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EMENTA: Fixa entendimento que o Engenheiro de Segurança do 

Trabalho possui habilitação para realizar a atividade de 

classificação de áreas, sendo tal atribuição compatível 

com aquelas regulamentadas para esse profissional e 

esclarecimentos acerca do registro de ARTs. 

 

                                          DECISÃO 
                                 

                                         A Câmara Especializada Engenharia de Segurança do Trabalho –

CEEST do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida 

em sua Sessão Ordinária realizada no dia 06 de abril de 2016, apreciando o relatório e voto 

fundamentado, exarado pelo  Conselheiro Eng. Civ./Seg. Trab. Luiz Antônio de Melo, referente 

ao processo n.º 101.859.605/2015, que trata da solicitação de esclarecimentos sobre a 

competência do Engenheiro de Segurança do Trabalho para realizar a classificação de áreas, nos 

termos da ABNT NBR IEC 60079-0/2013 e, da obrigatoriedade do registro de ART no Crea de 

origem e/ou no Crea-PE, DECIDIU por unanimidade, fixar o entendimento que o Engenheiro 

de Segurança do Trabalho possui habilitação para realizar a atividade de classificação de áreas, 

sendo tal atribuição compatível com aquelas regulamentadas para esse profissional através da 

Resolução Nº 437, de 27/11/1999 do Confea, a qual dispõe sobre a ART relativa às atividades 

dos especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho. E ainda, considerando a Resolução 

Nº 1.025/09, do Confea, com relação ao local de registro de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, que esta deverá ser registrada no local onde o serviço será executado nos casos 

de atividade de caráter executivo, que obrigatoriamente exige a presença do profissional no 

local, como coleta de dados, vistoria, perícia, execução, fiscalização, manutenção, produção 

técnica especializada, condução de serviço técnico, condução de equipe de instalação ou 

montagem e poderá ser registrada no Crea de origem ou onde for realizada a atividade técnica 

nos casos de atividade de caráter intelectual. Coordenou a sessão o senhor coordenador Eng. 

Elet./Seg. Trab. Maurício José Viana. Votaram favoravelmente os Conselheiros Félix Antônio 

Azevedo Gomes e Luiz Antônio de Melo. 

  

Cientifique-se e cumpra-se. 

    

Recife, 06 de abril de 2016 

 
 

  Eng. Elet./Seg. Trab. Maurício José Viana 
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