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        EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator em resposta ao 

questionamento do Instituto Nacional do Seguro Social sobre a 
designação de servidor com formação em Engenharia, para exercer 
atividade de FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO de terceirização de 
execução de obras e serviços de engenharia.  

 
 
 DECISÃO 
 
 
 
 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 14 de julho de 2021, em Sessão Ordinária, realizada 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 e voto do relator, Conselheiro Audenor Marinho de 
Almeida; considerando que se trata de questionamentos formalizados pela Superintendência 
Regional do INSS Nordeste, por meio do ofício nº 13/INSS/SRIV/DIVOFL/SENGPAI, assinado 
pelo Sr. Jailson Lopes de Lima, Chefe de Engenharia e Patrimônio Imobiliário; considerando que, 
em se tratando o questionamento do requerente sobre a designação de servidor com formação em 
Engenharia para exercer atividade de FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO de terceirização de 
execução de obras e serviços de engenharia, a Instrução Normativa nº 5 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, de 25 de maio de 2017, no seu capítulo V - Seção I: 
Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos define que: Art. 40: o conjunto 
de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor da execução dos contratos, auxiliado 
pela FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, administrativa, setorial e pelo público usuário, conforme o caso, 
de acordo com as seguintes disposições: I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem 
como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação 
pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que 
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção 
dos contratos, dentre outros; II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar 
a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo 
e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de 
desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, 
podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V deste artigo; considerando a definição 
do termo "fiscalização" estabelecida no glossário constante no anexo I da Resolução nº 1.073/2016 
do CONFEA, a saber: "Atividade que envolve a inspeção e controle técnicos sistemáticos de obras 
ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução por um responsável técnico, 
obedecendo ao projeto, às especificações e aos prazos estabelecidos"; considerando que a lei federal 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, 
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Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e dá outras providências, define: Art. 6º: Exerce ilegalmente a 
profissão de Engenheiro, Arquiteto ou Engenheiro-Agrônomo: (...) b) Profissional que se incumbir 
de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro (...) Art. 7º: As atividades e 
atribuições do Engenheiro, Arquiteto ou Engenheiro-Agrônomo consistem em: (...) e) Fiscalização 
de obras e serviços técnicos; considerando que, salvo melhor entendimento, apenas o profissional 
habilitado na área abrangida pela atividade fiscalizada pelo INSS possui a devida atribuição e 
conhecimento técnico necessários para avaliar a execução do objeto nos moldes contratados pela 
instituição, incluindo: a aferição da qualidade, a compatibilidade do padrão de prestação dos serviços 
com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, a inspeção e 
a realização dos controles técnicos sistemáticos da obra ou serviço técnico contratado, com a 
finalidade de examinar e verificar se sua execução está obedecendo aos critérios definidos em projeto 
e às especificações técnicas constantes nos dispositivos de contratação. Considerando que há decisão 
expedida pelo plenário do CREA-MG, PL/MG de nº 301/2014, cuja resposta ao INSS daquele Estado 
foi a seguinte: "Poderá ser designado qualquer dos servidores com formação em engenharia para a 
atividade de fiscalização de contratos, independente da modalidade de sua formação, com a ressalva 
de que, no caso de análise de serviços fora de sua habilitação, o mesmo solicite o apoio necessário 
dentro do quadro de servidores"; considerando que, em se tratando do questionamento se a emissão 
de ART de cargo/função é suficiente para cobertura das atividades do FISCAL DE CONTRATO, 
embora as atividades de elaboração de elementos técnicos para a contratação de obras e a fiscalização 
de contratos façam parte do escopo do exercício da função de engenheiro do INSS, o art. 44 da 
Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA estabelece que o registro da ART de cargo ou função não 
exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço – específica ou múltipla, haja 
vista a primeira ter como finalidade fundamental o registro do vínculo profissional firmado entre este 
e o contratante, no caso, o INSS; considerando que a ART de cargo ou função registrada no sistema 
informatizado do CREA não permite o detalhamento das atividades constantes no referido vínculo 
firmado entre o profissional e o contratante, inclusive quando se trata de diversos estabelecimentos 
ou agências, como o caso do INSS, o que torna essa anotação insuficiente para se conhecer as 
atividades desempenhadas pelo profissional e os respectivos estabelecimentos no exercício de seu 
cargo; considerando, todavia, que a decisão plenária PL/MG nº 301/2014 do CREA-MG teve a 
seguinte resposta ao INSS sobre esse questionamento: "A ART de cargo/função da atividade de 
fiscalização de obras em dependências do INSS é suficiente para a cobertura dessas atividades, 
ressaltando-se que, para efeito de acervo técnico do profissional, deverá ser anotada ART tipo 
obra/serviço em cada obra específica"; considerando o teor do parecer e voto do relator, DECIDIU, 
aprovar, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos, o relatório e voto do relator conforme 
a seguir: Em se tratando do questionamento do requerente sobre a designação de servidor com 
formação em Engenharia para exercer atividade de FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO de 
terceirização de execução de obras e serviços de engenharia: 1. Que o INSS disponha, em seu 
corpo técnico, de todos os profissionais legalmente habilitados e com as atribuições específicas 
para cada atividade a ser fiscalizada. 2. Caso o quadro atual de profissionais não seja suficiente 
para atender a essa demanda e não seja possível a ampliação do mesmo, o órgão poderá optar 
pela contratação de empresas de engenharia para exercer a atividade de fiscalização técnica 
especializada, exigindo das mesmas os profissionais devidamente habilitados para as atividades 
necessárias. 3. Caso não seja possível a atribuição da fiscalização de um determinado contrato 
a mais de um profissional simultaneamente, o INSS poderá designar apenas um Fiscal do 
Contrato, o qual deverá atuar nos limites de suas atribuições profissionais e deverá solicitar 
apoio especializado de profissional devidamente habilitado nas situações onde seus limites de 
atuação precisarem ser estendidos. Em se tratando do questionamento se a emissão de ART de 
cargo/função é suficiente para cobertura das atividades do FISCAL DE CONTRATO: 4. Que 
as atividades de fiscalização e todas as demais realizadas pelos profissionais do INSS no âmbito 
das atribuições conferidas aos mesmos através do sistema CONFEA/CREA deverão ser objeto 
de Anotação de Responsabilidade Técnica de cada obra ou serviço específico, conforme dispõe 
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a resolução nº 1.025/2009. Houve 01 (uma) abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano 
Antonio de Lucena - Presidente. Votaram os Conselheiros: André da Silva Melo, Audenor Marinho 
de Almeida, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca 
Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto 
Amorim de Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno 
Mendes Cordeiro, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Jeferson do Rego Silva, Jurandir 
Pereira Liberal, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José 
Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de 
Oliveira, Nilson Oliveira de Almeida, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, 
Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira Araújo, Severino 
Gomes de Moraes Filho e Stênio de Coura Cuentro. 
  

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 09 de junho de 2021. 
 
 

 
Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 

Presidente. 
 


