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EMENTA: Acata a revisão das atribuições do Técnico em Edificações 

Djailson Pereira de Oliveira, para elaborar orçamentos, no âmbito da sua 

formação profissional. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 012/2017, 

realizada no dia 05 de julho de 2017, apreciando a revisão das atribuição do profissional, Técnico em 

Edificações Djailson Pereira de Oliveira, protocolada neste Regional sob o nº 200051911/2017; onde o 

mesmo questiona o Crea-PE quanto ao limite de área que o Técnico em Edificações pode atuar na 

elaboração de orçamentos; considerando o parecer exarado pela Conselheira Relatora Liliane Barros M. 

de A. Maranhão, a qual após análise da documentação apresentada e fundamentação legal, e conforme o 

disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto Federal nº 90.922/1985, em seu §1º, onde diz claramente que o 

profissional técnico em edificações, só poderá “projetar e dirigir edificações de até 80 m
2
”; considerando 

o entendimento da relatora de que “projetar” em seu sentido amplo, inclui também orçamentos, análises 

etc, sendo a sua conclusão pelo indeferimento do pleito, por entender que o técnico em edificações é 

apenas habilitado para realização de orçamentos neste mesmo âmbito, ou seja, até 80 m
2
; considerando, 

no entanto, que a Câmara Especializada, após vasta discussão, considerando que o normativo limita a 

atribuição do técnico, apenas, para “projetar e dirigir edificações”; considerando decisões exaradas 

anteriormente pela CEEC, as quais não limitaram a atividade do profissional, no que se refere à 

orçamentos; e, considerando o entendimento da maioria de que a atividade deve ficar restrita a formação 

do profissional, DECIDIU, por maioria, rejeitar o parecer da relatora, acatando a revisão das 

atribuições do  Técnico em Edificações Djailson Pereira de Oliveira, para elaborar orçamentos, no 
âmbito da sua formação profissional. Coordenou a sessão o Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
– Coordenador. Votaram a favor do parecer da relatora os Conselheiros: Jorge Wanderley Souto 

Ferreira, Liliane Barros M. de A. Maranhão e Luciano Barbosa da Silva. Votaram contra o parecer da 
relatora: Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Francisco José Costa Araújo, 

Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, 

Maurício Oliveira de Andrade, Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio Soares, Ramon Fausto Torres 

Viana, Raul César de Andrade, Romilde Almeida de Oliveira e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Não 

houve abstenções.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 05 de julho de 2017. 

 
 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 
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