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EMENTA: Orientação sobre Assentamentos Rurais. 

 

 

 
DECISÃO:  

 

  

                       A Câmara Especializada de Agronomia – CEAG do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 18, realizada 
no dia 04 de novembro de 2015, apreciando a CI nº 43/2015 – Divisão de Fiscalização – DFIS, que trata 
sobre Orientação sobre Assentamentos Rurais, DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer do 
Conselheiro relator Eng. Burguivol Alves de Souza, com o seguinte teor: “Inicialmente, informamos que 
os procedimentos para a fiscalização em áreas de assentamentos da reforma agrária e do crédito 
fundiário, se assemelha a fiscalização de qualquer outra tipologia de propriedade rural, em que se 
observe atividades dos profissionais vinculados ao Sistema CONFEA/CREA, que são, sobretudo 
identificados nas atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural. A CEAG entende que: Todas as 
empresas, órgãos, organizações e/ou cooperativas que atuem com ATER, sejam através de chamadas 
públicas ou não, deverão ter seu registro no Sistema CONFEA/CREA, com a indicação do seu 
respectivo Responsável Técnico. Quando da apresentação de projetos para o serviço de ATER, todos os 
Técnicos/as, que sejam profissionais vinculados ao Sistema CONFEA/CREA, relacionados no respectivo projeto, 
deverão estar registrados e com suas anuidades em dia. Observação: Essas exigências já constam das 
chamadas públicas realizadas pelo INCRA, para os serviços de ATER nos Assentamentos Rurais. 
Quando da apresentação de um Projeto, seja para o INCRA ou para quaisquer outras instituições ou 
organizações, que exija conhecimento/habilidades de profissional ou profissionais vinculados ao Sistema 
CONFFEA/CREA, a empresa, órgão, organização e/ou cooperativa, deverá apresentar uma ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração de projeto. A empresa, órgão, organização e/ou 
cooperativa que tiver seu projeto aprovado e/ou “ganhar” uma Chamada Pública de ATER, deverá 
apresentar uma ART de execução do serviço. Na ART deverá constar o objeto do Contrato com o 
INCRA. Caso haja qualquer alteração de contrato deverá ser feita uma nova ART. Todos os Técnicos/as 
vinculados ao Sistema CONFFEA/CREA, que estiverem executando o projeto deverão estar com seus 
registros em dia; as chamadas ou projetos de ATER englobam vários assentamentos e/ou comunidades rurais, e 
que os serviços de ATER são executados por diferentes técnicos/as, e que há especificidades nesses serviços, 
recomendamos que seja feito o registro de ART de Equipe. Resolução 1025/2009, CONFEA Artigo 11 -  
quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser classificada da seguinte forma: IV – 
ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato único, são 
desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências diferenciadas. Observação: A 
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ART de equipe deverá estar vinculada a ART de execução (contrato). Todos os profissionais que tiverem 
desempenhando cargo ou função técnica para as empresas, órgãos, organizações e/ou cooperativas 
deverão registrar a ART de Cargo ou Função. Reforçamos por fim, que as ações do CREA não se 
limitam somente a fiscalização do registro ou não da ART, mas a todas as atividades realizadas pelos 
profissionais e pessoas jurídicas vinculados ao Sistema CONFFEA/CREA”. Coordenou a sessão o 
senhor Coordenador Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos. Presentes os senhores 
Conselheiros: Eng. Agro. Burguivol Alves de Souza, Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca 
Oliveira, Em. Florestal Marcílio Viana Luna Filho, Eng. de Pesca Célio Neiva Tavares, Eng.º Florestal 
José Roberto da Silva, Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros o Florestal Nielsen Christianni Gomes 
da Silva. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife, 04 de novembro de 2015. 
 

 
 

________________________________________ 
  Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos 

Coordenador da CEAG 


