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  EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, deferido o pleito da requerente, 

mantendo o registro da ART de Cargo e Função PE20200545355, tendo por 
Responsável Técnico o profissional Ailton Ferreira da Silva, Engenheiro 
Químico, em favor da empresa IMPORT - Comércio, Manutenção, Serviços e 
Aluguel de Produtos Hospitalares Ltda. e dá outras providências. 

 

                                          

DECISÃO 
 

 
 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, reunido em 17 de fevereiro de 2021, em Sessão Ordinária, por videoconferência, devido à 
calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), 
conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, e; apreciando o 
relatório apresentado pelo relator, Conselheiro Audenor Marinho de Almeida; considerando que o 
requerimento trata da Indicação do profissional Ailton Ferreira da Silva, Engenheiro Químico, com 
atribuições regidas pelo art. 17 da Resolução nº 218/73, do Confea, como Responsável Técnico da empresa 
IMPORT - Comércio, Manutenção, Serviços e Aluguel de Produtos Hospitalares Ltda., através da ART de 
Cargo e Função PE20200545355; considerando que consta como objeto social da empresa: “PRINCIPAL: 
comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, importação e exportação. 
SECUNDÁRIOS: comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 
de laboratórios, importação e exportação; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; aluguel de equipamentos científicos, médicos e 
hospitalares, sem operador; serviço de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a 
urgências”; considerando que constam no processos, dentre outros, os seguintes documentos: Instrumento 
de Constituição de Pessoa Jurídica e suas alterações, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 
ART de Cargo e Função e Contrato de prestação de serviços entre empresa e profissional. Considerando 
que constam, entre as atividades previstas no objeto social da empresa, a manutenção e reparação de 
aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos, e equipamentos de irradiação; considerando que a Decisão 
Plenária nº PL-1804/98, do Confea definiu as competências profissionais para atuação no projeto, 
supervisão, instalação, montagem e manutenção de equipamentos odontomédico hospitalar, constando o 
seguinte: “(...) DECIDIU: esclarecer aos CREAs o seguinte: 1) O projeto e a execução dos equipamentos 
eletro-eletrônicos e/ou eletromecânicos, odonto-médico hospitalares são de competência profissional dos 
engenheiros mecânicos, eletricistas e eletrônicos circunscritos, exclusivamente, no âmbito de sua formação 
profissional; (...).”; considerando que, quando da decisão do CONFEA citada anteriormente, não constava, 
na tabela de títulos do Conselho, o título de Engenheiro Biomédico; considerando que a Resolução nº 
1.073/2016 prevê a possibilidade de extensão das atribuições iniciais do profissional, com base em 
conteúdos formativos obtidos por meio de realização de cursos de especialização ou suplementação 
curricular, desde que requeridos pelo profissional; considerando, todavia, que nas atribuições do 
profissional Engenheiro Químico Ailton Ferreira da Silva não consta informação de atribuições adicionais; 
considerando, todavia, que nas atribuições do profissional Engenheiro Químico Ailton Ferreira da Silva 
não consta informação de atribuições adicionais; considerando que o processo foi apreciado pela Câmara 
Especializada de Engenharia Mecânica Metalúrgica e Química - CEEMMQ, cujo parecer do Conselheiro 
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responsável foi pelo indeferimento da ART de cargo e função nas condições acima dispostas; considerando 
que o requerente apresentou contestação ao parecer da CEEMMQ, mencionando o ofício nº 023/2019 
emitido por essa Câmara, no qual a mesma defere a favor do RT com formação em Eng. Química para 
atuar, exclusivamente, nas suas atividades compulsórias frente às autoridades estaduais e nacionais, como 
APEVISA, BOMBEIROS, CPRH e ANVISA, não permitindo, todavia, a atuação do profissional nas 
atividades secundárias da empresa relacionadas com a manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos 
e eletroterapêuticos; considerando que o requerente acostou ao processo cópia de seu contrato com a 
empresa, no qual, no campo objeto do contrato, constam as seguintes atribuições: "prestação de serviços de 
responsabilidade técnica e de assessoria da qualidade, no período de 01/09/2020 à 10/03/2021 e se 
renovando automaticamente, para as seguintes atividades: 1) Responsabilidade Técnica 2) Manter e 
responder a esta empresa o sistema da qualidade pela RDC 16, treinando todo o corpo funcional aos 
requisitos da RDC 16 e apresentar o sistema da qualidade aos clientes e órgãos fiscalizadores, quando 
necessário. Orientado pelo Ofício nº 23/2019 CEEMMQ/PE de 07 de julho de 2019 emitido pelo CREA-
PE"; considerando que, após essa contestação, a CEEMMQ emitiu novo parecer, mantendo sua decisão por 
entender que o requerente "não anexou documento algum a esse processo, no sentido de atender ás 
exigências impostas em meu voto (aprovado por essa câmara CEEMMQ) em 04 de novembro de 2020", 
transcrito na íntegra; considerando o voto do relator: 1. Que seja deferido o pleito do requerente, mantendo 
o registro da ART de Cargo e Função PE20200545355, tendo por Responsável Técnico o profissional 
Ailton Ferreira da Silva, Engenheiro Químico, em favor da empresa IMPORT - Comércio, Manutenção, 
Serviços e Aluguel de Produtos Hospitalares Ltda. 2. Que suas atribuições em favor da empresa limitem-se, 
exclusivamente, às suas atividades compulsórias frente às autoridades estaduais e nacionais, como 
APEVISA, BOMBEIROS, CPRH e ANVISA, não sendo permitidas, portanto, atividades secundárias da 
empresa relacionadas com a manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e 
similares, em consonância com o ofício nº 23/2019 CEEMMQ/PE, datado de 07 de julho de 2019, 
DECIDIU aprovar, por maioria, com 26 (trinta e seis) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários o 
relatório e voto do relator, deferido o pleito do requerente, mantendo o registro da ART de Cargo e 
Função PE20200545355, tendo por Responsável Técnico o profissional Ailton Ferreira da Silva, 
Engenheiro Químico, em favor da empresa IMPORT - Comércio, Manutenção, Serviços e Aluguel de 
Produtos Hospitalares Ltda. e que suas atribuições em favor da empresa limitem-se, exclusivamente, às 
suas atividades compulsórias frente às autoridades estaduais e nacionais, como APEVISA, 
BOMBEIROS, CPRH e ANVISA, não sendo permitidas, portanto, atividades secundárias da empresa 
relacionadas com a manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e similares, 
em consonância com o ofício nº 23/2019 CEEMMQ/PE, datado de 07 de julho de 2019. Houve 04 
(quatro) abstenções. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 
André da Silva Melo, Artidônio Araújo Filho, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva 
Júnior, Cassio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everson Batista de Oliveira, Giani de 
Barros Câmara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Humberto Pessoa de Freitas, Jairo de Souza Leite, 

Jayme Goncalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, José Jeferson do Rêgo Silva, Julimar Viana da 
Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Magda Simone Leite Pereira Cruz,  Mozart 
Bandeira Arnaud, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, 
Sérgio Paulo Lemos Monteiro, Stênio de Coura Cuentro e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Votos 
contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Nilson 
Oliveira de Almeida e Roberto Luiz de Carvalho Freire. Absteve-se de votar os Conselheiros: Cláudia 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Maycon Lira Drummond Ramos, e 
Thomas Fernandes da Silva. 

  
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife-PE, 17 de fevereiro de 2021. 

 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 


