativamente ao Plenário: XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à 419 
modalidade profissional que não possua câmara especializada; VOTO: Salvo melhor 420 
entendimento, diante do exposto, voto: 1. Pela não inclusão da habilitação para atividades 421 
de georreferenciamento de imóveis rurais, em suas atribuições profissionais. Devido o 422 
profissional não ter atendido os normativos específicos do assunto, no tocante ao conteúdo 423 
e carga horária mínima necessários”. Submetido à apreciação e encaminhado à votação, o 424 
relatório foi aprovado com 23 (vinte e três) votos. Houve 06 (seis) abstenções dos 425 
Conselheiros: Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 426 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, 427 
Roberto Luiz de Carvalho Freire. 3.14. Protocolo: 200154270/2021 (CEAG). Requerente: 428 
Ricardo Rivelino Dantas Ramos. Assunto: Consulta de Atribuição. Relator: Antônio da 429 
Cunha Cavalcanti Neto. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se do 430 
requerimento de declaração de atribuições profissionais ao Engenheiro Agrônomo Ricardo 431 
Rivelino Dantas Ramos. Entre elas: desenvolvimento e consultoria agrícola, projetos de 432 
engenharia agrícola, análises agrometeorológicas, geoespacialização de dados, estudos 433 
florestais, treinamentos em engenharia agronômica e engenharia agrícola e habilitação para 434 
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento junto ao INCRA. 435 
PARECER: Considerando que o profissional Ricardo Rivelino Dantas Ramos é 436 
Engenheiro Agrônomo e Mestre em Engenharia Agrícola pela Fundação Universidade 437 
Federal do Vale do São Francisco, e tem suas atribuições previstas no artigo 5º da 438 
Resolução nº 218/73, do Confea. Considerando que o profissional possui anotado o curso 439 
de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, realizado pela Faculdade 440 
INESP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa; Considerando o disposto no artigo 5º da 441 
Resolução 218/73 do Confea: Compete ao Engenheiro Agrônomo: I - o desempenho das 442 
atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; construções 443 
para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins 444 
agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais 445 
renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; 446 
tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); 447 
beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; 448 
edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; 449 
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; 450 
implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia 451 
rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos; Considerando que o art. 25 da 452 
Resolução nº 218, de 1973, estabelece que nenhum profissional poderá desempenhar 453 
atividades além daquelas que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar, 454 
consideradas em cada caso apenas as disciplinas que contribuem para a graduação 455 
profissional ou outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação na mesma 456 
modalidade; Considerando as seguintes disciplinas apresentadas no histórico escolar da 457 
graduação concluída pelo profissional requerente: Silvicultura; Fitopatologia; 458 
Levantamento, aptidão, manejo e conservação do solo, dentre outras; Considerando o 459 
requerido pelo profissional - Declaração para comprovação de atribuições para: 460 
Desenvolvimento e consultoria agrícola - Contemplado pela Resolução 218/73; Projetos de 461 
Engenharia Agrícola- Contemplado pela Resolução 218/73; Análises Agrometeorológicas - 462 
Contemplado pela Resolução 218/73;  Geoespacialização de dados – Conhecimento 463 
contemplado pela pós-graduação em geoprocessamento e georreferenciamento; Estudos 464 
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Florestais – Contemplado no histórico do profissional. Treinamentos em Engenharia 465 
Agronômica e Engenharia Agrícola – Contemplado pela Resolução 218/73; Considerando 466 
o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, do Confea: “(...) I. Os profissionais 467 
habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das 468 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro 469 
Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos regulares de 470 
graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou de 471 
qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes 472 
conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) 473 
Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas 474 
de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos formativos não precisam constituir 475 
disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão ministrados 476 
estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema; III. Compete às 477 
câmaras especializadas procederem a análise curricular; IV. Os profissionais que não 478 
tenham cursado os conteúdos formativos descritos no inciso I poderão assumir a 479 
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices 480 
definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis 481 
Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara especializada competente, comprovando sua 482 
experiência profissional específica na área, devidamente atestada por meio da Certidão de 483 
Acervo Técnico – CAT (grifo nosso) economia rural e crédito rural; seus serviços afins e 484 
correlatos; Considerando que o art. 25 da Resolução nº 218, de 1973, estabelece que 485 
nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, 486 
pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso apenas as 487 
disciplinas que contribuem para a graduação profissional ou outras que lhe sejam 488 
acrescidas em curso de pós-graduação na mesma modalidade; Considerando as seguintes 489 
disciplinas apresentadas no histórico escolar da graduação concluída pelo profissional 490 
requerente: Silvicultura; Fitopatologia; Levantamento, aptidão, manejo e conservação do 491 
solo, dentre outras; Considerando o requerido pelo profissional - Declaração para 492 
comprovação de atribuições para:  Desenvolvimento e consultoria agrícola - Contemplado 493 
pela Resolução 218/73; Projetos de Engenharia Agrícola- Contemplado pela Resolução 494 
218/73; Análises Agrometeorológicas - Contemplado pela Resolução 218/73; 495 
Geoespacialização de dados – Conhecimento contemplado pela pós-graduação em 496 
geoprocessamento e georreferenciamento; Estudos Florestais – Contemplado no histórico 497 
do profissional. Treinamentos em Engenharia Agronômica e Engenharia Agrícola – 498 
Contemplado pela Resolução 218/73; Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-499 
2087/04, do Confea: “(...) I. Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade 500 
técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites 501 
dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles 502 
que, por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de 503 
cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que 504 
tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao 505 
georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; 506 
e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos 507 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas 508 
das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas 509 
modalidades do Sistema; III. Compete às câmaras especializadas procederem a análise 510 
curricular; IV. Os profissionais que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos 511 
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no inciso I poderão assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das 512 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro 513 
Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara especializada 514 
competente, comprovando sua experiência profissional específica na área, devidamente 515 
atestada por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT (grifo nosso). (...) VII. Os cursos 516 
formativos deverão possuir carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas 517 
citadas no inciso I desta decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da 518 
Educação (...)”; Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: 519 
“(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a 520 
execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser 521 
concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação 522 
ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, 523 
todos os conteúdos discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que 524 
cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 525 
(trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma 526 
decisão do Confea (...) (grifo nosso) c) para os casos em que os profissionais requerentes 527 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 528 
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade 529 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 530 
Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional 531 
quando forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não 532 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 533 
Engenheiros de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade 534 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de 535 
Agrimensura, pela câmara especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, 536 
pelo Plenário do Regional.”; Considerando que o curso de Especialização em 537 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo requerente tem seu conteúdo 538 
curricular relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 539 
georreferenciamento de imóveis. Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo 540 
do curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo 541 
requerente, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. 542 
Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea estabelece três modelos de 543 
Certidão, e que se enquadra no MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os 544 
conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-545 
graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional). Considerando que o Crea-PE 546 
não possui a Câmara Especializada de Agrimensura. Considerando o disposto no artigo 9º, 547 
inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: 548 
XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não 549 
possua câmara especializada; Considerando o disposto no artigo 7º da Resolução nº 550 
1.073/2016: Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de 551 
campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema 552 
Confea/Crea será concedida pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes, mediante 553 
análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial 554 
de ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no art. 3º, cursados 555 
com aproveitamento, e por suplementação curricular comprovadamente regular, 556 
dependendo de decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição 557 
requerida; Considerando que as atribuições profissionais são conferidas após criteriosa 558 
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análise curricular realizada pela Câmara Especializada, por competência. VOTO: Salvo 559 
melhor entendimento, diante do exposto, voto: 1. Que seja incluída nas atribuições do 560 
profissional a sua habilitação para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais. 2. 561 
Emissão certidão que indique sua habilitação para serviços de georreferenciamento de 562 
imóveis rurais, para credenciamento junto ao INCRA, à Divisão de Registro – DREC, 563 
quando requerida pelo profissional, baseada na Decisão Plenária nº PL-0745/07 do Confea, 564 
conforme MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 565 
citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 566 
qualificação/aperfeiçoamento profissional).” Submetido à apreciação e encaminhado à 567 
votação, o relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos. Houve 02 (duas) abstenções 568 
dos Conselheiros Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo e Maycon Lira Drummond 569 
Ramos. 3.15. Protocolo: 200156869/2021 (CEAG). Requerente: Ricardo Rivelino Dantas 570 
Ramos. Assunto: Outras Certidões. Certidão de georreferenciamento de imóveis rurais 571 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 572 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Antônio da Cunha 573 
Cavalcanti Neto. O Senhor Relator expôs o relatório a seguir: “Trata-se do requerimento 574 
de Emissão de certidão ao Engenheiro Agrônomo Ricardo Rivelino Dantas Ramos, que 575 
indique sua habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para 576 
credenciamento junto ao INCRA. PARECER: Considerando que o profissional Ricardo 577 
Rivelino Dantas Ramos é Engenheiro Agrônomo e Mestre em Engenharia Agrícola pela 578 
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, e tem suas atribuições previstas 579 
no artigo 5o da Resolução no 218/73, do Confea. Considerando que o profissional possui 580 
anotado o curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, realizado 581 
pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. Considerando o disposto 582 
na Decisão Plenária no PL-2087/04, do Confea: “(...) I. Os profissionais habilitados para 583 
assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos 584 
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de 585 
Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos regulares de graduação ou 586 
técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou de 587 
qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes 588 
conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) 589 
Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas 590 
de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos formativos não precisam constituir 591 
disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão ministrados 592 
estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema; (...)”. (...) VII. Os 593 
cursos formativos deverão possuir carga horária mínima de 360 horas contemplando as 594 
disciplinas citadas no inciso I desta decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo 595 
Ministério da Educação (...)”; Considerando o disposto na Decisão Plenária no PL-596 
1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas que: a) 597 
as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais 598 
somente poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso 599 
regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou 600 
qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do 601 
item 2 da Decisão no PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida 602 
para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está 603 
estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea (...); Considerando que 604 
o curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo 605 
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requerente tem seu conteúdo curricular relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar 606 
na área de georreferenciamento de imóveis. Considerando que a carga horária e o conteúdo 607 
formativo do curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado 608 
pelo requerente, atendem ao disposto na Decisão Plenária no PL-1347/08, do Confea. 609 
Considerando que a Decisão Plenária no 0745/07 do Confea estabelece três modelos de 610 
Certidão, e que se enquadra no MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os 611 
conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-612 
graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional). Considerando que o Crea-PE 613 
não possui a Câmara Especializada de Agrimensura. Considerando o disposto no artigo 9o, 614 
inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: 615 
XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não 616 
possua câmara especializada; Considerando que o profissional requereu a revisão de suas 617 
atribuições para atividade de Georreferenciamento, através do protocolo 200154270/2021 618 
(que também tramita nessa CEAG). O profissional atendeu as condições previstas nas 619 
Decisões Plenárias no 2087/04 e no 1347/08, ambas do Confea, possuindo, assim, 620 
atribuição para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais. VOTO: Salvo melhor 621 
entendimento, diante do exposto, voto: 1. Pela emissão da certidão que indique sua 622 
habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento 623 
junto ao INCRA; 2. Pela inclusão da habilitação para atividades de georreferenciamento de 624 
imóveis rurais, em suas atribuições profissionais”. Submetido à apreciação e encaminhado 625 
à votação, o relatório foi aprovado com 30 (trinta) votos. Houve 01 (uma) abstenção do 626 
conselheiro Mailson da Silva Neto. 3.16. Protocolo: 200144728/2020. Requerente: Centro 627 
Brasileiro de Profissionalização Empresarial - Faculdade Nova Roma. Assunto: 628 
Cadastramento do Curso Regular de Engenharia de Produção, presencial. Relator: 629 
Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte 630 
relatório: “Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, 631 
conforme instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1073/2016 do Confea, e que as 632 
informações complementares constam no plano de curso anexado ao processo; 633 
Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, conforme 634 
instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, e que as 635 
informações complementares constam no plano de curso anexado ao processo; 636 
Considerando que foi apresentada a Portaria nº 265, de 27/03/2015, de autorização do 637 
curso de Engenharia de Produção, ofertado pela Faculdade Nova Roma; Considerando que 638 
não foi apresentado ato de reconhecimento do curso e, conforme documentos anexados 639 
pela Instituição, o pedido de reconhecimento foi realizado sob protocolo nº 201817040; 640 
Considerando que o curso teve autorização para início das atividades em 27/03/2015, e a 641 
primeira turma teve início no segundo semestre de 2015; Considerando que a carga horária 642 
total do curso atende à carga horária mínima exigida pela Resolução CNE/CES nº 2, de 18 643 
de junho de 2007, de 3.600 horas; Considerando que o título acadêmico oferecido aos 644 
egressos deste curso encontra-se contemplado na Tabela de Títulos Profissionais do 645 
Sistema Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o código 131-06-00 - 646 
Engenheiro de Produção; Com relação à Câmara Especializada Engenharia Mecânica, 647 
Metalúrgica e Química – CEEMMQ,  resolve também aprovar o cadastramento do Curso 648 
de Engenharia de Produção, na modalidade presencial, desde que seja considerada válida a 649 
aplicabilidade do artigo 63 da Portaria nº 40 do MEC, em razão da ausência do ato de 650 
reconhecimento do referido curso, ofertado pela Faculdade Nova Roma; e, 2) Recomendar 651 
o registro dos egressos com o título de Engenheiro (a) de Produção, código 131-06-00, 652 
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concedendo-lhes as atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, 653 
para o desempenho das competências relacionadas no artigo 1º da Resolução nº 235/1975, 654 
do Confea. Portanto, após análise da documentação, onde conforme descrito acima sou de 655 
parecer favorável ao processo de solicitação de cadastro do curso superior de Engenharia 656 
de Produção, na modalidade presencial, oferecido pela Faculdade Nova Roma.” Submetido 657 
à apreciação e encaminhado à votação, o relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) 658 
votos. Não houve abstenção. 3.17. Protocolo: 200140495/2020. Requerente: Faculdade 659 
Metropolitana da Grande Recife. Assunto: Cadastramento do Curso Regular de 660 
Engenharia de Produção, presencial. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O 661 
Senhor Relator apresentou o seu relatório: “Considerando que a instituição de ensino 662 
apresentou o formulário B preenchido, conforme instruções descritas no Anexo II da 663 
Resolução nº 1073/2016 do Confea, e que as informações complementares constam no 664 
plano de curso anexado ao processo; Considerando que foi apresentada a Portaria nº 152, 665 
de 02/04/2013, de autorização do curso de Engenharia de Produção, ofertado pela 666 
Faculdade Metropolitana da Grande Recife; Considerando que não foi apresentado o ato de 667 
reconhecimento do curso e, conforme documentos anexados pela Instituição, o pedido de 668 
reconhecimento foi realizado sob protocolo nº 201802391; Considerando que a instituição 669 
acostou ao processo o Relatório de Avaliação do curso, realizado pelo MEC, que 670 
apresentou conceito 4, restando apenas a expedição e publicação pelo MEC da Portaria de 671 
Reconhecimento; Considerando que a carga horária total do curso atende à carga horária 672 
mínima exigida pela Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, de 3.600 horas; 673 
Foi recomendado pela CEAP registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro (a) 674 
de Produção, código 131-06-00 e atribuições previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194/1966, 675 
para o desempenho das competências relacionadas no artigo 1° da Resolução nº 235/1975, 676 
do Confea. Portanto voto pelo deferimento a solicitação do cadastro do Curso da 677 
Instituição de Ensino, na modalidade presencial. Com relação à Câmara Especializada 678 
Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, resolve também aprovar o 679 
cadastramento do Curso de Engenharia de Produção, na modalidade presencial, DESDE 680 
que seja considerada válida a aplicabilidade do artigo 63 da Portaria nº 40 do MEC, em 681 
razão da ausência do ato de reconhecimento do referido curso, ofertado pela Faculdade 682 
Metropolitana da Grande Recife; e, 2) Recomendar o registro dos egressos com o título de 683 
Engenheiro (a) de Produção, código 131-06-00, concedendo-lhes as atribuições previstas 684 
no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, para o desempenho das competências 685 
relacionadas no artigo 1º da Resolução nº 235/1975, do Confea. Portanto, após análise da 686 
documentação, onde conforme descrito acima sou de parecer favorável ao processo de 687 
solicitação de cadastro do curso superior de Engenharia de Produção, na modalidade 688 
presencial, oferecido pela Faculdade Metropolitana da Grande Recife.” Submetido à 689 
apreciação e encaminhado à votação, o relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos. 690 
Não houve abstenção.  Os itens sob a relatoria do Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida 691 
sairão de pauta, em função da ausência do mesmo. 3.18. Auto de Infração nº 692 
9900021123/2017 (CEEC). Autuado: Maria de Lourdes Simoni Batista. Assunto: 693 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Nilson Oliveira 694 
de Almeida; 3.19. Relatório Final de Atividades da Comissão de Educação e Atribuição 695 
Profissional – CEAP, exercício de 2020. Relator: Nilson Oliveira de Almeida; 3.20. 696 
Relatório Final de Atividades da Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA, exercício 697 
de 2020. Relator: Nilson Oliveira de Almeida. 3.21. Relatório Final de Atividades da 698 
Comissão de Divulgação – CD, exercício de 2020. Relator: Cássio Victor de Melo Alves. 699 
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O Senhor Relator fez a apresentação do relatório a seguir: “Relatório Anual de 700 
Atividades. 1. Introdução. O Presente relatório tem como objetivo informar à Diretoria e às 701 
áreas diretamente relacionadas às Comissões Permanentes, acerca do desempenho e 702 
desenvolvimento das atividades da Comissão de Divulgação – CD durante o exercício de 703 
2020, a fim de que tais informações sirvam de base para futuras ações de melhorias. 2. Da 704 
Composição da Comissão de Divulgação-CD. Considerando a realização da Sessão 705 
Plenária Ordinária nº 1.878, no auditório da Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns - 706 
AESGA, situado na Av. Caruaru, Heliópolis – Garanhuns - PE, nos dias 17 a 19 de janeiro 707 
de 2020, a Comissão de Divulgação – CD, do Crea-PE, para o exercício de 2020, foi 708 
composta pelos seguintes Conselheiros Titulares: 1º - André da Silva Melo Gomes, 2º - 709 
Mailson da Silva Neto, 3º - Cássio Victor de Melo Alves; e os Conselheiros Suplentes: 1º - 710 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 2º - Everdelina Roberta Araújo de Meneses, 3º - 711 
Nilson Oliveira de Almeida. A 1ª Reunião Ordinária foi realizada no dia 17 de junho de 712 
2020, por videoconferência, quando houve a eleição para Coordenador e Coordenador 713 
Adjunto, conforme descrito abaixo: Coordenador: Eng. de Produção Cássio Victor de Melo 714 
Alves e Coordenador Adjunto: Eng. de Pesca André da Silva Melo. 3. Do Fluxo de 715 
Reuniões. Em decorrência da suspensão das reuniões por conta da pandemia de covid-19, a 716 
realização das reuniões se iniciou em junho e, a partir de então, seguiu o Calendário Anual. 717 
No entanto, considerando necessidade de aprovação de Plano de Trabalho 2020, houve a 718 
necessidade de ser realizada uma reunião extraordinária, conforme demonstrado no quadro 719 
a seguir: 4. Das Atividades Desenvolvidas. Após a eleição de coordenadores, a Comissão 720 
Permanente de Divulgação iniciou suas atividades com a elaboração de um Plano de 721 
trabalho. Foi utilizado como base o Plano de exercício 2019, alterações foram solicitadas 722 
pelo Coordenador Eng. de Produção Cássio Victor de Melo e o Plano de Trabalho de 723 
Exercício 2020 foi aprovado em reunião extraordinária 002/2020, para posterior envio para 724 
aprovação da Diretoria. Envio foi formalizado através do protocolo 200143460/2020 para 725 
apreciação da Diretoria, que devolveu protocolo apenas em 07/12/2020 com a seguinte 726 
deliberação, datada de 18/11/2020: A Diretoria do Crea-PE, analisando o Plano de 727 
Trabalho apresentado pela Comissão de Divulgação-CD para o exercício 2020,decidiu 728 
aprovar o plano de trabalho apresentado, com a sugestão de exclusão do item nº 06, que 729 
dispõe sobre viagem do Coordenador e da Chefe do setor de comunicação do Crea-PE ao 730 
Confea, devido ao atual cenário ocasionado pela Pandemia de COVID-19. Em terceira 731 
reunião Ordinária, o Projeto de Acervo Fotográfico do Crea-PE elaborado na comissão do 732 
exercício 2019, foi apresentado pelo seu idealizado, o Coordenador Adjunto André da 733 
Silva Melo. Foi acordada a criação de um e-mail específico para que, posteriormente, 734 
sejam decididas, junto com a Gerência de Políticas Institucionais, as Diretrizes cabíveis 735 
para o encaminhamento das imagens para início da construção do Acervo. Mediante 736 
solicitação, a GTI criou o e-mail acervofotografico.creape@gmail.com. Entretanto, em 737 
razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19) a Comissão de Divulgação não 738 
conseguiu dar continuidade ao Projeto de Acervo Fotográfico nem executar seu Plano de 739 
Trabalho para o exercício de 2020”. Submetido à apreciação e encaminhado à votação, o 740 
relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 4. 741 
Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 21h00, do dia seis 742 
de maio do ano de dois mil e vinte e um, declarou encerrada a Sessão Plenária 743 
Extraordinária nº 1.914. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e 744 
aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil ELOISA BASTO AMORIM 745 
DE MORAES – 2ª Diretora-Administrativa _____________________________________ 746 
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e pelo Presidente, Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO DE LUCENA 747 
__________________________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 748 


