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EMENTA: Responde ao questionamento da Inspetora Coordenadora da 

Regional Serra Talhada, a Engenheira Civil Everdelina Roberta Araújo de 

Menezes, quanto às atribuições profissionais do Tecnólogo em Construção de 

Edifícios e do Técnico em Desenho da Construção Civil. 

 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 004/2017, 

realizada no dia 29 de março de 2017, apreciando a consulta formalizada pela Engenheira Civil 

Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Inspetora Coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada do Crea-

PE, junto à Gerência Jurídica deste Regional, quanto as atribuições profissionais do Tecnólogo em 

Construção de Edifícios e do Técnico em Desenho da Construção Civil; considerando o relatório e voto 

fundamentado, exarado pelo Conselheiro Norman Barbosa Costa, cujo teor segue, de forma sintética e 

objetiva, abaixo transcrito:  “ ...Os tecnólogos são regidos pelos artigos 3º e 4º da Resolução do Confea 

nº 313/1986, com restrições à mercê do projeto pedagógico do curso. Então: Art. 3º - as atribuições dos 

Tecnólogos, em suas diversas modalidades, consistem em: Elaboração de orçamento; Padronização, 

mensuração e controle de qualidade; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, 

montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; 1) Operação 

e manutenção de equipamento e instalação; 2) Execução de desenho técnico. Parágrafo único - sob a 

supervisão e direção de engenheiros, arquitetos ou engenheiros agrônomos ainda os três itens 

seguintes: 1) Execução de obra e serviço técnico; 2) Fiscalização de obra e serviço técnico; 3) 

Produção técnica especializada. Art. 4º - quando enquadrados exclusivamente no desempenho das 

atividades referidas no art. 3º e seu parágrafo único poderão exercer as atividades: 1) Vistoria, perícia, 

avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 2) Desempenho de cargo e função técnica; 3) Ensino, 

pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão. A Resolução do Confea nº 

1.057/2014, dentre as diversas ações, estabeleceu que os profissionais de nível técnico fossem regidos 

pelo Decreto Federal nº 90.922/85, alterado pelo Dec. 4.560/2002, e de acordo com o dito Decreto, as 

atribuições dos técnicos industriais são regidas pelos artigos 3º e 4º, e dos agrícolas pelo art. 6º, 

podendo haver restrições de acordo com a análise do projeto pedagógico do curso. Art. 3º - os técnicos 

industriais e técnicos agrícolas de 2º grau, observado o disposto nos artigos 4º e 5º, poderão: I - 

Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; II - Prestar assistência técnica no 

estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; III - orientar e coordenar a execução 

dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações; IV - Dar assistência técnica na compra, 

venda e utilização de produtos e equipamentos especializados; V - Responsabilizar-se pela elaboração e 

execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Art. 4º - As atribuições dos 

técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional e de 

sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em: I - Executar e conduzir a 

execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de 
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instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção; II - Prestar assistência técnica e assessoria 

no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de 

vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes 

atividades: 1) Coleta de dados de natureza técnica; 2) Desenho de detalhes e da representação gráfica 

de cálculos; 3) Elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra; 4) 

Detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança; 5) Aplicação de 

normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; 6) Execução de ensaios de rotina, 

registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 7) 

Regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. III - Executar, fiscalizar, orientar e 

coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos 

técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes; IV - Dar assistência técnica na 

compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, 

mensurando e orçando; V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com 

a respectiva formação profissional; VI - Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes 

dos currículos do ensino de 1º e 2º graus, desde que possua formação especifica, incluída a pedagógica, 

para o exercício do magistério nesses dois níveis de ensino. § 1º - Os técnicos de 2º grau das áreas de 

Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade Edificações, poderão projetar e dirigir edificações de 

até 80m² de área construída, que não constituam conjuntos residenciais, bem com realizar reformas, 

desde que não impliquem em estruturas de concreto armado ou metálica, e exercer a atividade de 

desenhista de sua especialidade. Os parágrafos 2º e 3º tratam do técnico em eletrotécnica e em 

agrimensura, não envolvidos nesta consulta. Concluindo, recomendamos responder a consultante 

através do presente relato, acompanhado de cópia da Instrução, onde encontrará detalhes históricos 

sobre o tema. E que fique ciente que a Faculdade (FIS) somente nos últimos dias solicitou registro ao 

CREA-PE do curso de Tecnólogo, cuja documentação será devidamente analisada quanto as suas 

características curriculares.”, DECIDIU por unanimidade, aprovar o relato supracitado, que em 

suma, em função da inexistência de normativos específicos que detalhem as atribuições dos 

Tecnólogos em Construção de Edifícios e dos Técnicos em Desenho da Construção Civil, busca 

elucidar as eventuais consultas acerca deste assunto tratando-as separadamente, por demanda, pela 

Câmara Especializada da modalidade em questão, através de criteriosa análise curricular do 
profissional solicitante. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação – 
Coordenador. Votaram os Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eloisa Basto Amorim de 

Moraes, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da 

Silva Neto, Raul José Rodrigues, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, 

Liliane Barros M. de A. Maranhão, Norman Barbosa Costa, Eduardo Paraíso Sampaio, Raul César de 

Andrade, Romilde Almeida de Oliveira, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e 

Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 29 de março de 2017. 

 

 

 

Eng.º Civil. Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 


