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        EMENTA: Aprova o relatório do relator com as orientações exaradas 

conforme solicitação da Divisão de Acervo Técnico do Crea-PE.   
 
 
 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 da análise de requerimento da Divisão de Acervo Técnico desse 
Regional à cerca de orientação do plenário, diante de reiteradas solicitações de registro de Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART, oriundas de diversas modalidades profissionais do sistema 
CONFEA/CREA, motivadas por força do inciso III do art. 11 da Lei Municipal nº 17.982/2014, a 
qual institui o alvará de localização e funcionamento condicionado e o definitivo, e dá outras 
providências; considerando que o alvará de localização e funcionamento é a licença condicionada 
pelo município para qualquer atividade de uso não habitacional que seja exercida em determinado 
local. Considerando que o disposto no inciso III do art. 11 da lei 17.982/2014: Art. 11: O Alvará de 
Localização e Funcionamento Definitivo, de que trata esta lei, será expedido para as atividades 
descritas no parágrafo 1º, desde que o imóvel esteja inscrito no cadastro imobiliário do município 
(IPTU) e apresente: (...) III - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT de Laudo Técnico devidamente assinado pelo responsável técnico 
legalmente habilitado, atestando que cumpriu a legislação municipal, estadual e federal vigentes 
acerca das condições de higiene, segurança, habitabilidade, estabilidade e acessibilidade da 
edificação, se o Habite-se ou Aceite-se da edificação tiver sido concedido a mais de 5 (cinco) anos; 
considerando que, de acordo com o requerimento da Diretoria do CREA, a modalidade que mais 
predomina nos pedidos de registro de ART é a Engenharia Civil, mas que são comuns pedidos de 
Engenheiros Mecânicos, Agrícolas, Segurança do Trabalho e outros; considerando que no aludido 
requerimento, são postas duas questões básicas por parte da Diretoria, quais sejam: a) Dentre as 
condições mencionadas no inciso III do art. 11 da lei 17.982/2014, tais como: higiene, segurança, 
habitabilidade, estabilidade e acessibilidade, a quais profissionais também caberia atestar acerca 
destes itens no que concerne a edificação. b) Quanto ao Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
poderia atestar acerca das condições de higiene e segurança; considerando que os questionamentos 
acima referidos foram inicialmente encaminhados às Câmaras Especializadas do CREA-PE, as quais 
se posicionaram, resumidamente, da seguinte forma: • Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 
- CEE: O laudo técnico, dependendo de sua complexidade, deverá ser multidisciplinar. De modo que 
a Câmara limitou- se a determinar que se faz necessário um engenheiro eletricista entre os co-autores 
do parecer técnico. • Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química - 
CEEMMQ: Favoráveis a que engenheiros mecânicos registrem ART para o alvará de funcionamento 
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previsto na Lei Municipal n. 17.982/2014, desde que dentro de suas atribuições. • Câmara 
Especializada de Agronomia - CEAG - Entendeu pela possibilidade de que os profissionais da 
agronomia sejam responsáveis técnicos acerca de higiene, segurança, habitabilidade, estabilidade e 
acessibilidade, quando as edificações forem para fins rurais e/ou localizadas em áreas rurais. No 
entanto também entendeu que os conceitos supra mencionados não estão claros na legislação, por 
isso, decidiu pela necessidade de ser criada uma Comissão Provisória (Grupo de Trabalho) com 
representantes de todas as câmaras. Ao final, registrou que até que se tenha um entendimento comum, 
todos os processos deverão ser remetidos à CEAG para análise individualizada. • Câmara 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC - Decidiu que os engenheiros civis estão aptos a emitirem 
os Laudos Técnicos demandando pela Lei Municipal n. 17.982/2014; Também ficou decidido que o 
Coordenador faria contato com as demais Câmaras para saber dos seus entendimentos, e que fosse 
encaminhada consulta a PCR. • Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEEGM - Entendeu 
que o laudo técnico refere-se às atividades técnicas demandadas às edificações, portanto fogem das 
competências dos profissionais daquela Câmara Especializada. • Câmara Especializada de 
Engenharia e Segurança do Trabalho - CEEST - Não consta  decisão no processo. • Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional - CEAP - Entendeu sobre a existência de lacunas da lei em 
comento, sobretudo pela generalidade dos “elementos condicionantes”. Assim, decidiu recomendar 
para que sejam feitos os registros das ARTs apresentadas pelos engenheiros civis, em caráter 
temporário até resposta final da Prefeitura. Caso a ART seja assinada apenas pelo engenheiro civil, 
mas apresente atribuições que competem a outros profissionais, que seja remetida às respectivas 
câmaras especializadas para análise. Recomendou também que a análise de sua decisão fosse 
remetida à Prefeitura Municipal do Recife, solicitando esclarecimentos; considerando que há decisão 
da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, de nº 337/2019, datada de 03/04/2019, a qual 
não reconhece a competência de Engenheiros Agrônomos para exercer as atividades listadas no 
inciso III do art. 11 da lei 17.982/2014, quando se tratar de edificações urbanas. Considerando que, 
em se tratando das atribuições dos Engenheiro de Segurança, nessa mesma decisão, a CEEC 
reconhece como única atribuição que suscita uma análise específica o termo "estabilidade", pois 
segundo a decisão, do ponto de vista da Engenharia Civil, tal aspecto trata-se de uma análise 
aprofundada das condições dos componentes estruturais da edificação (fundações e estrutura), bem 
como de considerações sobre seu dimensionamento e materiais construtivos aplicados, o que 
certamente não caberia ao Engenheiro de Segurança. Considerando que, em nova decisão, de nº 
622/2019-CEEC/PE, datada de 05/06/2019, a CEEC determina que as atividades listadas no inciso 
III do art. 11 da lei 17.982/2014 tratam-se de atribuições exclusivas de Engenheiro Civil. 
Considerando o disposto no parágrafo 9º do artigo 6º da lei 17.982/2014 citada anteriormente: "O 
Laudo Técnico e respectiva ART de que trata o inciso III deste artigo, poderá ser apresentado para 
outros usos e atividades que venham a se instalar no mesmo imóvel, exceto para os casos em que a 
edificação seja submetida a novos esforços estruturais"; considerando que o disposto acima evidencia 
que a análise de estabilidade prevista no inciso III trata de esforços estruturais da edificação, 
atribuição típica do Engenheiro Civil; considerando que, em se tratando do termo "acessibilidade", a 
ABNT NBR 9050 o relaciona com critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do 
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos, atribuições típicas do Engenheiro Civil. Considerando o disposto no art. 4º da Resolução 
359/91, que trata das atribuições do Engenheiro de Segurança do Trabalho: Art. 4º - As atividades 
dos Engenheiros e Arquitetos, na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho, são as 
seguintes: (...) 2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e 
equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, 
higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; considerando que, em se 
tratando dos termos "higiene" e "segurança", ambos estão contemplados nas atribuições profissionais 
do Engenheiro de Segurança do Trabalho; considerando que, em se tratando do termo 
"habitabilidade", embora tenha sentido amplo de interpretação, salvo melhor entendimento, sugere 
maior relação com as condições de uso da edificação, seja pelos aspectos estruturais, seja pelas 
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condições de desempenho ou conforto, situações típicas de avaliação do Engenheiro Civil; 
Considerando o parecer e voto do relator  com as seguintes orientações à Divisão de Acervo Técnico  
do CREA-PE: a) Dentre as condições mencionadas no inciso III do art. 11 da lei 17.982/2014, tais 
como: higiene, segurança, habitabilidade, estabilidade e acessibilidade, a quais profissionais também 
caberia atestar acerca destes itens no que concerne a edificação? RESPOSTA: Ao Engenheiro Civil, 
como único responsável, salvo quando forem verificadas situações particulares que extrapolem, 
claramente, suas atribuições, quando deve ser considerada a necessidade de co-autoria com 
profissionais de outras modalidades. b) Quanto ao Engenheiro de Segurança do Trabalho, se poderia 
atestar acerca das condições de higiene e segurança? RESPOSTA: Sim, unicamente por esses 
aspectos mencionados no inciso III do art. 11 da lei 17.982/2014, DECIDIU, aprovar, por 
unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos, o relatório e voto do relator com as orientações a 
seguir: a) Dentre as condições mencionadas no inciso III do art. 11 da lei 17.982/2014, tais 
como: higiene, segurança, habitabilidade, estabilidade e acessibilidade, a quais profissionais 
também caberia atestar acerca destes itens no que concerne a edificação? RESPOSTA: Ao 
Engenheiro Civil, como único responsável, salvo quando forem verificadas situações 
particulares que extrapolem, claramente, suas atribuições, quando deve ser considerada a 
necessidade de co-autoria com profissionais de outras modalidades. b) Quanto ao Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, se poderia atestar acerca das condições de higiene e segurança? 
RESPOSTA: Sim, unicamente por esses aspectos mencionados no inciso III do art. 11 da lei 
17.982/2014. Houve 01 (uma) abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano Antonio de 
Lucena - Presidente. Votaram os Conselheiros: 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, 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, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira Araújo, 
Severino Gomes de Moraes Filho e Stênio de Coura Cuentro. Absteve-se de votar o Conselheiro 
Rildo Remígio Florêncio. 
 
  

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 09 de junho de 2021. 
 
 

 
Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 

Presidente. 
 


