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EMENTA: Reafirmar entendimento que o rol de atribuições do Engenheiro 

Agrônomo, quanto a edificações, está limitada às atividades de 

construções para fins 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. 17, realizada no 

dia 20 de setembro de 2017, apreciando a consulta formulada pelo Engenheiro Agrônomo Fidel Uriel 

Gusmão Monteiro, protocolada neste Regional sob o nº 200.057.745/2017, na qual o mesmo questiona o 

Crea-PE se o engenheiro agrônomo pode realizar levantamento arquitetônico de uma edificação já 

existente; considerando que o art. 5º da Resolução nº 218/73, do Confea estabelece que o engenheiro 

agrônomo possui habilitação para construções para fins rurais; e considerando o relatório e voto 

fundamentado exarado pelo Conselheiro Edivan Rodrigues de Souza, favorável ao entendimento que o 

engenheiro agrônomo possui atribuições para edificações, limitadas as atividades de construções para fins 

rurais, no entanto, como a consulta em tela possui o termo de “levantamento arquitetônico” de forma 

genérica, e caso o mesmo necessite de maiores informações, precisará fornecer maiores detalhes, 

DECIDIU por unanimidade: 1) reafirmar entendimento que o rol de atribuições do Engenheiro 

Agrônomo, quanto a edificações, está limitada às atividades de construções para fins rurais; 2) Informar 

ao requerente que o termo “levantamento arquitetônico” não consta de forma específica nas atribuições, 
e caso o mesmo necessite de informações adicionais precisará explicitar maiores detalhes. Coordenou a 

sessão o Eng. Agrônomo Edilberto Oliveira de C. Barros – Coordenador. Votaram os Conselheiros: 
Eng. Agrônomo Burguivol Alves de Souza, Eng. Florestal Edivan Rodrigues de Souza, Eng. de Pesca José 

Carlos Pacheco dos Santos e Eng. Florestal José Roberto da Silva. Não houve votos contrários ou 

abstenções. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 20 de setembro de 2017. 

 

  

 
Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros 

Coordenador da CEAG 
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