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                     EMENTA: Consulta – Revisão de Atribuições - Aprovação o parecer 
 

DECISÃO 
                               

                                            A Câmara Especializada Engenharia de Engenharia Elétrica - CEEE do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 
Ordinária nº. 10, realizada no dia 01 de julho de 2015, após análise do processo da (solicitação de 
esclarecimento quanto ao fornecimento de baterias para nobreaks de potência da ordem de 20kVA 
pode ser exercido por pessoas jurídicas sem registro me CREA? Tal atividade pode ser exercida por 
pessoas jurídicas sem profissional de engenharia como responsável técnico; A instalação de baterias 
para nobreaks de potência da ordem de 20kVA pode ser exercida por pessoas jurídicas sem registro em 
Crea? Tal atividades pode ser exercida por pessoas jurídicas sem profissional de engenharia como 
responsável técnico? A manutenção preventiva em nobreaks de potência da ordem de 20kVA, com 
descrição adiante, pode ser exercida por pessoa jurídicas sem registro em Crea? Tal atividade pode ser 
exercida por pessoa jurídicas sem profissional de engenharia como responsável técnico? Protocolada 
neste Regional sob nº 103.264.510/2013, informamos que a mesma foi submetida à apreciação da 
Câmara, a qual após proceder à devida análise do assunto e à legislação vigente emitiu parecer que segue 
abaixo transcrito: “Sobre o esclarecimento solicitado no Ofício nº 10/2015 – FUNDAJ/CGTEC, 
informamos: a)- Item 1 – SIM, trata-se de comercialização de produtos não envolvendo atividades 
técnicas de engenharia; b)- Item 2 – NÃO, trata-se de atividades que envolvem competências técnica, 
da área de Engenharia Elétrica; c)- Item 3 – NÃO, Mesmas considerações do item anterior – exigência 
de profissional com Formação Plena em Engenharia Elétrica; d)- Item 4 – SIM, São essencialmente 
atividades de Engenharia regulamentada pelo Sistema Confea/Crea”.Coordenou a Sessão o Eng.º 
Eletricista Clayton Ferraz de Paiva. Presente os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, 
Diego Soares Lopes,  André Carlos Bandeira Lopes,  Urbano Possidônio de Carvalho Júnior. 
Conselheiro Suplente, Hiroshi Fujino. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

   
 

Recife, 01 de julho de 2015 
 

_________________________________ 
 Eng.º Eletricista  Clayton Ferraz de Paiva 

Coordenador da CEEE 
 

Reunião : Ordinária                Nº : 10/2015 

Decisão  : 067/2015-CEEE/PE 

Item da Pauta : 3.2.2. 

Referência : -o- 
Interessado : Ministério da Educação – Fundação Joaquim Nabuco 

  


