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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.936, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia onze de maio de dois mil e 
vinte e dois, por videoconferência. 
 
 
Aos onze dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e 1 

dois, às dezoito horas e cinquenta e três minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional 2 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.936, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento e 4 
atendendo aos protocolos determinados pelos órgãos de saúde, em razão da calamidade 5 
pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID 19) 6 
e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena – Presidente. 1. 7 
Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20, do Regimento 8 
do Crea-PE, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos da Sessão Ordinária nº 9 
1.936. Presentes os Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, 10 
Alexandre Monteiro Ferreira Barros, André da Silva Melo, Andrés Luís Troncoso Gomez, 11 
Audenor Marinho de Almeida, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonsêca 12 
Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cássio 13 
Victor de Melo Alves, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de 14 
Moraes, Emanuel Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros 15 
Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, João Alberto 16 
Gominho Marques de Sá, José Jeferson do Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, 17 
Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Marcos José Chapão, Marcos da Silva 18 
Neto, Mário Ferreira de Lima Filho, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira 19 
Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli 20 
Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, Severino Moraes 21 
Gomes Filho, Silvania Maria da Silva, Thomas Fernandes da Silva, Valdemir Francisco 22 
Barbosa e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 2. Comunicados: 2.1. Posses de Inspetores: 23 
Informado pelo 1º Diretor-Administrativo, Conselheiro Pedro Pauo da Siva Foseca as 24 
seguintes posses: 2.3.1. Engenheira de Pesca Raquel Marques dos Santos, empossada como 25 
Inspetora Secretária da Inspetoria Regional de Floresta, em em 08/04/2022. 2.1.2. 26 
Engenheiro Civil André Luis Bezerra, empossado no cargo de Inspetor Coordenador da 27 
Inspetoria Regional de Santa Cruz do Capibaribe, em 11/04/2022. 2.1.3. Engenheira 28 
Ambiental Manuela Freitas de Lima, empossada no cargo de Inspetora Secretária da 29 
Inspetoria Regional de Santa Cruz do Capibaribe, em 11/04/2022. 2.1.4. Engenheiro 30 
Ambiental Mateus Renan Torres, empossado no cargo de Inspetor Tesoureiro da Inspetoria 31 
Regional de Santa Cruz do Capibaribe, em 11/04/2022. 2.2. Licenças: Informaram suas 32 
licenças as quais foram lidas pelo 1º Diretor-Administrativo os Conselheiros: Almir Campos 33 
de Almeida Braga Filho, Adir Átila Matos de Sousa, Bruno Marinho Calado, no período de 34 
01/01/2022 a 31/12/2023, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Ednaldo Barbosa de Souza, 35 
Fernando Henrique Ferreira de Alves Melo, Francisco de Assis de Andrada Jurubeba, no 36 
periodo de 12/04/2022 a 12/05/2022, Gustavo de Lima Silva, Isaac Sérgio Araújo de Brito, 37 
Jairo de Souza Leite, Jayme Gonçalves dos Santos, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, 38 
José Adolfo Azevedo Ximenes, José Tumé de Lima, Magda Simone Leite Pereira Cruz, 39 
Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Ronaldo Borin, Stênio 40 
de Coura Cuentro. O Conselheiro Rildo Remígio Florêncio referindo-se à licença 41 
apresentada pelo Conselheiro Bruno Marinho Calado solicitou a confirmação do período, 42 
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após o que questionou se não estaria caracterizando uma renúncia, uma vez que coincide 43 
com o término do mandato (dez de 2023). A Advogada Ana Rita Falcão informou que o 44 
regimento do Crea-PE diz que o conselheiro pode licenciar-se, porém não limita o período. 45 

3. Aprovação das Atas das Sessões Plenárias: 3.1. Extraordinária nº 1.934, realizada 46 
em 30/03/2022. O Senhor Presidente informou que a ata foi previamente encaminhada 47 
para apreciação dos Senhores Conselheiros e questionou se haveria algum pedido de 48 
correção ou destaque e, não havendo nenhum pronunciamento, submeteu à votação sendo a 49 
mesma aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.2. 50 
Ordinária nº 1.935, realizada em 13/04/2022. O Senhor Presidente informou que a ata 51 
foi previamente encaminhada para apreciação dos Senhores Conselheiros e questionou se 52 
haveria algum pedido de correção ou destaque e, não havendo nenhum pronunciamento, 53 
submeteu à votação sendo a mesma aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) 54 
votos. Não houve abstenção. 4. Ordem do Dia: 4.1. Protocolo nº 200116961/2019 55 
(CEAG). Requerente: Roseane Karla Soares da Silva. Assunto: Recurso contra a Decisão 56 
nº 105/2021 – CEAG, que indeferiu a emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT. 57 
Relatora: Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora expôs o 58 
seguinte parecer: “Este processo vem ao plenário por recurso contra a decisão da CEAG que 59 
indeferiu a emissão da CAT; considerando que a profissional Roseane Karla Soares da Silva 60 
apresentou documentação probatória de cumprimento das exigências feitas pelo setor 61 
responsável; considerando que a profissional requer na sua solicitação, a possibilidade de 62 
sanar os erros apontados na emissão da ART; considerando que a CAT 2220439196/2016 já 63 
se encontra cancelada desvinculando-a da ART. Somos pelo acatamento do recurso para que 64 
o processo possa ser retornado à CEAG para revisão do seu posicionamento, possibilitando 65 
que as exigências pontuadas sejam atendidas e a análise da CAT continuada. SMJ é o 66 
parecer.” Submetido à apreciação e, em seguida à votação, o relatório foi aprovado, com 30 67 
(trinta) votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro José Jeferson do Rêgo Silva. 4.2. 68 
Protocolo nº 200182353/2022 (CEAG). Requerente: Rafael Damasceno. Assunto: Outras 69 
Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 70 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira Eloisa 71 
Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “Este 72 
processo vem ao plenário pela inexistência da Câmara de Agrimensura, a cerca de 73 
solicitação de Certidão de Georreferenciamento do profissional Rafael Damasceno; 74 
considerando que o processo foi analisado pela CEAG que Indeferiu a emissão de certidão 75 
do profissional Engenheiro Agrícola Rafael Damasceno, para habilitação em desempenhar 76 
atividades para georreferenciamento de imóveis rurais junto ao INCRA; considerando que o 77 
profissional não possui atribuição para as atividades; considerando que não foram cumpridas 78 
todas as condições previstas nas Decisões Plenárias do CONFEA nº 2087/04 e nº1347/08; 79 
considerando que não foram cumpridas as condições estabelecidas pelas Resoluções nº 80 
256/78 e 1.010/2005 do CONFEA; somos pelo Indeferimento da Certidão solicitada. O 81 
profissional poderá requerer, no entanto, declaração para fins de comprovação de atribuição 82 
para: levantamentos topográficos, levantamento e nivelamento de terra”. O Relatório foi 83 
encamihado à apreciação e, posteriormente, à votação sendo aprovado, por unanimidade, 84 
com 33 (trinta e três) votos. Não houve abstenção. 4.3. Protocolo nº 200181432/2022 85 
(CEAG). Requerente: José Cláudio Fautino de Albuquerque Assunto: Outras Certidões 86 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 87 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira Eloisa 88 
Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “Este 89 
processo vem ao plenário pela inexistência de Câmara de Agrimensura, a cerca de 90 
solicitação de Certidão de Georeferenciamento do profissional José Cláudio Faustino de 91 
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Albuquerque, engenheiro Agrônomo, que possui atribuição para as atividades e tendo em 92 
vista que foram cumpridas todas as condições previstas nas decisãos plenárias nº 2.087/04 e 93 
nº 1.347/08 somos pelo deferimento e expedição da Certidão solicitada”. O Relatório foi 94 
encamihado à apreciação e, posteriormente, à votação sendo aprovado, por unanimidade, 95 
com 33 (trinta e três) votos. Não houve abstenção.” 4.4. Protocolo nº 200161894/2021 96 
(CEEE). Requerente: Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana Ltda. Assunto: 97 
Recurso contra a Decisão nº 339/2021 – CEEE, que arquiva processo de denúncia impetrada 98 
pela SENTRAN Serviços Especializados de Trânsito Ltda. Relator: Conselheiro Emanuel 99 
Araújo Silva. Este item foi retirado de pauta, por solicitação do relator, uma vez que o 100 
mesmo necessita de mais tempo para concluir o seu relatório. A solicitação foi prontamente 101 
acatada. 4.5. Protocolo nº 200181245/2022 (CEAG/CEEC). Requerente: João Joaquim 102 
Guimarães Recena. Assunto: Certidão de Acervo Técnico – CAT – Divergência de 103 
Pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (defere) e a de 104 
Agronomia – CEAG (Indefere). Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O 105 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O presente processo refere-se à análise de 106 
solicitação de Certidão de Acervo Técnico-CAT nº 2220483160/2018 pelo profissional João 107 
Joaquim Guimarães Recena, RNP nº 1806405385, Engenheiro Civil com atribuições regidas 108 
pelos artigos 28, exceto alínea ‘g’ e artigo 29, exceto alínea ‘a’ do Decreto Federal nº 109 
23569/33; considerando que consta registrada na CAT solicitada a atividade técnica de 110 
“coordenação” e o resumo do contrato de “serviços de consultoria e gerenciamento à 111 
Unidade de Coordenação de Programa - UCP do Programa Nacional de Desenvolvimento 112 
do Turismo – PRODETUR Nacional no Estado de Pernambuco conforme Consórcio TPF 113 
Engenharia – Ecoplan”; considerando que CAT contém o registro da ART inicial nº 114 
0122504032015 e mais 10 (dez) ARTs adicionais; Considerando que no processo constam 115 
ainda os atestados de capacidade técnica emitidos pela Contratante do serviço e o extrato do 116 
profissional; considerando que, de acordo com o artigo 57 da Resolução nº 1.025/2009, é 117 
facultado ao profissional requerer o registro do atestado de capacidade técnica por parte de 118 
seu contratante, com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade 119 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos; considerando que o § 1º do 120 
artigo 59 da resolução em comento determina que somente será objeto de registro pelo 121 
CREA o atestado que apresentar os dados mínimos indicados no Anexo IV; considerando 122 
que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pelo profissional faz referência às 123 
atividades de coordenação e supervisão; considerando que o artigo 61-A da supracitada 124 
Resolução, acrescido ao texto normativo no ano de 2017, determina: Art. 61-A. O atestado 125 
que referenciar serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica 126 
deverá relacionar os demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs (grifo nosso); 127 
considerando que o item 6 do Atestado, relativo à equipe técnica, relaciona os profissionais 128 
envolvidos no serviço, não indicando, todavia, as ARTs de 3 (três) dos profissionais que 129 
atuaram no contrato; considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC 130 
deste Regional emitiu decisão deferindo o requerimento do profissional quanto à emissão da 131 
CAT com atestado constando na decisão que “a instrução técnica elaborada pelo Assistente 132 
Técnico do CREA-PE não apresentou nada que se oponha ao pleito do requerente”, o que 133 
não é correto afirmar, haja vista constar na instrução técnica que “analisando o atestado 134 
identificamos a ausência de informações exigidas pela Resolução nº 1.025/2009, o que 135 
demandou o envio desse processo para análise da câmara especializada” bem como a 136 
citação: “O Atestado não atende plenamente ao disposto no artigo 61-A da Resolução nº 137 
1.025/2009, uma vez que não relaciona as ARTs de todos s profissionais no quadro relativo 138 
a Equipe Técnica”; considerando que a CAT solicitada é do tipo com atestado, por isso a 139 
necessidade da análise de conformidade com os dispositivos normativos citados 140 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERN AMBUCO – CREA-PE 
 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

anteriormente; considerando que a Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, 141 
requisitada para emitir parecer no processo por conta da existência de profissionais de suas 142 
modalidades envolvidos no serviço, emitiu decisão indeferindo o pleito do requerente 143 
apoiada na fundamentação legal supra citada; considerando o disposto no art. 63 da 144 
Resolução nº 1.025/2009: Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após 145 
efetuar a análise do requerimento e a verificação dos dados do atestado em face daqueles 146 
constantes dos assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas; considerando que, até o 147 
momento de elaboração da instrução técnica do processo, tramitavam na Coordenação de 148 
Análise Técnica 06 (seis) solicitações de Certidão de Acervo Técnico deste contrato, 149 
incluindo a do interessado em questão; considerando que, na ausência das ARTs de 3 (três) 150 
dos 5 (cinco) profissionais envolvidos no serviço, além do requerente, prejudica o exercício 151 
da atribuição precípua de fiscalização por parte do CREA-PE; Diante do exposto, 152 
ressalvadas as prerrogativas dos direitos individuais garantidos na constituição federal desse 153 
país, sobre as quais não poderá se aprofundar este Relator por não ser operador do Direito, 154 
voto para que seja indeferido o pleito do Requerente, não devendo ser registrada a Certidão 155 
de Acerto Técnico com Atestado, por este último não atender ao disposto no artigo 61-A da 156 
Resolução nº 1.025/2009, uma vez que não relaciona as ARTs de todos os profissionais no 157 
quadro relativo à Equipe Técnica.” O relatório foi posto em apreciação e, em sequência, 158 
encaminhado à votação, sendo o mesmo rejeitado com 15 (quinze) votos favoráveis contra 159 
17 (dezessete) votos contrários, sendo acatado o recurso do profissional. Abstiveram-se de 160 
votaros Conselheiros: Cláudia Maria Guedes Alconforado, João Alberto Gominho Marques 161 
de Sá e Thomas Fernandes da Silva. 4.6. Protocolo nº 200168935/2021 (CEGEM/CEEC). 162 
Requerente: Aluisio Américo Branco Neto. Assunto: Outras solicitações – Divergência de 163 
Pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (defere) e a de 164 
Gelogia e Minas – CEGEM (Indefere). Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. 165 
O Senhor Relator expôs o relatório a seguir: “O presente processo refere-se à análise de 166 
atribuições do profissional Aluisio Americo Branco Neto, Engenheiro Civil, Registro 167 
Regional PE026475 e RNP 1803456442, o qual requer a validação da ART 168 
PE20210673228, registrada em 01/09/2021, e da ART PE20210676136, registrada em 169 
09/09/2021; considerando que o profissional é Diplomado no curso de Engenharia Civil pela 170 
Fundação Universidade de Pernambuco, possuindo atribuições descritas no artigo 7° da 171 
Resolução n° 218/73, do CONFEA; considerando a atividade registrada em ambas as ARTs: 172 
“Elaboração de orçamento da obra: implantação de quatorze sistemas simplificados de 173 
abastecimento de água com perfuração e instalação de poços tubulares profundos ("poços 174 
artesianos") e instalação de reservatórios de 5.000 ℓ”; considerando que o artigo 1º da 175 
Resolução n° 218/73 do Confea relaciona a elaboração de orçamento como uma das 176 
atividades designadas para efeito de fiscalização do exercício profissional da seguinte forma: 177 
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes 178 
modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, 179 
ficam designadas as seguintes atividades: (...) Atividade 09 - Elaboração de orçamento; (...) 180 
considerando que o § 2° do mesmo artigo, estabelece: § 2° As atividades profissionais 181 
designadas no § 1° poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou 182 
separadamente, mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de 183 
formação do profissional, observado o disposto nas leis, nos decretos e nos normativos do 184 
Confea, em vigor, que tratam do assunto; considerando que a Decisão Normativa do Confea 185 
n° 59/97 fixou o seguinte entendimento: 1 - A pessoa jurídica que se constitua para prestar 186 
ou executar serviços de planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção 187 
de poços tubulares para captação de água subterrânea deverá proceder o devido registro nos 188 
CREAs. (...) 2.1 - Poderão, ainda, responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades descritas 189 
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no item 1. da presente Decisão Normativa, os profissionais com atribuições constantes no 190 
Decreto n° 23.569/33, que comprovem ter cursado disciplinas de caráter formativo 191 
pertinentes às mencionadas atividades, sendo seu currículo escolar submetido à análise da 192 
Câmara Especializada de Geologia e Minas; considerando que a mesma Resolução n° 193 
1.073/2016 estabeleceu as definições das atividades nela designadas em um glossário 194 
constante do Anexo I, a partir do qual se verifica a seguinte definição para a atividade de 195 
elaboração de orçamento: Elaboração de orçamento – atividade realizada com antecedência, 196 
que envolve o levantamento de custos, de forma sistematizada, de todos os elementos 197 
inerentes à execução de determinado empreendimento; considerando que a descrição 198 
supracitada não apresenta, expressamente, elementos que inviabilizem o pleito do 199 
requerente; considerando que o profissional solicitou a juntada do programa da Disciplina 200 
Fundamentos de Geologia, ofertada pela Universidade de Pernambuco, instituição de ensino 201 
pela qual se graduou; considerando que foram juntados também o Diploma e o Histórico 202 
Escolar do profissional, os quais constam arquivados em seu processo físico de registro 203 
neste Conselho; considerando que o conteúdo programático da disciplina cursada pelo 204 
requerente consta de itens como: Sistemas, Métodos e Processos da Mecânica das Rochas: 205 
Investigação do subsolo: objetivos, métodos geofísicos (gravimétricos, magnéticos, 206 
elétricos, sísmicos), sondagens (trado, percussão e rotativa), aplicação dos métodos; Poço: 207 
água subterrânea: conceitos fundamentais, obtenção, qualidade, fontes; tipos de poços entre 208 
outros itens; considerando que a Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM 209 
emitiu decisão na qual indefere o pedido do Requerente, entendendo que as extensões de 210 
atribuições não podem distorcer das atribuições legais previstas pela Lei de formação 211 
profissional; considerando, todavia, que não há dispositivo normativo que estabeleça, 212 
expressamente, que a atividade técnica de “elaboração de orçamento” para perfuração e 213 
instalação de poços artesianos seja de competência privativa dos profissionais com 214 
graduação em Geologia e Engenharia de Minas; Considerando que a Câmara Especializada 215 
de Engenharia Civil – CEEC emitiu decisão na qual defere o pleito do Requerente; 216 
considerando que, diante dos dispositivos normativos atuais, não há definição 217 
objetiva/expressa de que a atividade técnica de “elaboração de orçamento” para perfuração e 218 
instalação de poços artesianos seja de competência privativa dos profissionais com 219 
graduação em Geologia e Engenharia de Minas. Diante do exposto, salvo melhor 220 
entendimento, voto pelo atendimento do pleito do requerente, confirmando sua competência 221 
para a elaboração de orçamento de para perfuração e instalação de poços artesianos, devendo 222 
ser validada apenas uma das ARTs indicadas pelo requerente, uma vez que as duas ARTs 223 
foram cadastradas para registrar a mesma demanda técnica, evitando assim o registro em 224 
duplicidade. Deverá ainda ser orientado à Coordenação de Registro e Acervo para que se 225 
faça constar dos apontamentos do profissional a competência para tal atividade”. O relatório 226 
foi posto em apreciação e, em sequência, encaminhado à votação, sendo aprovado com 29 227 
(vinte e nove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Mario 228 
Ferreira de Lima Filho e Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho. Absteve-se de votar o 229 
Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes. 4.7. Protocolo nº 200176641/2021 230 
(CEAG). Requerente: Robson Guto Lima da Silva Souza. Assunto: Revisão de Atribuição 231 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 232 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Clóvis 233 
Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “O 234 
requerente, Sr. Robson Guto Lima da Silva Souza, profissional Engenheiro de Pesca, 235 
formado no ano de 2021 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, apresentou 236 
certificado de conclusão de curso de graduação, com histórico e ementas das disciplinas 237 
cursadas. O profissional requer revisão de atribuição para fins de habilitação em atividades 238 
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de georreferenciamento de imóveis rurais. As disciplinas voltadas ao geoprocessamento e 239 
georreferenciamento que constam no curso são: Topografia (60h), Geoprocessamento e 240 
Sensoriamento Remoto (75h), Engenharia para Aquicultura (60 h) e Navegação (75h), sendo 241 
que estas duas últimas disciplinas apresentam respectivamente apenas dois e um item em 242 
suas ementas: Engenharia para Aquicultura – Topografia Uso de GPS e software para fins 243 
de locação de áreas para projetos aquícolas. Navegação – Sistema de Navegação por 244 
Satélite. Considerando o disposto na Decisão Normativa nº PL-116/2021, do Confea: Art. 2º 245 
A atividade de georreferenciamento em imóveis rurais é, em função das diretrizes 246 
curriculares nacionais e das características dos cursos, afeta tanto ao grupo Engenharia 247 
quanto ao grupo Agronomia. Art. 3º São considerados habilitados a assumir 248 
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices 249 
definidores dos limites dos Imóveis Rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico 250 
Brasileiro, objeto da Lei nº 10.267, de 2001, os profissionais que comprovem os seguintes 251 
conteúdos formativos, por ocasião da atribuição inicial ou da extensão da atribuição inicial, 252 
conforme disposto em resolução específica do Confea: I - topografia aplicada ao 253 
georreferenciamento; II - cartografia; III - sistemas de referência; IV - projeções 254 
cartográficas; V - ajustamentos; VI - métodos e medidas de posicionamento geodésico; e VII 255 
- agrimensura legal. Parágrafo único. Os conteúdos formativos não precisam constituir 256 
disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão ministrados 257 
estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema. Portanto, voto pelo 258 
indeferimento à solicitação pois, o profissional não atende ao disposto na Decisão Plenária 259 
nº PL-2087/04, referente aos conteúdos formativos, e Decisão Plenária nº PL1347/08, que 260 
versa sobre a carga horária mínima exigida, ambas do Confea”. O relatório foi posto em 261 
apreciação e, em seguida, submetido à votação sendo aprovado, por maioria, com 28 (vinte 262 
e oito votos. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Carlos Magomante da Silva Júnior, 263 
João Alberto Gominho Marques de Sá, Rildo Remígio Florêncio, Severino Gomes Moraes 264 
Filho e Silvânia Maria da Silva. 4.8. Protocolo nº 200182443/2022. Requerente: Comissão 265 
de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. Assunto: Relatório Anual de atividades 266 
2021. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 267 
apresentou o Relatório a seguir: “1. INTRODUÇÃO . A Comissão de Educação e 268 
Atribuição Profissional – CEAP, apresenta neste relatório o desempenho e o 269 
desenvolvimento das atividades no período compreendido entre os meses de janeiro a 270 
dezembro de 2021. 2. COMPOSIÇÃO. Coordenador: Eng. Eletricista Clóvis Correa de 271 
Albuquerque Segundo e Coordenador Adjunt: Eng. Civil Bruno Marinho Calado. 272 
Conselheiros Titulares: Eng. Eletricista Clóvis Correa de Albuquerque Segundo Sindicato 273 
dos Engenheiros de Pernambuco/SENGE-PE; Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira/Instituto 274 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia no Estado de Pernambuco - IBAPE-PE; 275 
Eng. Civil Bruno Marinho Calado/Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Sertão 276 
Pernambucano-ASSEA; Eng. Seg. Trabalho Giani de Barros Câmara Valeriano/Associação 277 
dos Engenheiros de Segurança do Trabalho AESPE; Eng. de Produção Cássio Victor de 278 
Melo Alves/Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco-SENGE-PE; Eng. Florestal Everson 279 
Batista de Oliveira/Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais - APEEF-PE e 280 
Geólogo Jairo de Souza Leite/Associação dos Geólogos de Pernambuco-AGP. Conselheiros 281 
Suplentes: Eng. Eletricista Adir Átila Matos de Sousa/Sindicato dos Engenheiros de 282 
Pernambuco - SENGE-PE; Eng. Civil Luiz Fernando Bernhoeft/Sindicato dos Engenheiros 283 
de Pernambuco - SENGE-PE; Eng. de Produção/Seg. do Trabalho Ronaldo 284 
Borin/Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho - AESPE; Eng. Químico 285 
Maycon Lira Drummond Ramos/Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco - SENGE-PE; 286 
Eng. de Pesca André da Silva Melo Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco 287 
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AEP-PE; Eng. de Minas Alexandre José Magalhães Baltar Filho - Associação Nordestino -288 
Brasileira de Engenheiros de Minas – ANBEM. 3. REUNIÕES. As Reuniões seguiram o 289 
Calendário aprovado na Sessão Plenária Ordinária nº 1.906, realizada no dia 20 de janeiro de 290 
2021, através de videoconferência, destacando-se as seguintes: A primeira reunião ordinária 291 
realizada em 21 de janeiro de 2021, através de videoconferência, foi iniciada sob a 292 
coordenação do Coordenador Adjunto Remanescente Nilson Oliveira de Almeida, em 293 
observância ao art. 126 do Regimento Interno do Crea-PE, o qual procedeu a condução da 294 
eleição do novo coordenador e coordenador adjunto. A presente reunião foi realizada em 295 
escrutínio aberto, conforme aprovado pelos membros presentes. Em seguida foi iniciado o 296 
processo, de modo que foram apreciadas as indicações dos nomes do Engenheiro Eletricista 297 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo para Coordenador e do Engenheiro Civil Bruno 298 
Marinho Calado para Coordenador Adjunto, para o exercício de 2021, sendo os mesmos, 299 
eleitos por unanimidade. A segunda reunião ordinária ocorreu na data prevista, 24 de 300 
fevereiro de 2021, através de videoconferência, sob a coordenação do Coordenador Clóvis 301 
Correa de Albuquerque Segundo, para tratar dos assuntos constantes da pauta. O item 3.1. 302 
Elaboração do plano de trabalho atendendo as recomendações contidas no art. 148 § III do 303 
Regimento Interno do Crea-PE foi retirado de pauta, ficando para ser discutido na próxima 304 
reunião agendada para o dia 24/03/2021. Os membros presentes tomaram conhecimento da 305 
CI 003/2021-PRES comunicando o prazo para envio do Plano de Trabalho referente ao 306 
exercício de 2021. A terceira reunião ordinária ocorreu na data prevista, 24 de março de 307 
2021, através de videoconferência, sob a coordenação do Coordenador Clóvis Correa de 308 
Albuquerque Segundo, para tratar do único processo constante da pauta: Item 3.1. 309 
Elaboração e aprovação do plano de trabalho atendendo as recomendações contidas no art. 310 
148 § III do Regimento Interno do Crea-PE - Os membros presentes entraram em consenso, 311 
e resolveram marcar uma reunião extraordinária para o dia 31/03/2021, às 18h00, para 312 
aprovação do referido Plano de Trabalho. A primeira reunião extraordinária foi realizada em 313 
31 de março de 2021, através de videoconferência, sob a coordenação do Coordenador 314 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, para tratar do único assunto constante da pauta: 315 
Item 3.1. Elaboração e aprovação do plano de trabalho atendendo as recomendações 316 
contidas no art. 148 § III do Regimento Interno do Crea-PE. A quarta reunião ordinária 317 
ocorreu na data prevista, 28 de abril de 2021, através de videoconferência. O Coordenador 318 
Adjunto Bruno Marinho Calado deu início a reunião, tendo em vista que o Coordenador 319 
Clóvis Correia de Albuquerque Segundo precisou se ausentar para participar de outra 320 
reunião, retornando no final da presente reunião. O Coordenador Adjunto passa a palavra ao 321 
Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves, para que o mesmo proceda a instrução do único 322 
processo constante da pauta: Registro Provisório de Pessoa Física, sob protocolo nº 323 
200.156.284/2021, em nome de Hanilton Rodrigues Silva. A quinta reunião ordinária 324 
agendada para o dia 26/05/2021 foi antecipada para o dia 25/05/2021, sendo realizada 325 
através de videoconferência, sob a coordenação do Coordenador Adjunto Bruno Marinho 326 
Calado. Após a verificação do quórum regulamentar, o Coordenador Adjunto inicia a 327 
reunião, para apreciação e instrução dos processos constantes da pauta: O processo de 328 
Registro Definitivo, sob Protocolo nº 200153765/2021, em nome de Thiago Cesar Alves de 329 
Sena, constante do item 4.1.3 – foi retirado de pauta. O Item 4.1.4. Comunicação Interna – 330 
CI nº 003/2021-CEEE, sob protocolo nº 200160109/2021 da Câmara Especializada de 331 
Engenharia Elétrica, após discussão, os membros presentes decidiram por: “Devolver o 332 
processo, solicitando que sejam enviados à CEAP, os anexos citados na Comunicação 333 
Interna – CI nº 003/2021-CEEE, e mais esclarecimentos, caso tenham, para que a Comissão 334 
possa analisar com mais precisão sobre os assuntos citados na referida CI”. Em seguida 335 
passa para o Item 5. Comunicações: 5.1.1. Decisão Plenária nº PL-0507/2021 – Assunto: 336 
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“Determina aos Creas que se proceda ao cadastramento provisório, na forma prevista no 337 
Anexo II da Resolução nº 1.073, de 2016, renovável anualmente, dos cursos de graduação 338 
cujos diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 101 da Portaria nº 23, de 339 
21 de dezembro de 2017, do MEC, devendo ser observado também o art. 4º da Portaria nº 340 
796, de 2020, a qual ratifica a portaria de 2017, e dá outras providências” - Os membros 341 
presentes tomaram conhecimento sobre o assunto. A sexta reunião ordinária ocorreu na data 342 
prevista, 30 de junho de 2021, através de videoconferência, sob a coordenação do 343 
Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, para tratar dos assuntos constantes da 344 
pauta: Os itens 4.1.2. Registro Provisório de Profissional Diplomado no Brasil, sob 345 
protocolo nº 200157004/2021, em nome de Maria Danielly do N. Marinho Braz e, 4.1.3. 346 
Cadastro do curso de Tecnologia em Design de Interiores, na modalidade EaD, sob 347 
protocolo nº 200163333/2021, em nome do Centro Universitário Maurício de Nassau, foram 348 
retirados de pauta, em virtude do Conselheiro Relator está em viagem de trabalho, ficando 349 
para serem apreciados numa reunião extraordinária que será marcada posteriormente. A 350 
segunda reunião extraordinária foi realizada em 08 de julho de 2021, através de 351 
videoconferência, sob a coordenação do Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque 352 
Segundo, para apreciação e aprovação dos processos que foram retirados de pauta na sexta 353 
reunião ordinária, conforme a seguir: Registro Provisório de Profissional Diplomado no 354 
Brasil, sob protocolo nº 200157004/2021, em nome de Maria Danielly do N. Marinho Braz 355 
e, Cadastro do curso de Tecnologia em Design de Interiores, na modalidade EaD, sob 356 
protocolo nº 200163333/2021, em nome do Centro Universitário Maurício de Nassau. A 357 
sétima reunião ordinária ocorreu na data prevista, 28 de julho de 2021, através de 358 
videoconferência, sob a coordenação do Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque 359 
Segundo, para tratar dos assuntos constantes da pauta: Os 03 (três) processos constantes da 360 
pauta foram distribuídos da seguinte forma: 4.1.1. Registro Definitivo de Pessoa Física, sob 361 
protocolo nº 200158135/2021, em nome de Alexandre Gondim Leitão, para a Conselheira 362 
Giani de Barros Camara Valeriano, 4.1.2. Registro Provisório de Pessoa Física, sob 363 
protocolo nº 200153324/2021, em nome de Diego Pinheiro de Lima, para o Conselheiro 364 
Jarbas Morant Vieira e 4.1.3. Cadastro do curso de Engenharia da Computação, na 365 
modalidade presencial, sob protocolo nº 200164654/2021, em nome do Centro Universitário 366 
Maurício de Nassau - UNINASSAU (Ser Educacional), para o Conselheiro Everson Batista 367 
de Oliveira. Os referidos processos serão pautados para apreciação e aprovação na próxima 368 
reunião ordinária, agendada para o dia 25/08/2021. A oitava reunião ordinária ocorreu na 369 
data prevista, 25 de agosto de 2021, através de videoconferência, sob a coordenação do 370 
Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, para tratar dos assuntos constantes da 371 
pauta. O item 4.1.1. Registro Definitivo de Pessoa Física, sob protocolo nº 200158135/2021, 372 
em nome de Alexandre Gondim Leitão, foi retirado de pauta. A nona reunião ordinária 373 
ocorreu na data prevista, 29 de setembro de 2021, através de videoconferência, sob a 374 
coordenação do Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, para apreciação e 375 
instrução dos processos constantes da pauta. Foram retirados de pauta os itens: 4.1.6. 376 
Registro Definitivo de Pessoa Física, sob protocolo nº 200162628/2021, em nome de 377 
Jammesson Cabral de Albuquerque e 4.1.7. Anotação de Curso de Bacharelado em 378 
Engenharia de Produção, modalidade à distância, sob protocolo nº 200148545/2020, em 379 
nome de Francinaldo da Purificação Rodrigues. Em seguida o Coordenador Clóvis Segundo 380 
passa para o item 5. Comunicações: Do Coordenador: Comunica que amanhã, dia 381 
30/09/2021, haverá uma apresentação do ilustre conselheiro, colega Geólogo Jairo Leite do 382 
Crea, às 11h00, online, e convida a todos os presentes para assistirem. Dos Conselheiros: A 383 
Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano, convida os nobres colegas à prestigiarem se 384 
não presencial, pela TV Crea, o lançamento do Programa Mulher do Crea Pernambuco; O 385 
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Conselheiro Jairo de Souza Leite, informa que na outra semana haverá uma grande e 386 
maravilhosa palestra na TV Crea do colega Mário Filho, o qual vai falar sobre geologia e 387 
vulcões. Que na oportunidade fará uma correlação entre o vulcão que está pegando fogo 388 
agora e um vulcão semelhante que já teve em Ipojuca; e, O Conselheiro Everson B. de 389 
Oliveira, informa que na data de hoje, na aula de topografia, falou sobre uma das partes do 390 
grupo da topografia, que é a topologia, a qual é a mesma que se encarrega de fazer os 391 
estudos de comportamento das superfícies terrestres, comportamento espontâneo, 392 
afloramento de rochas, vulcões, entre outros. A décima reunião ordinária ocorreu na data 393 
prevista, 27 de outubro de 2021, através de videoconferência, sob a coordenação do 394 
Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. Após a verificação do quórum, o 395 
Coordenador dá início a reunião para apreciação e instrução dos processos constantes da 396 
pauta. Em seguida passa a palavra para o Conselheiro Suplente Ronaldo Borin, o qual relata 397 
sobre os problemas que estão acontecendo atualmente na CEEST sobre Anotação de Curso, 398 
na área de Engenharia de Segurança de Trabalho: 1. Recentemente um diploma falso foi 399 
inserido num processo e ele tinha passado pela DREC, a qual parece que não pede 400 
veracidade da documentação, nesse momento, embora o Confea tenha uma Resolução 401 
recente sobre isso. Que no caso de dúvidas cabe sim ao Crea, fazer uma diligência junto a 402 
faculdade para saber se aquele documento é verdadeiro ou se ele é falso; 2. Falando 403 
especificamente da faculdade ESUDA: ela tem o registro no Crea, bem como o cadastro do 404 
curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, na modalidade presencial. Ela não tem o 405 
cadastro para o curso de EaD. Ocorre que eles inventaram uma terceira modalidade, 406 
chamada presencial conectado. Eles usam essa palavra presencial conectado para tentar 407 
aproveitar o registro que já existe no Crea; 3. A CEEST entende que este assunto deve ser 408 
encaminhado inicialmente a CEAP, para que ela faça esse apanhado de informações, e 409 
depois nos devolva, com o que entende a Comissão, em relação a este curso; e, 4. Solicita 410 
sugestões dos membros presentes. Sugestões dos Conselheiros: Bruno Matinho Calado: 411 
Sugere levar os assuntos para a Plenária, e pedir na plenária para recusar as anotações, e só 412 
liberar, quando o curso estiver registrado no Crea, e encaminhar os processos para o Jurídico 413 
do Crea. Coordenador Clóvis Segundo: Parabeniza pelo relato, e concorda que os processos 414 
sejam encaminhados para CEAP, bem como para a Plenária. Jarbas Morant: Endossa as 415 
colocações do Conselheiro Borin, e concorda que todos os processos que chegarem sejam 416 
encaminhados primeiro para a CEAP, para que seja feita uma investigação mais profunda, 417 
mais rígida, e só depois, serem encaminhados para a Câmara. A décima primeira reunião 418 
ordinária agendada para o dia 24/11/2021, foi transferida para o dia 06/12/2021, sendo 419 
realizada através de videoconferência, sob a coordenação do Coordenador Clóvis Correa de 420 
Albuquerque Segundo. Após confirmação do quórum, o Coordenador Clóvis Segundo, dá 421 
início a reunião para apreciação, instrução e aprovação dos processos constantes da pauta. O 422 
processo do item 4.1.1. Anotação de Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, 423 
modalidade à distância, em nome do profissional Francinaldo da Purificação Rodrigues, 424 
liberado Ad Referendum em 18/10/2021, homologado pelos membros presentes. O processo 425 
do item 4.2.2. Cadastro de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de 426 
Segurança do Trabalho, na Modalidade Presencial Conectado, foi colocado em exigência – 427 
Ofício de nº 002/2021-CEAP enviado para a Faculdade ESUDA. Retirado de pauta o 428 
processo do item 4.2.4. Cadastro de Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental - 429 
Modalidade de Ensino à Distância – EaD, em nome do Centro Universitário Maurício de 430 
Nassau, tendo em vista que o Conselheiro Relator Bruno Marinho Calado, não pode 431 
participar da reunião. O processo do item 4.2.5. Registro Definitivo de Pessoa Física, em 432 
nome de Maurício Kenji Uzumaki, foi colocado em exigência – Ofício de nº 003/2021-433 
CEAP enviado para a UNINASSAU, solicitando à Instituição agendar uma visita ao 434 
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laboratório do curso dos integrantes desta Comissão, os Engenheiros Eletricistas Clóvis 435 
Correa de Albuquerque Segundo e Jarbas Morant Vieira, afim de conhecer o funcionamento 436 
do mesmo. Em seguida o Senhor Coordenador passa para o item 5.1. Comunicações: ME nº 437 
008/2021-GCI - Consulta Pública - Anteprojeto de Decisão Normativa nº 003/2021, para 438 
apreciação e manifestação. Atentar ao prazo de manifestação cujo período vai de 29/11/2021 439 
até 27/01/2021 – Retirado de Pauta. O item 6.1. Extra pauta: Relatório de Atividades 2021 440 
da CEAP – Retirado de pauta. Os membros presentes marcaram para o dia 13/12/2021, uma 441 
reunião extraordinária, para apreciação e aprovação dos itens retirados de pauta. A terceira 442 
reunião extraordinária marcada para o dia 13/12/2021, foi cancelada. Posteriormente será 443 
marcada uma nova data, para apreciação e julgamento dos itens constantes da pauta, e outros 444 
que por ventura venham a aparecer. A quarta reunião extraordinária marcada para o dia 445 
27/12/2021, foi realizada através de videoconferência, sob a coordenação do Coordenador 446 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. Após confirmação do quórum, o Coordenador 447 
Clóvis Segundo, dá início a reunião passando a palavra a Conselheira Giani de Barros 448 
Camara Valeriano, para a mesma fazer a leitura da pauta. O processo do item 4.1.2. Registro 449 
Definitivo de Profissional Diplomado no Brasil, sob protocolo nº 200.165.046/2021, em 450 
nome de Maurício Kenji Uzumaki, foi retirado de pauta, tendo em vista que o Conselheiro 451 
Relator Jarbas Morant Vieira, faltou a reunião. O referido processo será liberado Ad 452 
referendum. Aprovado o Relatório de Atividades da CEAP/2021, constante do item 4.1.3. 453 
Os membros presentes tomaram conhecimento sobre o item 4.1.4. ME nº 008/2021-GCI - 454 
Consulta Pública - Anteprojeto de Decisão Normativa nº 003/2021, mas no momento não 455 
houve nenhuma contribuição. E por fim, o item 4.1.4. Ofício Circular nº 87/2021/CONFEA, 456 
que encaminha o Manual de Procedimentos das CEAPs e Deliberação CEAP 326/2021 – Os 457 
membros presentes tomaram conhecimento sobre o assunto. O referido Manual será 458 
encaminhado aos membros da nova formação da CEAP/PE de 2022. DETALHAMENTO 459 
DOS PROCESSOS RECEBIDOS – CEAP: Ordinárias - 11 (onze); Extraordinárias - 03 460 
(três). Total: 14 (catorze). TIPOS DE PROCESSOS: Cadastros de Instituição de Ensino: 02 461 
instruídos e 02 exigência; Cadastros de Cursos: 06 instruídos e 01 exigência; Anotação de 462 
Curso: 02 (dois) instruídos e  02 (dois) em exigência; Registro Definitivo de Pessoa Física: 463 
06 (seis) instruídos; Registro Provisório de P. Física: 04 (quatro) instruídos. Total: 20 (vinte) 464 
e 01 (um) pendente. A Comissão de Educação e Atribuição Profissional desenvolveu 465 
suas atividades de acordo com o Regimento Interno do CREA-PE. O Relatório foi 466 
acatado na forma apresentada. 4.9. Relatórios de processos emitidos pela Coordenação 467 

de Registro e Acervo – CRA, referentes aos meses de novembro e dezembro/2021, bem 468 
como janeiro/2022, para homologação, em cumprimento a Decisão Plenária nº PL/PE 469 
060/2021. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor 470 
Relator fez a apresentação do relatório enviado pela CRA: “Relátório Gerencial do mês de 471 
janeiro de 2022. 1. Assunto: Registro Provisório de Pessoa Jurídica – 0; 2. Assunto: Registro 472 
Definitivo de Pessoa Jurídica – 0; 3. Assunto: Registro Definitivo de Pessoa Física – 0; 4. 473 
Assunto: Interrupção de Registro Pessoa Jurídica – 0; 5. Assunto: Interrupção de Registro 474 
Pessoa Física – 1 (um). Protocolo nº 200172756/2021. Requerente: Ana Cláudia Bezerra de 475 
Albuquerque Borborema; 6. Assunto: Inclusão de Responsável Técnico – 2 (dois). Protocolo 476 
nº 200178255/2022. Requerente: Paz Engenharia Eireli. Profissional: Camila Rodrigues dos 477 
Santos Paz. 7. Cancelamento de Registro de Profissional – 0; 8. Cancelamento de Registro 478 
Pessoa Jurídica – 0; 9. Baixa de Responsável Técnico, pelo profissional – 0; 10. Atualização 479 
de Dados Cadastrais, Empresa – 0; Anotação de Curso (Engenharia de Segurança do 480 
Trabalho) – 0; Anotação de Curso (Graduação, Tecnológico, Técnico) – 0; Anotação de 481 
Curso (Mestrado, Doutorado e outras Especializações) – 0. E esclareceu que referente aos 482 
meses de novembro e dezembro de 2021, não houve processos emitidos”. O Plenário 483 
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homologou as ações executadas pela Coordenação de Registro e Acervo – CRA. O Senhor 484 
Presidente informou que os itens do 4.9 ao 4.15 serão retirados de pauta pois, a relatora 485 
necessitou ausentar-se. Abaixo listamos os referidos itens: 4.9. Auto de Infração nº. 486 
802/2011 (CEEC). Autuado: Genival Luna Machado. Assunto: Recurso - Infração a alínea 487 
“a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relatora: Conselheira Giani de Barros 488 
Camara Valeriano. 4.10. Auto de Infração nº. 9900040537/2019 (CEEC). Autuado: JC 489 
Serviços e Construtora Eireli-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, 490 
de 1977, Falta de ART. Relatora: Conselheira Giani Camara de Barros Valeriano; 4.11. 491 
Auto de Infração nº. 9900018562/2016 (CEEMMQ). Autuado: J S de Sousa Manutenção 492 
ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 493 
Relatora: Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano; 4.12. Auto de Infração nº. 494 
9900023353/2017 (CEEC). Autuado: Construtora Vertical Ltda. Assunto: Recurso - 495 
Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relatora: Conselheira Giani de 496 
Barros Camara Valeriano; 4.13. Auto de Infração nº. 9900023352/2017 (CEEC). 497 
Autuado: Construtora Vertical Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, 498 
de 1977, Falta de ART. Relatora: Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano. 4.14. 499 
Auto de Infração nº. 9900023351/2017 (CEEC). Autuado: Construtora Vertical Ltda. 500 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relatora: 501 
Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano. 4.15. Auto de Infração nº. 502 
9900023351/2017 (CEEC). Autuado: Construtora Vertical Ltda. Assunto: Recurso - 503 
Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relatora: Conselheira Giani de 504 
Barros Camara Valeriano. 4.16. Auto de Infração nº. 9900018349/2016 (CEEC). 505 
Autuado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Correntes. 506 
Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 507 
Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 508 
apresentou o seguinte parecer e voto: “O Auto de Infração nº 9900018349/2016 foi lavrado 509 
em 26/09/2016, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, ao 510 
executar obra/serviço sem o acompanhamento de profissional legalmente habilitado. A 511 
empresa apresentou defesa solicitando o cancelamento a multa, alegando que o endereço 512 
informado no auto de infração como de correspondência do Instituto é o endereço da 513 
Prefeitura Municipal de Correntes. Que o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal das 514 
Correntes (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município das Correntes - 515 
IPEC) e a empresa vencedora do certame, define para efeitos legais que a Secretaria de 516 
Infraestrutura do Município das Correntes é a responsável por toda gestão contratual, 517 
ficando para o IPEC a responsabilidade pelo pagamento. Alegou também que, mesmo não 518 
sendo de responsabilidade do IPEC, junta à defesa as ARTs referentes aos projetos de 519 
instalações elétricas, hidrossanitárias e estrutural do muro de arrimo, assim como do 520 
orçamento, da execução e da fiscalização da obra; considerando que algumas ARTs 521 
apresentadas atendem às exigências do auto de infração nº 9900018349/2016, no entanto 522 
foram registradas após a sua lavratura. Sendo assim: considerando, no entanto, que a foi 523 
apresentada a ART nº AL20160043681, (fl. 50) que tem como objeto a execução da 524 
construção da sede própria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 525 
Município das Correntes, porém, como pode ser observado, foi registrada junto ao Crea-AL; 526 
considerando que a ART PE20160086451 (fl. 48) indica no campo atividades que tem como 527 
objeto a execução da construção da sede própria do Instituto de Previdência dos Servidores 528 
Públicos do Município das Correntes, porém, como pode ser observado, foi registrada junto 529 
ao Crea-AL; considerando que a ART PE20160086451 (fl. 48) indica no campo atividades 530 
desenvolvidas a elaboração do projeto de sistema estrutural – muro de arrimo, e do projeto 531 
de edificações, porém no campo descrição, indica apenas o projeto do muro de arrimo, 532 
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devendo ser analisado pela Câmara se entende que essa ART também contempla o projeto 533 
estrutural da edificação, conforme especificado no campo descrição; considerando que a 534 
Câmara Especializada de Engenharia Civil-CEEC, após relatado e votado manteve o auto 535 
com a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes; 536 
considerando que o autuado entra com recuso a este Plenário conforme ofício na folha 77. 537 
Diante do exposto, voto pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 538 
monetárias pertinentes”. Submetido à apreciação e posterior votação, o parecer foi 539 
aprovado, por maioria, com 31 (trinta e um) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo 540 
Remígio Florêncio. 4.17. Auto de Infração nº 9900017647/2016 (CEEC). Autuado: 541 
Wanderson Willian Alves da Costa. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da 542 
Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque 543 
Segundo. O Senhor Relator apresentou o parecer a seguir: “O Auto de Infração nº 544 
9900017647/2016, foi lavrado em 15/08/2016, em desfavor do Sr. Wanderson Willian Alves 545 
da Costa, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, referente 546 
à construção de casa com um só pavimento térreo; considerando: 1. Que não houve em 547 
nenhum momento, por parte do autuado, a resolução do problema. Ou seja, a causa da 548 
infração não fora corrigida para o bem da sociedade; 2. Que o prório autuado teve a 549 
oportunidade de fazê-lo, mas se limitou, neste recurso, a focar no problema, nas formalidade 550 
e não na solução para o bem da sociedade; 3. Que o CREA cumpriu todas as formalidades; 551 
4. Que a CEEC indeferiu a defesa por unanimidade, confirmando o auto de infração. Diante 552 
do exposto, voto pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias 553 
pertinentes”. Submetido à apreciação e posterior votação, o parecer foi aprovado, com 31 554 
(trinta e um) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 4.18. Auto 555 
de Infração nº 9900017589/2016 (CEEC). Autuado: Eilton Ferreira Bullhões. Assunto: 556 
Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 557 
Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o 558 
parecer a seguir: “Em 10/08/2016, foi lavrado o Auto de Infração nº 99900017589-16 por 559 
infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, onde foi concedido ao 560 
Sr. Eilton Ferreira Bulhões, o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a regularização da 561 
infração, ou seja, apresentar a ART correspondente à atividade técnica desenvolvida, bem 562 
como efetuar o pagamento da multa, ou para apresentar defesa (fls. 01 a 09). Considerando: 563 
1. Que houve uma RRT do CAU datada de 05/12/2018, por parte do autuado, que não 564 
corrigiu o problema, tempestivamente, a bem da sociedade; 2. Que o CREA cumpriu todas 565 
as formalidades; 3. Que a CEEC indeferiu a defesa por unanimidade, confirmando o auto de 566 
infração; Diante do exposto, voto pela manutenção da multa aplicada, com as devidas 567 
correções monetárias pertinentes”. Submetido à apreciação e posterior votação, o parecer 568 
foi aprovado, com 31 (trinta e um) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio 569 
Florêncio. 4.19. Auto de Infração nº. 9900018643/2016 (CEEC). Autuado: Djair de Barros 570 
Valença Ltda – EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta 571 
de ART. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 572 
apresentou o parecer a seguir: “O Auto de Infração nº 9900018643/2016 foi lavrado em 573 
07/11/2016, em desfavor da empresa Djair de Barros Valença Ltda. - EPP, por infringência 574 
ao artigo 1º, da Lei Federal. 6.496/77, referente à montagem e desmontagem de 25 tendas 575 
tipo bruxa, para as festividades da 1ª Grande Vaquejada Dom Roxão, em Garanhuns-PE; 576 
considerando: 1. O Auto de Infração nº 9900018643/2016 é procedente. Foi regularizado 577 
posteriormente à sua lavratura, através da ART Nº PE20160089135, registrada em 578 
11/11/2016; 2. A regularização da infração cometida, ressaltamos o que preceitua o 579 
parágrafo terceiro, do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: "§ 3º É facultada a 580 
redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste 581 
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artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em Resolução específica”. Diante do 582 
exposto, voto pela redução da multa para o valor mínimo. Submetido à apreciação e 583 
posterior votação, o parecer foi aprovado, com 34 (trinta e quatro) votos. Absteve-se de 584 
votar o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 4.20. Auto de Infração nº. 9900017307/2016 585 
(CEEC). Autuado: Limparaiba Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda – EPP. 586 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 587 
Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o 588 
seguinte relato e voto: “O Auto de Infração nº 9900017307/2016 foi lavrado em 19/07/2016, 589 
em desfavor da empresa Limparaiba Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda. EPP, por 590 
infringência ao artigo 1º, da Lei Federal n° 6.496/77; considerando que: 1. Em defesa 591 
apresentada, a empresa autuada solicitou o cancelamento do auto, em função da 592 
apresentação das ARTs PE20160060355 e PE20160060244; 2. Em 25/09/2019, o processo 593 
foi julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, sendo mantido o auto e a multa 594 
aplicada, em função da regularização da infração após a lavratura do auto 3. Em 11/12/2019, 595 
a empresa autuada apresentou recurso, solicitando a redução da multa para o seu valor 596 
mínimo, em função da regularização da infração; Diante do exposto, voto pela manutenção 597 
da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes”. Submetido à 598 
apreciação do Plenário e, posterior votação, sendo o mesmo foi aprovado com 33 (trinta e 599 
três) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 4.21. Auto de 600 
Infração nº 9900030289/2018 (CEEC). Autuado: Município de Goiana. Assunto: Recurso 601 
Infração ao parágrafo 2º, do artigo 59, da Lei Federal 5.194/66. Relator: Conselheiro Clóvis 602 
Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do 603 
referido processo, com afinalidade de concluir o seu relatório, devido à complexidade do 604 
mesmo. 4.22. Auto de Infração nº 10239/2015 (CEEC). Autuado: Cristiano da Silva 605 
Alencar. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 606 
1966. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 607 
apresentou o seguinte relato e voto: “Em 24/04/2015, foi lavrado o Auto de Infração nº 608 
10239-2015, em desfavor de Cristiano da Silva Alencar, por infringência à alínea “a”, do 609 
Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, onde foi concedido a autuada o prazo de 10 (dez) 610 
dias para providenciar a regularização da infração, ou seja, apresentar a ART correspondente 611 
à atividade técnica desenvolvida, bem como efetuar o pagamento da multa, ou para 612 
apresentar defesa (folhas 01 e 02). Considerando: 1. Que não houve em nenhum momento, 613 
por parte do autuado, a resolução do problema. Ou seja, a causa da infração não fora 614 
corrigida para o bem da sociedade; 2. Que o CREA cumpriu todas as formalidades; 3. Que a 615 
CEEC indeferiu a defesa por unanimidade, confirmando o auto de infração. Diante do 616 
exposto, voto pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias 617 
pertinentes”. O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação, sendo aprovado 618 
com 33 (trinta e três) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 619 
4.23. Auto de Infração nº 9900039517/2019 (CEEC). Autuado: Tasa Lubrificantes Ltda. 620 
Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. 621 
Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator fez o 622 
relato a seguir: “O Auto de Infração nº 9900039517/2019 foi lavrado em 22/10/2019, em 623 
desfavor da empresa Tasa Lubrificantes Ltda., por infringência ao Artigo 59 da Lei Federal 624 
nº 5.194/66, referente aos serviços realizados de coleta e transporte de resíduos perigosos 625 
(óleo usado). Considerando que: 1. Em seu recurso, a empresa autuada alegou que possui 626 
como atividade básica principal o rerrefino de óleos lubrificantes usados, ou seja, resíduos 627 
gerados por diversas atividades, não estando enquadradas nos empreendimentos que 628 
aproveitam ou utilizam recursos naturais, os quais segundo a Lei Federal 5.194/66 são 629 
atividades passiveis de registro no CREA. Ressaltou ainda que a empresa está regularmente 630 
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autorizada a exercer suas atividades perante seus órgãos de controle, fiscalização e 631 
monitoramento, quais sejam ANP, IBAMA, INEA e CRQ-RJ conforme anexados (Sitac). 632 
Diante do exposto, voto pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 633 
monetárias pertinentes”. O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação, sendo 634 
aprovado com 33 (trinta e três) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio 635 
Florêncio. 4.24. Auto de Infração nº. 9900024633/2017 (CEEC). Autuado: Reta 636 
Construções e Serviços Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. Recurso - Infração ao art. 637 
58 da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O 638 
Senhor Relator apresentou o seguinte relato e voto: “O Auto de Infração nº 639 
9900024633/2017 foi lavrado em 13/11/2017, em desfavor da Empresa Reta Construções e 640 
Serviços Ltda., por infringência ao artigo 58, da Lei Federal n° 5.194/66, referente à 641 
“Empresa participando de licitação da obra de conclusão de escola com 12 salas de aulas, 642 
para o município de São José do Egito-PE. Processo Nº 21/2017 sem o visto registrado no 643 
CREA-PE”; Considerando que: 1. O disposto no Art. 58, da Lei Federal nº 5.194/66: “Art. 644 
58 - Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, 645 
exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.” (grifos 646 
nossos) 2. Todos os prazos, previstos pela Resolução nº 1.008/04, do Confea, foram 647 
esgotados e a empresa autuada não apresentou defesa ou recurso; Diante do exposto, voto 648 
pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes”. O 649 
relatório foi submetido à apreciação e posterior votação, sendo aprovado com 33 (trinta e 650 
três) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 4.25. Auto de 651 
Infração nº 10563/2014 (CEEC). Autuado: Darlan Araújo Vieira. Assunto: Recurso - 652 
Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro 653 
Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “O 654 
presente processo refere-se à análise do Auto de Infração nº 105632014, lavrado em 655 
24/10/2015, em desfavor do Sr. Darlan Araújo Vieira, por infringência à alínea “a”, do Art. 656 
6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, referente à construção de um imóvel sem 657 
acompanhamento de profissional habilitado com a devida Anotação de Responsabilidade 658 
Técnica; considerando as exigências contidas na Lei Federal n° 5.194/66, em especial a 659 
alínea “a”, artigo 6º, onde diz que “exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e 660 
engenheiro agrônomo a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, 661 
públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua 662 
registro nos Conselhos Regionais”; considerando que foi apresentada, pelo Autuado, a ART 663 
Nº 123244042014, registrada em 14/04/2014, referente à elaboração de projeto de 664 
arquitetura, mas que não regularizava o auto no que se refere aos demais projetos e à 665 
execução; considerando que a ART Nº PE20170166738 foi registrada em 14/07/2017 e 666 
sanou o fato gerador, além de regularizar o auto em questão; considerando o disposto no Art. 667 
28, da Resolução n° 1.025/09, do Confea: “Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou 668 
prestação de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de 669 
acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes;” considerando o 670 
disposto no parágrafo terceiro, bem como no inciso V, do Art. 43 da Resolução n° 1.008/04, 671 
do Confea: “Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, 672 
visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observados os 673 
seguintes critérios: I – Os antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, 674 
reincidência ou nova reincidência de autuação; (...) V – Regularização da falta cometida. 675 
(grifo nosso) [...] § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e 676 
do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 677 
resolução específica;” considerando que consta no auto que a infração em comento se refere 678 
a grau de primeira incidência; Diante do exposto, considerando a aplicação correta do auto 679 
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de infração, a regularização da infração por parte do autuado, bem como o grau de primeira 680 
incidência do caso, salvo melhor entendimento, voto para que seja mantido o auto de 681 
infração, sendo a penalidade a ser aplicada correspondente ao valor mínimo em relação ao 682 
de referência citado na alínea "a" do art. 73 da Lei n° 5.194/66”. O relatório foi 683 
encaminhado à apreciação do Plenário e, em seguida, posto em votação, sendo aprovado, 684 
com com 31 (trinta e três) votos. Não houve abstenção. 4.26. Auto de Infração nº 685 
10862/2013 (CEEC). Autuado: A M Júnior Comércio de Artigos de Couros Ltda. ME. 686 
Assunto: Recurso - Infração a alínea “e” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 687 
Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator fez a apresentação 688 
do relatório com o seguinte teor: “O presente processo refere-se à análise do Auto de 689 
Infração nº 108622013/2013, lavrado em 06/09/2013, em desfavor da empresa A.M. Júnior 690 
Comércio de Artigos de Couros Ltda. ME, por infringência ao artigo 6°, “e” da Lei Federal 691 
n° 5.194/66, referente à ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 692 
referente à atividade técnica desenvolvida; considerando o artigo 6°, “e” da Lei Federal n° 693 
5.194/66: Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro 694 
agrônomo: e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, 695 
exercer atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da 696 
Agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei; 697 
considerando que o Auto de Infração nº 10862/2013 foi lavrado em 06/09/2013 e que, em 698 
12/08/2016, houve o Pedido de Diligência, cujo retorno, ocorrido em 08/04/2019, após 699 
diversas averiguações por meio de internet, com acesso a vários sites públicos e privados e 700 
através dos portais da transparência, não foram contatadas, ou mesmo indícios, de atividades 701 
realizadas pela empresa A. M. Júnior Comércio de Artigos de Couros Ltda. ME; 702 
considerando o disposto no Art. 47 da Resolução n° 1.008, parágrafo IV que dispõe que 703 
falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração, que devido à insuficiência de 704 
dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a plenitude da defesa por parte 705 
do autuado; considerando que o auto de infração deve descrever os fatos com suficiente 706 
especificidade, tendo em vista que a instauração imprecisa do processo pode levar à sua 707 
nulidade; considerando que não foi registrado no documento de fiscalização o exercício de 708 
qualquer atividade de Engenharia, Agronomia ou Geociências por parte da Empresa, não 709 
ficando manifestada a necessidade do profissional responsável técnico pela mesma; 710 
considerando que a autuação pela ausência de ART de responsável técnico, no caso em 711 
questão, apenas leva à inferência de que alguma atividade de Engenharia, Agronomia ou 712 
Geociências estava sendo exercida pela Empresa; considerando, todavia, que a mera 713 
presunção não é suficiente para o exercício pleno da fiscalização perante o artigo 6°, “e” da 714 
Lei Federal n° 5.194/66, sendo necessário o estabelecimento objetivo da obra objeto da 715 
infração. Diante do exposto, salvo melhor entendimento, voto para que seja cancelado o 716 
referido Auto de Infração e arquivamento do processo”. O relatório foi encaminhado à 717 
apreciação do Plenário e, em seguida, posto em votação, sendo aprovado, com com 29 718 
(vinte e nove) votos. Houve 01 (uma) abstenção da Conselheira Silvânia Maria da Silva. 719 
4.27. Auto de Infração nº 9900020197/2017 (CEEC/CEAG). Autuado: Protheus Saúde 720 
Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro 721 
- pessoa jurídica. Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator 722 
apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente processo refere-se à análise do Auto de 723 
Infração nº 9900020197/2017, lavrado em 15/03/2017, em desfavor da empresa Protheus 724 
Saude Ambiental Ltda., por infringência ao artigo 59, da Lei Federal n° 5.194/66, que trata 725 
de profissional que exerce atividade técnica nos termos da Lei nº 5.194/66, e que não possui 726 
registro no Crea, referente ao serviço de controle de ratos, baratas e moscas para empresa 727 
Bonanza supermercados Ltda, comprovado através da nota fiscal 373 de fev/2017; 728 
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Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da 729 
atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 730 
conforme Lei Federal n° 5.194/66; Considerando as exigências contidas na Lei Federal n° 731 
5.194/66, em especial o artigo 59, onde diz que: “As firmas, sociedades, associações, 732 
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 733 
serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades  734 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 735 
profissionais do seu quadro técnico”; Considerando que a empresa não apresentou defesa no 736 
prazo concedido; considerando que, em 21/06/2017, o processo foi julgado, em 1ª Instância, 737 
procedente, à revelia da empresa autuada, pela CEEC; considerando, no entanto, que, em 738 
função das atividades fiscalizadas (controle de pragas), o processo deveria ser remetido à 739 
CEAG, e não à CEEC; considerando que foi apresentada defesa em 14/06/2017, ou seja, 740 
posteriormente ao prazo concedido de 10 (dez) dias, contados a partir do AR (24/05/2017), 741 
na qual a autuada solicita a anulação do Auto de Infração, visto que já é devidamente 742 
registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária, cujo responsável técnico é o 743 
Médico Veterinário João Bosco de Macedo Coelho (CRMV-11/Nº1400); considerando o 744 
disposto na PL-0330/2018, do Confea, onde diz: “Declarar nulidade do auto de infração em 745 
apreço, em razão da atividade técnica especializada, imunização e controle de pragas 746 
(dedetização) ser uma atividade que abrange outros conselhos de fiscalização profissional e, 747 
no caso especifico, encontrar-se a empresa registrada e atuante no âmbito de fiscalização do 748 
CRQ – XII Região”; considerando que, mesmo o caso concreto não tratar de CRQ, nos 749 
termos da PL-0330 do CONFEA, e sim de CRMV, é fato que a autuada está registrada nesse 750 
segundo conselho, sob o nº 05084 ativo, conforme foi diligenciado por este Relator junto ao 751 
site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, disponível em: 752 
https://siscad.cfmv.gov.br/paginas/busca. Diante do exposto, salvo melhor entendimento, 753 
voto para que seja cancelado o Auto de Infração nº 9900020197/2017 e respectiva multa, e 754 
arquivado o processo”. O relatório foi encaminhado à apreciação do Plenário e, em 755 
seguida, posto em votação, sendo aprovado, com com 28 (vinte e oito) votos. Houve 01 756 
(uma) abstenção do Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 4.28. Auto de Infração nº 757 
9900026729/2018 (CEEC). Autuado: Alliance Locações e Serviços Eireli – EPP. Assunto: 758 
Recurso - Infração ao art. 16, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro 759 
Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “O presente 760 
processo refere-se à análise do Auto de Infração nº 9900026729/2018, lavrado em 761 
16/05/2018, em desfavor da empresa Alliance Locações e Serviços Eireli - EPP, por 762 
infringência ao artigo 16, da Lei Federal n° 6.496/77, referente à ausência de placa de obra 763 
na construção de uma U.B.S., em Arcoverde-PE; Considerando as exigências contidas na 764 
Lei Federal n° 5.194/66, em especial o artigo 16, onde diz que: “Enquanto durar a execução 765 
de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e 766 
manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores 767 
do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis 768 
pela execução dos trabalhos.”; Considerando que, em 01/08/2018, o processo foi julgado 769 
procedente, em 1ª Instância, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, à 770 
revelia do autuado; Considerando que, em 21/08/2018, foi emitido o Ofício nº 0798/2018 - 771 
SECOF, informando ao autuado sobre o julgamento do processo à sua revelia, bem como o 772 
prazo concedido para efetuar o pagamento da multa, ou para apresentar recurso ao Plenário 773 
deste Conselho; Considerando o recurso apresentado pela autuada, no qual informa ter 774 
sanado o problema com a instalação da placa em local visível do canteiro de obras, o que 775 
pode ser verificado através de foto anexada pela própria autuada; considerando o disposto no 776 
Art. 43 e seu parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas 777 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERN AMBUCO – CREA-PE 
 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da 778 
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: I – Os 779 
antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova 780 
reincidência de autuação; (...) V – Regularização da falta cometida. (grifo nosso) [...] § 3º É 781 
facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos 782 
previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução 783 
específica;” considerando que consta no auto que a infração em comento se refere a grau de 784 
primeira incidência; Diante do exposto, considerando a aplicação correta do auto de 785 
infração, a regularização da infração por parte da autuada, bem como o grau de primeira 786 
incidência do caso, salvo melhor entendimento, voto para que seja mantido o auto de 787 
infração, sendo a penalidade a ser aplicada correspondente ao valor mínimo em relação ao 788 
de referência citado na alínea "a" do art. 73 da Lei n° 5.194/66”. O relatório foi 789 
encaminhado à apreciação do Plenário e, em seguida, posto em votação, sendo aprovado, 790 
com com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 4.29. Auto de Infração nº 791 
9900024821/2017 (CEEC). Autuado: Estácio Walcacer Maranhão Filho. Assunto: Recurso 792 
- Infração ao art. 16, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Audenor 793 
Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato e voto: “O presente 794 
processo refere-se à análise do Auto de Infração nº 9900024821/2017, lavrado em 795 
21/11/2017, em desfavor do Sr. Estácio Walcacer Maranhão Filho, referente à ausência de 796 
placa visível e legível ao público contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em 797 
todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução 798 
dos trabalhos, na execução de obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta 799 
forma, o artigo 16, da Lei Federal n° 5.194/66; considerando que a obra tratava da 800 
“substituição dos revestimentos das fachadas e recuperação estrutural de vigas e pilares dos 801 
dois poços de ventilação”, no condomínio do Edifício Éden; considerando as exigências 802 
contidas na Lei Federal n° 5.194/66, em especial o artigo 16, onde diz que: “Enquanto durar 803 
a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e 804 
manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores 805 
do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis 806 
pela execução dos trabalhos.”; considerando que o autuado não apresentou defesa no prazo 807 
concedido; considerando que o processo foi julgado procedente pela CEEC em 04/04/2018, 808 
em 1ª Instância, à revelia do autuado; considerando que foi emitido o Ofício nº 0006.2018 – 809 
SEFIS/BV, em 08/05/2018, informando ao autuado sobre o julgamento do processo a sua 810 
revelia, bem como o prazo concedido para efetuar o pagamento da multa, ou para apresentar 811 
recurso ao Plenário deste Conselho; considerando o recurso apresentado pelo autuado 812 
informando que “a fiscalização passou na obra mas não deixando nenhum documento 813 
referente ao auto acima, ficando de passar dois ou três dias após para comprovar a colocação 814 
da placa de obra, isto pela parte da manhã”; considerando que, conforme procedimento da 815 
fiscalização do CREA, não é compulsória a lavratura do auto no momento e local da 816 
visualização da infração; considerando que o autuado não apresentou, no processo, 817 
comprovação de que efetivamente afixou a placa da obra, não havendo garantia de que 818 
sanou o fato gerador e regularizou o auto em questão. Diante do exposto, salvo melhor 819 
entendimento, voto pela manutenção do auto de infração nº 9900024821/2017 em sua 820 
integralidade”. O relatório foi encaminhado à apreciação do Plenário e, em seguida, posto 821 
em votação, sendo aprovado, com com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 4.30. 822 
Auto de Infração nº 9900032747/2019 (CEEC). Autuado: Tatiane Cristina Estrela do 823 
Nascimento. Assunto: Recurso - Infração ao art. 16, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 824 
Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o 825 
seguinte relato: “O presente processo refere-se à análise do Auto de Infração nº 826 
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9900032747/2019, lavrado em 22/01/2019, em desfavor da Sra. Tatiane Cristina Estrela do 827 
Nascimento, por infringência ao artigo 16, da Lei Federal n° 6.496/77, referente à ausência 828 
da placa da obra de “demolição do imóvel existente com remoção dos entulhos, para 829 
construção em alvenaria, com pintura interna e externa, instalação hidráulica, elétrica, 830 
sanitária, revestimento de piso com porcelanato, forro, vitrine, estrutura metálica para 831 
receber coberta, fachada com comunicação visual. uso de equipamentos tais como: 832 
furadeira, serra mármore, andaimes, betoneira”; considerando as exigências contidas na Lei 833 
Federal n° 5.194/66, em especial o artigo 16, onde diz que: “Enquanto durar a execução de 834 
obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção 835 
de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, 836 
em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela 837 
execução dos trabalhos”; considerando que a autuada não apresentou defesa no prazo 838 
concedido de 10 (dez) dias; considerando que, em 20/02/2019, o processo foi julgado em 1ª 839 
Instância, procedente, à revelia da autuada, pela CEEC; considerando a autuada apresentou 840 
defesa em 30/05/2019, informando que a placa foi instalada, demonstrando-a através de foto 841 
em local visível da obra; considerando que a autuada possui ART devidamente registrada 842 
para a obra, na qual, além da responsabilidade pelos projetos, assume também a 843 
responsabilidade pela execução da obra; considerando o disposto no Art. 43 e seu parágrafo 844 
terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas serão aplicadas 845 
proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse 846 
público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado 847 
quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a 848 
situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; (grifo nosso) IV – as 849 
conseqüências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – 850 
regularização da falta cometida. (grifo nosso) [...] § 3º É facultada a redução de multas pelas 851 
instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as 852 
faixas de valores estabelecidas em resolução específica;” considerando que consta no auto 853 
que a infração em comento se refere a grau de primeira incidência. Diante do exposto, 854 
considerando a aplicação correta do auto de infração, a regularização da infração por parte 855 
da autuada após a autuação, bem como o grau de primeira incidência do caso, salvo melhor 856 
entendimento, voto para que seja mantido o auto de infração, sendo a penalidade a ser 857 
aplicada correspondente ao valor mínimo em relação ao de referência citado na alínea "a" do 858 
art. 73 da Lei n° 5.194/66”. O relatório foi encaminhado à apreciação do Plenário e, em 859 
seguida, posto em votação, sendo aprovado, com com 26 (vinte e seis) votos. Não houve 860 
abstenção. 4.31. Auto de Infração nº 10549/2015 (CEEC). Autuado: Roger Pacheco 861 
Piaggio Couto. Assunto: Recurso - Infração ao art. 16, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 862 
Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator colocou o item em 863 
diligência, conforme a seguir: “O presente processo refere-se à análise do Auto de Infração 864 
nº 105492015/2015, lavrado em 07/07/2015, em desfavor do Eng. Civil Roger Pacheco 865 
Piaggio Couto, por infringência ao artigo 16, da Lei Federal n° 5.194/66, referente à 866 
ausência de placa da obra de 12 salas de aula, tendo como contratante o Fundo Nacional de 867 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Prefeitura Municipal de Serra Talhada; 868 
considerando que foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a regularização 869 
da infração; considerando que, em 27/07/2015, após contato telefônico com esse Regional, o 870 
autuado enviou ofício alegando não ter participado da obra ou do projeto em questão; 871 
considerando que à folha 12/34 do processo n° 200035010/2015, consta foto da capa de 872 
projeto hidrossánitário constando o nome do autuado sem constar, todavia, a assinatura do 873 
mesmo, juntamente com outro profissional como responsáveis técnicos; considerando a 874 
negação de autoria do projeto por parte do autuado no processo n° 200035010/2015 e da 875 
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inexistência de assinatura desse profissional no projeto; considerando que, somente se o 876 
autuado for considerado responsável pelo projeto mencionado é que se tornará aplicável a si 877 
a responsabilidade sobre a placa da obra objeto do processo em questão, n° 878 
200035011/2015. Diante do exposto, requer este Relator que se aguarde o resultado da 879 
diligência prevista no processo n° 200035010/2015 para que este processo volte às mãos do 880 
Relator”. Assim, o processo foi retirado da pauta para realização de diligência. 4.32. Auto 881 
de Infração nº 10548/2015 (CEEC). Autuado: Roger Pacheco Piaggio Couto. Assunto: 882 
Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro 883 
Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator colocou o item em diligência, conforme a 884 
seguir: “O presente processo refere-se à análise do Auto de Infração nº 10548/2015, lavrado 885 
em 07/07/2015, em desfavor do Eng. Civil Roger Pacheco Piaggio Couto, por infringência 886 
ao artigo 1º, da Lei Federal n° 6.496/77, referente à ausência de ART para o projeto de 887 
instalações hidrossanitárias de 12 salas de aula, tendo como contratante o Fundo Nacional de 888 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Prefeitura Municipal de Serra Talhada; 889 
considerando que foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a regularizaçãoda 890 
infração; Considerando que, em 27/07/2015, em sua defesa, o profissional, que é residente 891 
no Estado de Goiás, apresentou a ART do Crea-GO nº 11254200607272010; considerando 892 
que, de acordo com o Agente Fiscal João Diniz Carvalho, mat. nº 180, a ART em questão 893 
não atendia ao objeto do auto de infração; considerando que a infração foi encaminhada para 894 
julgamento pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, a qual decidiu por 895 
manter o auto de infração e a penalidade aplicada; Considerando que, após contato 896 
telefônico com esse Regional, o autuado enviou ofício alegando não ter participado da obra 897 
ou do projeto em questão; Considerando que à folha 12/34 do processo, consta foto da capa 898 
do projeto hidrossánitário que deu origem ao auto de infração em comento, sem constar, 899 
todavia, a assinatura do autuado, mas apenas seu nome digitado, juntamente com outro 900 
profissional como responsáveis técnicos. Diante da negação de autoria do projeto por parte 901 
do autuado e da inexistência de assinatura desse profissional no projeto, requer este Relator 902 
que se diligencie o FNDE e a Prefeitura Municipal de Serra Talhada com vistas a se obter as 903 
seguintes informações: As diligenciadas possuem ou possuíram relação contratual com o 904 
profissional Roger Pacheco Piaggio Couto em relação à obra de 12 salas de aula ou outra 905 
obra no município de Serra Talhada? Em caso positivo, fornecer cópia do contrato ou 906 
dispositivo similar que firmou o acordo entre as partes envolvidas; o profissional Roger 907 
Pacheco Piaggio Couto elaborou projeto hidrossanitário ou outro de sua autoria para obras 908 
no município de Serra Talhada sob sua contratação ou supervisão? Caso positivo, favor 909 
fornecer evidências do real envolvimento do profissional nesse sentido, podendo ser projetos 910 
ou outros documentos que constem sua assinatura. Assim, o processo foi retirado da pauta 911 
para realização de diligência. 4.33. Auto de Infração nº 9900022431/2017 (CEEE). 912 
Autuado: J M F B de Andrada – ME. Assunto: Recurso - Infração a alínea “e” do art. 6º, da 913 
Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 914 
Relator fez o seguinte relato: “O presente processo refere-se à Pessoa Jurídica constituída 915 
para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, 916 
registrada no CREA-PE, executando tais atividades sem a indicação de profissional, 917 
legalmente habilitado, como responsável Técnico, infringindo, desta forma, a alínea “e” do 918 
Art. 6º, da Lei Federal n° 5.194/66 e; considerando que o auto de infração nº 919 
9900022431/2017, foi lavrado em 19/07/2017, em desfavor da empresa J M F B DE 920 
ANDRADA – ME., por infringência à alínea “e”, do Art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 921 
1966; considerando que O Auto de Infração n° 9900022431/2017, não atende ao que 922 
preceitua os incisos IV e V, do Art. 11, da Resolução n° 1.008/04, do Confea caracterizando, 923 
desta forma, vício do ato processual. “Art. 11. O auto de infração, grafado de forma legível, 924 
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sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações: [...] IV – 925 
identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a sua localização, 926 
nome e endereço do contratante, indicação da natureza da atividade e sua descrição 927 
detalhada; V – identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade, 928 
capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o autuado;” 929 
(grifos nossos); considerando que o auto de infração deve descrever os fatos com suficiente 930 
especificidade, uma vez que o processo com instauração imprecisa quanto à qualificação do 931 
fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço, leva a sua nulidade; considerando que o fiscal 932 
informou de forma genérica que a empresa estava prestando serviço na área de internet, sem 933 
especificar quais eram os tipos de serviços prestados no auto de infração. Diante dos fatos 934 
sou de parecer favorável a nulidade do auto de infração por vício processual”. O relatório 935 
foi submetido à apreciação do Plenário e encaminhado à votação, sendo o mesmo 936 
aprovado, 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.34. Auto de Infração nº 937 
9900025072/2017 (CEEMMQ). Autuado: Advantech Elevadores Ltda – EPP. Assunto: 938 
Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro 939 
Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator proferiu o seguinte relato e voto: “De forma a 940 
estabelecer critérios concisos apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando 941 
que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 942 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei 943 
Federal n° 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal n° 944 
6.496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou 945 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica 946 
sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração 947 
analisado foi lavrado em 21/12/2017 em desfavor do Advantech Elevadores Ltda - EPP, por 948 
infringir o referido artigo citado; considerando que o autuado regularizou gerando ART de 949 
nº PE20180296019 em 15/08/2018 após a lavratura da infração; considerando que a empresa 950 
autuada não apresentou defesa no prazo concedido; considerando o parágrafo 3º inciso V do 951 
Art. 43 da resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida. Sou de 952 
parecer favorável a manutenção do valor mínimo para a multa aplicada”. O relatório foi 953 
submetido à apreciação do Plenário e encaminhado à votação, sendo o mesmo aprovado, 954 
28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.35. Auto de Infração nº 9900022449/2017 955 
(CEEC). Autuado: Estima Eventos e Produções Eireli – EPP. Assunto: Recurso - Infração 956 
ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 957 
Silva. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “De forma a estabelecer critérios concisos 958 
apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do 959 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 960 
Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal n° 5.194/66; considerando as 961 
exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal n° 6.496/77 que estabelece que todo 962 
contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 963 
profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 964 
Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 965 
19/07/2017 em desfavor da empresa Estima Eventos e Produções Eireli - EPP, por infringir 966 
o referido artigo citado; considerando que em sua defesa o autuado apresentou ART 967 
PE20170156902 e ART PE20170156891, registradas em 21/06/2017, respectivamente, ou 968 
seja, anterior a lavratura do auto. Constando como período do serviço: “20/06/2017 a 969 
23/06/2017”; objeto: “Execução de montagem e operação de grupo gerador de 180 Kva; 970 
Local: Praça Major João Novaes Período: 20 a 23/06/2017”, cujo contrato nº “Não 971 
especificado”, celebrado em 20/06/2017. E ainda, ART PE20170156891: período do 972 
serviço: “20/06/2017 a 23/06/2017”; objeto: “Projeto/Dimensionamento e Execução de 973 
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estrutura temporárias para evento (palcos e camarotes) Local: Praça Major João Novaes 974 
Período: 20 a 23/06/2017”, cujo contrato nº “Não especificado”, celebrado em 19/06/2017; 975 
considerando que a empresa autuada não apresentou defesa no prazo concedido; 976 
considerando ainda, que as atividades de sonorização e iluminação, citadas no auto e não 977 
foram contempladas nas ARTs; considerando o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução n° 978 
1.008/04 sou de parecer favorável a manutenção da multa aplicada com as correções 979 
monetárias, pois o auto de infração não foi regularizado em sua plenitude”. O relatório foi 980 
submetido à apreciação do Plenário e encaminhado à votação, sendo o mesmo aprovado, 981 
28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.36. Auto de Infração nº 9900027339/2018 982 
(CEEC). Autuado: Edvaldo Ricardo da Silva. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do 983 
art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O 984 
Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Considerando que é de responsabilidade 985 
do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema 986 
CONFEA/CREA, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal n° 5.194/66; 987 
considerando as exigências contidas na Lei Federal n° 5.194/66, em especial a alínea “a”, 988 
artigo 6º, onde diz que “exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro 989 
agrônomo a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 990 
privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos 991 
Conselhos Regionais”; considerando que a regularização da infração se deu após a lavratura 992 
do auto, através da ART n° PE20180287210, registrada em 27/07/2018; considerando o 993 
disposto no Art. 43 e seu parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA: “Art. 994 
43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao 995 
cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes 996 
critérios: V – regularização da falta cometida. § 3º É facultada a redução de multas pelas 997 
instâncias julgadoras do CREA e do CONFEA nos casos previstos neste artigo, respeitadas 998 
as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” O Auto de Infração nº 999 
9900027339/2018 é procedente. Foi regularizado através da ART n° PE20180287210, 1000 
registrada em 27/07/2018, posteriormente à lavratura do auto. Diante do exposto, 1001 
considerando as alegações apresentadas na defesa, sou de parecer favorável à manutenção da 1002 
multa aplica com redução aos valores mínimos”. Submetido à apreciação e, em seguida à 1003 
votação, o relatório foi aprovado com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 4.37. 1004 
Auto de Infração nº 9900020672/2017 (CEEC). Autuado: Hertz do Brasil Participações 1005 
Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 1006 
Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator apresentou o relatório a 1007 
seguir: “Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da 1008 
atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA, no Estado de Pernambuco, 1009 
conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências contidas na Lei Federal 1010 
6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a 1011 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, 1012 
à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica”; 1013 
considerando que o Auto de Infração nº 9900020672/2017 foi lavrado em 04/04/2017, em 1014 
desfavor da Empresa Hertz do Brasil Participações Ltda., por infringência ao artigo 1º, da 1015 
Lei Federal n° 6.496/77, referente à “Construção de galpão em estrutura metálica com soldas 1016 
e fundação em alvenaria. Construção de aterro sanitário alvéolo de deposição de resíduos 1017 
terraplanagem projeto do aterro sanitário projeto estrutural.”; considerando o Aviso de 1018 
Recebimento – AR, datado de 23/10/2017; considerando que a empresa autuada não 1019 
apresentou defesa no prazo concedido; considerando que, em 15/08/2018, a CEEC julgou o 1020 
processo procedente, à revelia do autuado; considerando o AR, da Decisão da CEEC, datado 1021 
de 14/09/2018; considerando o recurso apresentado em 28/11/2018; considerando que a 1022 
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ART Nº PE20170141024, anexada na defesa, corresponde ao registro do vínculo do 1023 
Engenheiro Civil Cleidson Elton de Lima Melo com a empresa autuada, para desempenho 1024 
de cargo ou função técnica; considerando o descrito no Art. 44, da Resolução n° 1.025/09, 1025 
do CONFEA: “Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional integrante do 1026 
quadro técnico da pessoa jurídica não exime o registro de ART de execução de obra ou 1027 
prestação de serviço – específica ou múltipla;” considerando, desta forma, que a ART 1028 
apresentada não regulariza a infração cometida. Desta forma destaco: O Auto de Infração nº 1029 
9900020672/2018 é procedente e, diante do exposto, meu parecer é pela manutenção do auto 1030 
e da multa aplicada (devendo o autuado complementar o pagamento da multa), com suas 1031 
devidas correções monetárias pertinentes”. Submetido à apreciação e, em seguida à votação, 1032 
o relatório foi aprovado com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.38. Auto de 1033 
Infração nº 9900020380/2017 (CEEMMQ). Autuado: Carlos Alberto Barbosa Bezerra. 1034 
Assunto: Recurso - Infração ao art. 16, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 1035 
Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: 1036 
“Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da 1037 
atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA, no Estado de Pernambuco, 1038 
conforme Lei Federal n° 5.194/66; considerando as exigências contidas na Lei Federal n° 1039 
5.194/66, em especial o artigo 16, onde diz que: “Enquanto durar a execução de obras, 1040 
instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de 1041 
placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em 1042 
todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução 1043 
dos trabalhos;” considerando que, em 14/03/2017, foi lavrado o Auto de Infração nº 1044 
9900020380/2017, em desfavor do Eng. Mecânico, por infringência ao artigo 16, da Lei 1045 
Federal n° 5.194/66, referente à serviço de recuperação de fachada com auxílio de balança, 1046 
ART 184063112015; considerando que, após julgamento em 1ª Instância, a CEEMMQ 1047 
manteve o auto e a multa aplicada; considerando que, em seu recurso, o autuado apresentou 1048 
ART PE20180280293 em nome do Eng. Civil Sérgio Pereira P. Lemos, alegando não ter 1049 
executado serviço neste endereço, nem registrado nenhuma outra ART para o local indicado; 1050 
considerando o descrito no Art. 47, incisos III, IV e V da Resolução nº 1.008/04, do Confea: 1051 
“Art. 47. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: [...]; III – falhas na 1052 
identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observadas no auto de 1053 
infração; IV - falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração, que devido à 1054 
insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a plenitude da 1055 
defesa; V – falta de correspondência entre o dispositivo legal infringido e os fatos descritos 1056 
no auto de infração;” considerando que o Auto de Infração n° 9900020380/2017 apresenta 1057 
vício do ato processual, ao não atender o que preceitua os incisos III, IV e V do Art. 47, da 1058 
Resolução n° 1.008/04, do Confea, mencionados acima; considerando que o auto de infração 1059 
deve descrever os fatos com suficiente especificidade, uma vez que o processo com 1060 
instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço, 1061 
leva a sua nulidade; Considerando, por fim, que o auto foi pago parcialmente. Após análise 1062 
do processo e da legislação pertinente, esclareço: O Auto de Infração nº 9900020380/2017 1063 
não atende ao que preceitua os incisos III, IV e V, do Art. 47, da Resolução nº 1.008/04, do 1064 
Confea, mencionados abaixo, caracterizando, desta forma, vício do ato processual. “Art. 47. 1065 
A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: [...]; III – falhas na 1066 
identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observada no auto de 1067 
infração; IV - falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração, que devido à 1068 
insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a plenitude da 1069 
defesa; V – falta de correspondência entre o dispositivo legal infringido e os fatos descritos 1070 
no auto de infração;” O auto de infração deve descrever os fatos com suficiente 1071 
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especificidade, uma vez que o processo com instauração imprecisa quanto à qualificação do 1072 
fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço, leva a sua nulidade. Diante do exposto, meu 1073 
parecer é pelo seu cancelamento e arquivamento, em função do vício processual apontado e 1074 
de sua improcedência, ressaltando ainda que profissional autuado, efetuou o pagamento 1075 
parcial da multa aplicada, sendo ainda o profissional autuado deve ser ressarcido do valor 1076 
desembolsado, correspondente à multa aplicada”. Submetido à apreciação e, em seguida à 1077 
votação, o relatório foi aprovado com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.39. 1078 
Auto de Infração nº 9900027327/2018(CEEC). Autuado: José de Paula Gomes Pereira. 1079 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 1080 
Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: 1081 
“Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da 1082 
atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA, no Estado de Pernambuco, 1083 
conforme Lei Federal n° 5.194/66; considerando as exigências contidas na Lei Federal 1084 
6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a 1085 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, 1086 
à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica”; 1087 
considerando que o Auto de Infração nº 9900027327/2018 foi lavrado em 26/06/2018, 1088 
contra o Eng. Civil José de Paula Gomes Pereira, por infringência ao artigo 1º, da Lei 1089 
Federal nº 6.496/77 (Manutenção predial, lavagem da fachada, em desacordo com a NR 35, 1090 
trabalhos em altura com utilização de andaimes, conforme foto anexa, sem o devido registro 1091 
da ART.); considerando o AR, datado de 02/08/2018; considerando que o autuado não 1092 
apresentou defesa no prazo concedido; considerando que, em 05/09/2018, o processo foi 1093 
julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, à revelia da empresa autuada; considerando 1094 
o AR, datado de 01/11/2018; considerando o recurso apresentado; considerando que a ART 1095 
Nº PE20180274540, apresentada na defesa, que regulariza o auto, foi registrada 1096 
anteriormente à lavratura do auto, em 14/06/2018; considerando, desta forma, que o Auto de 1097 
Infração nº 9900027327/2018 é improcedente; considerando, ainda, que o auto apresenta 1098 
vício do ato processual, ao mencionar o endereço residencial do autuado como sendo o de 1099 
realização dos serviços; considerando o descrito no Art. 47, inciso III, da Resolução nº 1100 
1.008/04, do CONFEA: “Art. 47. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes 1101 
casos: I – [...]; II – [...]; III – falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do 1102 
empreendimento observadas no auto de infração;” Após análise do processo e da legislação 1103 
pertinente, expresso: O Auto de Infração nº 9900027327/2018 é improcedente, uma vez que 1104 
a ART Nº PE20180274540, que regulariza o auto, foi registrada anteriormente à sua 1105 
lavratura, em 14/06/2018. Diante do exposto, meu parecer é pelo seu cancelamento e 1106 
arquivamento, em função do vício processual apontado e de sua improcedência”. Submetido 1107 
à apreciação e, em seguida à votação, o relatório foi aprovado com 28 (vinte e oito) votos. 1108 
Não houve abstenção. 4.40. Auto de Infração nº 9900024478/2017 (CEEMMQ). 1109 
Autuado: J S de Sousa Manutenção-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 1110 
6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor 1111 
Relator apresentou o relatório a seguir: “Considerando que é de responsabilidade do Crea-1112 
PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema 1113 
CONFEA/CREA, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando 1114 
as exigências contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo 1115 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 1116 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação 1117 
de Responsabilidade Técnica”; considerando que o Auto de Infração n° 9900024478.2017 1118 
foi lavrado em 26/10/2017, em desfavor da empresa J S DE SOUSA MANUTENÇÃO ME., 1119 
referente a ausência do registro da ART, para a prestação dos serviços de manutenção em 1120 
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bombas de combustível; considerando que a empresa autuada, em sua defesa, apresentou as 1121 
ARTs nº PE20170196416 e PE20170215373, e para esse cliente, prestou apenas dois 1122 
serviços de manutenção técnica no ano de 2017 e, para os quais, foram emitidas as ARTs 1123 
múltipla mensal supracitadas; considerando que a ART PE20170196416 supracitada, é do 1124 
tipo MÚLTIPLA MENSAL, cujo objeto “manutenção corretiva nos postos revendedores de 1125 
combustíveis no mês 09/2017 (setembro)”, foi cadastrada em 09/10/2017, apresentando data 1126 
de Início: 12/09/2017 - previsão de término: 12/09/2017 e registrada em 09/10/2017, 1127 
anteriormente à lavratura do auto em questão, atende ao objeto solicitado; considerando o 1128 
disposto nos artigos 35 e P.U, 37 e 38 da Resolução n° 1.025/09 o CONFEA: “Art. 35. Para 1129 
efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra ou ao serviço de rotina pode ser 1130 
caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e 1131 
continuada. Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do 1132 
serviço seja caracterizada como periódica Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as 1133 
atividades referentes às obras e aos serviços de rotina contratados ou desenvolvidos no mês 1134 
calendário. Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês 1135 
subsequente à execução da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea em cuja 1136 
circunscrição for exercida a atividade;” considerando, desta forma, a improcedência na 1137 
lavratura do Auto de Infração n° 9900024478/2017. Após análise do processo e da 1138 
legislação pertinente, expresso: O Auto de Infração n° 9900024478/2017 foi lavrado em 1139 
26/10/2017. A ART PE20170196416, apresentada pela empresa autuada em sua defesa, 1140 
atende ao objeto do Auto de Infração n° 9900024478/2017, e foi registrada em 09/10/2017, 1141 
ou seja, anteriormente à sua lavratura. Sendo ainda, compatível com relatório de manutenção 1142 
corretiva acostado ao processo pelo agente fiscal, juntamente com o auto, emitida em 1143 
12/09/2017, pela empresa autuada. Diante do exposto, meu parecer é pelo seu cancelamento 1144 
e arquivamento, em função de sua improcedência. Submetido à apreciação e, em seguida à 1145 
votação, o relatório foi aprovado com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 5. 1146 
Comunicações: 5.1. Da Mútua-PE. Não houve. 5.2. Da Presidência. O Presidente 1147 
informou que esta semana, na segunda-feira, o Crea-PE participou de um programa na CBN, 1148 
com a presentça do 1º Vice-Presidente, Engenheiro Civil Stênio Cuentro, falando sobre 1149 
sobre a situação que está sendo vivida pela Empresa Metrorec, que é uma empresa ligada à 1150 
engenharia, sendo de grande importância o debate do Crea-PE para a sociedade e para os 1151 
profissionais. Informou também que amanhã o Crea-PE participará de debate na CBN, no 1152 
programa de Aldo Vilela, sobre “Habitação” e citou fatos ocorrido durante a semana 1153 
passada, tais como o desabamento do teto do Hospital da Restauração, o cidadão que veio a 1154 
óbito ao trocar uma luminária sem os devidos equipamentos de proteção e inabilitado para 1155 
tal e, por fim o incêndio ocorrido na sexta-feira, nas palafitas do Pina, próximo ao D NIT. 1156 
Trouxe informações sobre o evento 1º Capacita Conselheiros, ocorrido no sábado dia 30 de 1157 
abril, no Centro Administrativo da Compesa, agradecendo pela participação dos 1158 
conselheiros. Informou que a capacitação prosseguirá com os Fiscais e com os Inspetores. 1159 
15.3. Da Diretoria. O 1º Diretor-Administrativo Pedro Paulo da Silva Fonseca lembrou 1160 
aos conselheiros que foi postado nos grupos o leiaute e a programação visual proposta para a 1161 
apresentação do Crea-PE, com a finalidade de unificação, solicitando que os mesmos 1162 
possam opinar. Após colher as opiniões a diretoria chegará a uma definição. 5.4. Das 1163 

Câmaras e Comissões. A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes, Coordenadora 1164 
da CEEC, informou que foi realizada, na semana anterior, a reunião de Coordenadoria 1165 
Nacional, onde o Crea-PE coordenou o grupo de discussão sobre o Salário Mínimo 1166 
Profissional concluindo por exarar uma decisão, aprovada pela maioria dos coordenadores, 1167 
para que o Confea faça gestão da Assessoria Parlamentar com a finalidade de que seja 1168 
modificado o artigo 82, da Lei que trata do Salário Mínimo Profissional, explicitando o 1169 
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valor nominal, que a Ministra Rosa Weber congelou e, mais cláusulas, conforme lido pela 1170 
Conselheira e que abaixo fazemos constar dessa ata.  “Art 82. As remunerações iniciais dos 1171 
profissionais da engenharia, da agronomia e da Geociência, qualquer que seja a fonte 1172 
pagadora, deverá seguir o que se segue: i) O valor do salário mínimo profissional, no valor 1173 
nominal de R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais), referente a jornada de 6 1174 
(seis) horas diárias de serviço, e de R$ 10.302,00 (dez mil, trezentos e dois reais) para carga 1175 
horária de 8 horas diárias de serviço, com base de cálculo estabelecido pelo STF no Acórdão 1176 
171-2679000/2022. ii) Este valor será reajustado anualmente de acordo com as perdas 1177 
inflacionárias. iii) Para os profissionais regidos pelo RJU o reajuste será concedido mediante 1178 
autorização do chefe do executivo. iv) O salário mínimo profissional deverá aplicado aos 1179 
empregados regidos pela CLT e também, aos profissionais do setor público regidos pelo 1180 
Regime Jurídico Único. v) Os profissionais serem contratados em conformidade com o título 1181 
profissional e não como gestores ou analista.” Acrescentou que trouxe o assunto para 1182 
oconhecimento do Plenário e para que as Coordenadores levem o assunto às Câmaras e o 1183 
Presidente ao Colégio de Presidentes para que se possa obter êxito. Nesse momento, devido 1184 

à saída de alguns conselheiros, a sessão ficou sem quórum regulamentar, não havendo 1185 
a possibilidade de continuidade. 6. Encerramento. E, nada mais podendo ser tratado, o 1186 
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.936, às 22h23. Para 1187 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 1188 
assinada por mim, Engenheiro Civil PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA - 1º Diretor 1189 
Administrativo ________________________ e pelo Engenheiro Civil ADRIANO 1190 
ANTONIO DE LUCENA  - Presidente ______________________, a fim de produzir seus 1191 
efeitos feitos legais.  1192 


