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EMENTA: Aprova o entendimento de que os Técnicos em Edificações 

possuem habilitação para realizar serviços topográficos, desde que observada a 

formação curricular dos interessados. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 005/2017, 

realizada no dia 05 de abril de 2017, apreciando as solicitações dos Técnicos em Edificações Vagner 

Gomes dos Santos Cardoso e Rivaldo Ramos da Silva, protocoladas neste Regional sob os n.º 

101882406/2011 e 200045125/2017, respectivamente, para executar serviços topográficos; considerando 

a divergência entre os pareceres exarados pelos Conselheiros Eloisa Basto Amorim de Moraes e Jorge 

Wanderley Souto Ferreira, por interpretarem a mesma legislação de forma diferente; Considerando o teor 

das Decisões desta CEEC nºs. 059/2017 e 060/2017, relativas aos protocolos anteriormente citados; 

considerando que as atribuições dos técnicos e demais profissionais são conferidas mediante criteriosa 

análise do currículo escolar do curso de sua formação, observando a legislação em vigor; considerando 

que as grades curriculares das diversas escolas técnicas, geralmente, divergem entre si; considerando que 

as atribuições dos Técnicos de Nível Médio devem ser concedidas na forma do Decreto nº 90.922/85, 

destacando-se o artigo 5º do referido Decreto, “fica assegurado aos técnicos industriais de 2º grau, o 

exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.”; considerando 

que a grade curricular dos cursos técnicos em edificações, normalmente apresenta a carga horária da 

disciplina de topografia superior a 120 horas, suficiente para executar trabalhos topográficos e que nos 

cursos de Engenharia, tal disciplina normalmente apresenta carga horária inferior à dos cursos técnicos; e 

ainda, que a Decisão Plenária nº 104/2014, refere-se a parcelamento urbano e a Decisão Plenária PL 

1334/2015 é restrita a uma consulta específica da Infraero, e que, portanto, não gera jurisprudência, 

DECIDIU, por maioria, aprovar o entendimento de que o Técnico em Edificações possui habilitação 

para realizar serviços topográficos, desde que observada a formação curricular do profissional 
interessado, com 13 (treze) votos a 5 (cinco). Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda 
d’Anunciação – Coordenador. Votaram favoravelmente os seguintes Conselheiros: Eli Andrade da 

Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, José Tiago da Silva Muniz, Francisco José Costa Araújo, Jayme 

Gonçalves dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Norman Barbosa 

Costa, Pedro Fázio Soares, Ramon Fausto Torres Viana, Maurício Oliveira de Andrade, Silvio Porfírio 

de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Votaram contrariamente os Conselheiros: Edmundo 

Joaquim de Andrade, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jorge 

Wanderley Souto Ferreira e Romilde Almeida de Oliveira. Não houve abstenção. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 05 de abril de 2017. 

 

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