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APRESENTAÇÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segu-
rança do Trabalho do CREA-MS, em atendimento ao que estabelece na 
alínea “e” do Art. 46, da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, versa: 
“elaborar normas para a fi scalização das respectivas especializações pro-
fi ssionais”, e trata das atribuições das Câmaras Especializadas dos Creas, 
apresentam a seguir a 1ª Edição do Manual de Procedimentos e Fiscaliza-
ção.

Este manual foi desenvolvido objetivando o conhecimento dos pro-
cedimentos de análise dos processos e de orientar a Fiscalização deste 
Conselho no que efetivamente deverá ser observado por aquele Departa-
mento, no exercício de suas tarefas, em relação aos profi ssionais, empre-
sas e atividades relativas às modalidades: Civil, Agrimensura e da modali-
dade especial Engenharia de Segurança do Trabalho. 

No mais, principalmente por esta ser a versão pioneira, a Câmara 
Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho 
- CEECAST prevê a necessidade de, anualmente, realizar a revisão deste 
Manual de Fiscalização, atividade esta que, obrigatoriamente, deverá fazer 
parte do seu plano de trabalho anual, para que, a cada ano, ela seja aperfei-
çoada e enriquecida com a contribuição dos seus conselheiros.

AGRADECIMENTO

É com satisfação que apresentamos este Manual de Fiscalização: a 
materialização do esforço dos conselheiros que compõem a Câmara Es-
pecializada de Engenharia Civil, Agrimensura e de Segurança do Trabalho 
na busca da sistematização de normas de fi scalização no âmbito deste 
Conselho Regional.

Entretanto, o resultado que aqui apresentamos não seria possível 
sem o incomensurável apoio do assessor técnico desta Câmara, eng. civil 
Claudio Renato Padim Barbosa, que, dedicou tempo e conhecimento auxi-
liando na construção deste material. A ele, registramos nossos mais since-
ros agradecimentos pela efetiva e valiosa contribuição – uma colaboração 
essencial à história presente desta instituição, mas que trará refl exos no 
futuro de todas as classes profi ssionais abrangidas pelo Crea-MS.

Câmara Especializada de Engenharia 
Civil, Agrimensura e de Segurança 
do Trabalho do Crea-MS

Eng. Civ. DOMINGOS SAHIB NETO

Eng. Civ. e de Seg. do Trab. ELIZABETH SPENGLER 
COX DE MOURA LEITE

Coordenação CEECAST 2016
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COMPETÊNCIA DA CÂMARA
A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segu-

rança do Trabalho – CEECAST é órgão decisório da estrutura básica do 
CREA-MS e constitui a primeira instância de julgamento no âmbito da ju-
risdição do Conselho Regional.

Segundo o art. 46 da Lei n° 5.194/66 são atribuições da Câmara:
a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua 

competência profi ssional específi ca;
b) julgar as infrações ao Código de Ética;
c) aplicar as penalidades e multas previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profi ssionais, de pes-

soas jurídicas, das entidades de direito público, das entidades de 
classe e das instituições de ensino.

e) elaborar as normas para a fi scalização das respectivas profi ssões;
f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais 

especializações profi ssionais, encaminhando-os ao Conselho Re-
gional.

PERFIL DAS MODALIDADES VINCULADAS 
À CÂMARA

Para fi ns de organização da representação nos plenários dos CREAs 
e da constituição das Câmaras Especializadas, o Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia (CONFEA) defi niu sete modalidades profi ssionais 
abrigadas nos grupos da Engenharia e da Agronomia.

Grupo > Engenharia: modalidades: Civil, Elétrica, Mecânica e Meta-
lúrgica, Geologia e Minas, Química e Agrimensura;

Grupo > Agronomia: modalidade: Agronomia;
Grupo > Especial: modalidade especial: Engenharia de Segurança 

do Trabalho.

A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segu-
rança do Trabalho do CREA-MS (CEECAST) é composta por modalidades 
do grupo Engenharia: Civil e Agrimensura e pela modalidade especial En-
genharia de Segurança do Trabalho.

Modalidade: Civil 
Enquadram-se nesta modalidade os Engenheiros Ambientais, os 

Engenheiros Civis, os Engenheiros de Fortifi cação e Construção, os Enge-
nheiros de Operação (construção civil, construção de estradas, edifi cações 
e estradas), os Engenheiros Industriais (Civil), os Engenheiros Militares, os 
Engenheiros Rodoviários, os Engenheiros Sanitaristas, os Engenheiros Sa-
nitaristas e Ambientais, os Engenheiros de Infraestrutura Aeronáutica, os 
Engenheiros de Produção (Civil), os Engenheiros Hídricos, os Urbanistas, 
bem como os Tecnólogos e os Técnicos de nível médio destas áreas.

De acordo com sua habilitação específi ca, os profi ssionais da mo-
dalidade Civil, limitados à sua formação curricular, atuam na concepção 
e planejamento de diversos tipos de serviços e obras de construção ci-
vil, bem como nos estudos de sua viabilidade técnica e econômica. Exer-
cem atividades relacionadas ao dimensionamento das construções, com 
a escolha e especifi cação de materiais de construção, além do acompa-
nhamento técnico da execução de obras e serviços. Estudam e propõem 
soluções para as obras civis, tais como: edifícios e grandes edifi cações, 
estradas, pontes, viadutos, túneis, dentre outras. Incumbem-se das obras 
de infraestrutura, como barragens, obras de contenção de encostas, obras 
de terra, bem como do planejamento de meios de transporte e de tráfego. 

Atuam também no desenvolvimento de projetos e empreendimen-
tos de sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e 
drenagem) e de pesquisa e gestão ambiental, visando preservar e restabe-
lecer o meio ambiente sob modelos sustentáveis, tanto ecológica quanto 
economicamente.

Modalidade: Agrimensura 
Enquadram-se nesta modalidade os Agrimensores, os Engenheiros 

Agrimensores, os Engenheiros Cartógrafos, os Engenheiros de Geodésia, 
os Engenheiros em Topografi a Rural, os Engenheiros Geógrafos, os Enge-
nheiros Topógrafos, os Geógrafos, bem como os Tecnólogos e os Técnicos 
de nível médio destas áreas. 

De acordo com sua habilitação específi ca, limitados à sua formação 
curricular, esses profi ssionais analisam resultados das interações huma-
nas com a natureza, com dados concretos do espaço geográfi co, envolven-
do questões socioeconômicas, políticas e ambientais. 

Atuam, ainda, em atividades como levantamentos topográfi cos, ba-
timétricos, geodésicos, astronômicos, aerofotogramétricos, sensoriamen-
to remoto, georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais e elaboração 
de cartas geográfi cas, dentre outras, que se inter-relacionam com diversos 
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ramos da Engenharia. Tal versatilidade evidencia-se pelo fato de que boa 
parte dos trabalhos que envolvam Engenharia e Agronomia desenvolve-se 
em função do conhecimento prévio da posição e de características do ter-
reno no qual se assentam como, por exemplo: 

Na Engenharia Civil atuam no levantamento planialtimétrico cadas-
tral, demarcação de movimento de terra, de obras de terraplenagem, de 
açudes, de bacias hidrográfi cas, de portos, aeroportos, rios e canais, bem 
como na locação de fundações, de viadutos, pontes, estradas e estruturas; 

Na Engenharia Elétrica atuam no cadastramento das linhas de 
transmissão, na locação de torres, dentre outras; e

Na Engenharia Industrial colaboram no assentamento de grandes 
máquinas, por exigirem grande precisão. 

Modalidade Especial: Engenharia de Segurança do Trabalho 
Os profi ssionais da Engenharia de Segurança do Trabalho atuam na 

supervisão, coordenação e orientação técnica de serviços nesta área; no 
estudo das condições de segurança dos locais de trabalho e das instala-
ções e equipamentos com vistas especialmente aos problemas de controle 
de risco, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção 
contra incêndio e saneamento; no planejamento e desenvolvimento da im-
plantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; 

Incluem ainda as atividades de vistoriar, avaliar, realizar perícias, ar-
bitrar, emitir parecer e laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre 
grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e bio-
lógicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em ge-
ral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais 
insalubres e perigosos; analisar riscos, acidentes e falhas, investigando 
causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos 
estatísticos, inclusive com respeito a custo; e propor políticas, programas, 
normas e regulamentos de segurança do trabalho, zelando pela sua obser-
vância.

Decreto 
Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercí-

cio das profi ssões de engenheiro e de agrimensor. 

Resolução 
Artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discri-

mina atividades das diferentes modalidades profi ssionais da Engenharia e 
Agronomia (Engenheiro Civil ou de Fortifi cação e Construção); 

Artigo 18 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discri-
mina atividades das diferentes modalidades profi ssionais da Engenharia e 
Agronomia (Engenheiro Sanitarista); 

Artigo 22 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discri-
mina atividades das diferentes modalidades profi ssionais da Engenharia e 
Agronomia (Engenheiro de Operação, modalidade Civil); 

Resolução nº 310, de 23 de julho de 1986, que discrimina as ativida-
des do Engenheiro Sanitarista; e

Resolução nº 447, de 22 de setembro de 2000, que dispõe sobre o 
registro profi ssional do Engenheiro Ambiental e discrimina suas atividades 
profi ssionais. 

Decisão Normativa 
Decisão Normativa nº 001, de 10 de abril de 1981, dispõe sobre 

mão-de-obra contratada pelo proprietário; 
Decisão Normativa nº 020, de 25 de abril de 1986, que dispõe sobre 

os serviços de concretagem e sua Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART; 

Decisão Normativa nº 032, de 14 de dezembro de 1988, que esta-
belece atribuições em projetos, execução e manutenção de central de gás 
(distribuição em edifi cações e em redes urbanas subterrâneas/produção, 
transformação, armazenamento e distribuição de gás); 

Decisão Normativa nº 063, de 5 de março de 1999, que dispõe so-
bre o responsável técnico de pessoa jurídica que desenvolva atividades 
de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, 
seus serviços afi ns e correlatos; 

Decisão Normativa nº 067, de 16 de junho de 2000, que dispõe so-
bre o registro e a ART das empresas e dos profi ssionais prestadores de ser-
viços de desinsetização, desratização e similares (Engenheiro Sanitarista); 

Decisão Normativa nº 071, de 14 de dezembro de 2001, que defi ne 
os profi ssionais competentes para elaboração de projeto e utilização de 
explosivos para desmonte de rochas e dá outras providências; e

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LEGISLAÇÕES APLICADAS À MODALIDADE CIVIL 

Lei
 Lei n. 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exer-
cício das profi ssões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências.
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Decisão Normativa nº 072, de 13 de dezembro de 2002, que dispõe 
sobre responsabilidade técnica de atividade em projeto, execução e manu-
tenção de estrada rural. 

LEGISLAÇÕES APLICADAS À MODALIDADE AGRIMENSURA 

Lei 
Lei n. 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 

das profi ssões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras provi-
dências.

Lei n. 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profi ssão de 
Geógrafo, e dá outras providências. 

Decreto 
Art. 35 do Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula 

o exercício das profi ssões de Engenheiro e de Agrimensor (Engenheiro-
-Geógrafo ou Geógrafo); 

Art. 36 do decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula 
o exercício das profi ssões de Engenheiro e de Agrimensor (Agrimensor); 

Decreto nº 85.138, de 15 de setembro de 1980, que regulamenta a 
Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profi ssão de Geógra-
fo e dá outras providências; e

Art. 4º, § 3º, do Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que 
regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que “dispõe sobre 
o exercício da profi ssão de Técnico Industrial e Técnico Agrícola de nível 
médio ou de 2º grau”. 

Resolução 
Art. 4º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina 

atividades das diferentes modalidades profi ssionais da Engenharia e agro-
nomia (Engenheiro Agrimensor); e

Art. 6º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina 
atividades das diferentes modalidades profi ssionais da Engenharia e Agro-
nomia (Engenheiro Cartógrafo ou Engenheiro de Geodésia e Topografi a ou 
Engenheiro Geógrafo). 

LEGISLAÇÃO APLICADA A MODALIDADE ESPECIAL: ENGE-
NHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Lei 
Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a espe-

cialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, a profi ssão de Técnico de Segurança do Trabalho, e dá outras 
providências. 

Decreto 
Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que regulamenta a Lei 

nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a especialização 
de Engenheiros e arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a 
profi ssão de Técnico de Segurança do Trabalho, e dá outras providências. 

Portarias 
Portaria nº 9, de 1 de julho de 1993, do Ministério do Trabalho, que 

trata da habilitação para o exercício da profi ssão de Técnico de Segurança 
do Trabalho; 

Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, 
que aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, do Título 
II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho; 

Portaria nº 3.275, de 21 de setembro de 1989, do Ministério do Tra-
balho, que defi ne as atividades do Técnico de Segurança do Trabalho; 

Resolução 
Resolução nº 359, de 31 de julho de 1991, que dispõe sobre o exercí-

cio profi ssional, o registro e as atividades do Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, e dá outras providências. 

Resolução nº 437, de 27 de novembro de 1999, que dispõe sobre a 
ART relativa às atividades dos Engenheiros e especialistas em Engenharia 
de Segurança do Trabalho e dá outras providências; 

Resolução Administrativa nº 6, de 16 de fevereiro de 2004, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (TEM) que disciplina os procedimentos 
para a Autorização de Trabalho a Estrangeiros, bem como dá outras pro-
vidências.
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ANÁLISE DE PROCESSOS
PROCESSOS DE PESSOA FÍSICA:

Registro Defi nitivo - art. 55 da Lei nº 5.194/66 e Resolução nº 1.007/2003 
do Confea.
Registro Provisório - art. 57 da Lei nº 5.194/66 e Resolução nº 1.007/2003 
do Confea.
Prorrogação de Registro Provisório - Resolução nº 1.007/2003 do Con-
fea.
Registro de Estrangeiro - Resolução nº 1.007/2003 do Confea.
Visto Profi ssional - art. 65 da Lei nº 5.194/66 e Resolução nº 1.007/2003 
do Confea.
Interrupção de Registro - Resolução nº 1.007/2003 do Confea.
Inserção de novo título profi ssional - Resolução nº 1.007/2003 do Con-
fea.
Anotação de Curso de Pós-graduação - Resolução nº 1.007/2003 do Con-
fea.
Análise de Extensão de Atribuições – Enviado para análise e parecer, con-
forme Legislação de sua modalidade, em reunião da Câmara Especializada.
ART “a Posteriori”– Resolução nº 1.050/2013 do Confea.
Registro de Atestado Técnico – Resolução nº 1.025/2009 do Confea.

PROCESSOS DE PESSOA JURÍDICA:

Registro– art.59 e 60 da Lei nº 5.194/66 e Resolução nº 336/1989 do 
Confea.

Inclusão de Responsável Técnico - Resolução nº 336/1989 do Confea.
Baixa de Responsável Técnico - Resoluções nº 336/89 e 1.025/2009 do 
Confea.
Excepcionalidade - Resolução nº 336/1989 do Confea.
Alterações Contratuais - Resolução nº 336/1989 do Confea.
Cancelamento de Registro - Resolução nº 336/1989 do Confea.
Visto –art. 55 da Lei nº 5.194/66 e Resolução nº 413/1997 do Confea.
Consórcio - Resolução nº 444/2000 do Confea.

FISCALIZAÇÃO

COMPETÊNCIA LEGAL
A aplicação do que dispõe a Lei Federal nº 5.194/66, no que se refe-

re à verifi cação e à fi scalização do exercício das atividades e das profi ssões 
nela reguladas, é de competência dos CREAs. Para cumprir esta função, os 
CREAs, usando da prerrogativa que lhes confere o artigo 77da Lei n° 5.194, 
designa funcionários com atribuições para lavrar Comunicado e Autos de 
Infração às disposições dessa lei, denominados agentes fi scais.

 O AGENTE FISCAL
O agente fi scal é servidor do Conselho Regional designado para 

exercer a função de agente de fi scalização. Lotado na unidade encarregada 
da fi scalização do CREA-MS, atua conforme as diretrizes e as determina-
ções específi cas traçadas e decididas pelas Câmaras Especializadas.

Os agentes fi scais verifi cam se as obras e serviços relativos à Enge-
nharia e à Agronomia estão sendo executados de acordo com as normas 
regulamentadoras do exercício profi ssional. No desempenho de suas atri-
buições, os agentes fi scais devem atuar com rigor e efi ciência para que o 
exercício das profi ssões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea ocorra com 
a participação de profi ssional legalmente habilitado.

PERFIL PROFISSIONAL DO AGENTE FISCAL
Para o desempenho da atividade de fi scalização, restrita à verifi ca-

ção de que os preceitos da legislação estão sendo cumpridos por pessoa 
física ou jurídica, no que diz respeito ao exercício da Engenharia e Agrono-
mia em todas as suas atividades e níveis de formação, pode ser o agente 
fi scal detentor de diploma ou certifi cado nas áreas abrangidas pelo Siste-
ma Confea/Crea.

POSTURA DO AGENTE FISCAL
• Quando da fi scalização no local da obra ou serviço, o agente fi scal 

deverá: 
• Identifi car-se, sempre, como agente de fi scalização do CREA-MS, 

exibindo sua carteira funcional;
• Agir com objetividade, fi rmeza e imparcialidade necessária é 

cumprimento do seu dever;
• Exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem con-

feridas;
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• Tratar as pessoas com cordialidade;
• Apresentar-se de maneira condizente com a função que exerce;
• Rejeitar vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribui-

ções.

ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DO AGENTE FISCAL
• Verifi car o cumprimento da legislação específi ca por pessoas ju-

rídicas que se constituam para prestar ou executar serviços ou 
obras de Engenharia ou de Agronomia;

• Verifi car o cumprimento da legislação específi ca por profi ssionais 
da Engenharia ou da Agronomia;

• Identifi car obras e serviços cuja execução seja privativa de profi s-
sionais vinculados ao Sistema Confea/Crea e verifi car o cumpri-
mento da legislação profi ssional;

• Identifi car o exercício ilegal das profi ssões da Engenharia ou da 
Agronomia e notifi car os infratores;

• Elaborar relatório de fi scalização;
• Lavrar Comunicado e Auto de Infração contra pessoas jurídicas, 

profi ssionais ou leigos, que exercerem atribuições privativas dos 
profi ssionais da Engenharia ou da Agronomia, sem que estejam 
devidamente habilitados;

• Executar ações de caráter preventivo, junto a profi ssionais e em-
presas, de forma a orientá-los no cumprimento da legislação que 
regulamenta as profi ssões vinculadas ao Sistema Confea/Crea;

• Orientar as pessoas e as empresas quanto à regularidade das 
obras e serviços de Engenharia e de Agronomia, no tocante à le-
gislação especifi ca e;

• Cumprir a função de fi scalizar, colocando em prática os conheci-
mentos da legislação específi ca vigente às orientações recebidas, 
apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências 
adotadas;

O PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
A fi scalização deve ser uma ação planejada, coordenada e avaliada 

de forma contínua, tendo em foco o alcance dos seus objetivos. Para tal, o 
Departamento de Fiscalização do CREA-MS, em parceria com a CEECAST, 
deverá defi nir, periodicamente, um programa de trabalho contendo diretri-
zes, prioridades, recursos necessários e metas a alcançar, dentre outros. 

Durante o processo de execução do programa de trabalho, os re-
sultados da ação deverão ser monitorados e submetidos constantemente 

a uma avaliação pelo Departamento de Fiscalização. Essas informações 
deverão ser levadas ao conhecimento da CEECAST, de forma a agregar 
críticas que servirão para nortear a reprogramação do período seguinte. 

No planejamento deve ser defi nida, também, a estratégia de tra-
balho, explicitando os meios necessários à obtenção dos objetivos. O 
planejamento deve conter as diretrizes básicas, que são um conjunto de 
instruções ou indicações para se concretizar o plano de fi scalização. Essas 
diretivas podem ser expressas a partir das respostas às seguintes ques-
tões: 

O que fi scalizar? 
Quem/onde fi scalizar? 
Como fi scalizar? 
Qual a meta? 

O que fi scalizar? 
A defi nição de prioridades deve ser estabelecida de forma conjunta 

entre o Departamento de Fiscalização e a CEECAST do CREA-MS, ressal-
tando a diversifi cação da fi scalização e contemplando as várias modalida-
des profi ssionais. A eleição das prioridades deve guardar estreita relação 
com as atividades econômicas desenvolvidas na região, capacidade atual 
e projetada dos recursos humanos e fi nanceiros e, também, com a identi-
fi cação dos empreendimentos e serviços que, devido à natureza de suas 
atividades, se constituam em maiores fontes de riscos à sociedade. 

Quem/ onde fi scalizar? 
Após defi nidas as obras e serviços prioritários para a fi scalização 

deve-se verifi car: 
- Onde estão sendo realizados; e
- Se as atividades relacionadas às respectivas obras e serviços es-

tão sendo executadas por profi ssional registrado. 

Como fi scalizar? 
A verifi cação do exercício profi ssional poderá ocorrer de forma in-

direta ou direta, desenvolvendo-se as ações no escritório ou no campo, 
respectivamente. 

a) Forma indireta – Ocorre quando se desenvolve o trabalho sem 
deslocamento físico do agente fi scal, por meio de pesquisa em: 

- Jornais e revistas; 
- Diário Ofi cial da União, Estado e Município;
- Jornais de grande circulação no Brasil, Estado e nos municípios;
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- Pesquisas na Internet; e
- Convênios com órgãos públicos e privados. 

Esta forma de fi scalização não deve ser a única a ser empreendida 
pelo CREA-MS. É oportuno que ocorra em associação com a forma direta, 
sendo recomendável a sua utilização como base para o planejamento da 
fi scalização. 

b) Forma direta – É caracterizada pelo deslocamento do agente fi s-
cal, constatando as ocorrências no local.

Qual a meta? 
Uma das etapas do processo de planejamento é a defi nição das 

metas a serem alcançadas. As metas expressam os quantitativos a serem 
atingidos em um intervalo de tempo e estão relacionadas aos objetivos 
estabelecidos pelo CREA-MS. No momento do planejamento, o CREA-MS 
deverá ajustá-las às suas disponibilidades de recursos humanos e fi nan-
ceiros, estabelecendo as prioridades. 

A Fiscalização deverá gerar e manter atualizado um banco de da-
dos com indicadores das atividades versus infrações, de forma a perceber 
a evolução da problemática e traçar estratégias para aprimoramento da 
Fiscalização e análises dos processos.

INTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
No cumprimento da rotina de seu trabalho, o agente fi scal deve-

rá utilizar algumas ferramentas para registrar os fatos observados e, se 
pertinente, dar início ao processo administrativo devido. Um processo ad-
ministrativo bem instruído proporcionará maior facilidade e celeridade na 
análise dos fatos pelas instâncias decisórias do CREA-MS.

Neste item, serão descritas algumas ferramentas imprescindíveis 
ao agente fi scal, necessárias à boa execução do seu trabalho.

Relatório de Fiscalização
Tem por fi nalidade descrever, de forma ordenada e minuciosa, aqui-

lo que se viu, ouviu ou observou. É um documento destinado à coleta de 
informações das atividades exercidas no âmbito das profi ssões abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea e é desenvolvido no local onde o serviço ou a 
obra está sendo executado.

Na visita, seja o empreendimento público ou privado, o agente fi scal 

deve solicitar a apresentação das ARTs de projeto e de execução e verifi car 
a existência de placa identifi cando a obra e o responsável técnico. No caso 
de prestação de serviços, deverá ser solicitada também a apresentação 
dos contratos fi rmados entre o empreendedor e o profi ssional responsável 
técnico.

1. Quando ART: Capacidade, quantidade/dimensões, autenticidade 
e outros dados relevantes da obra/serviço. Se os projetos e/ou a execução 
estão de acordo com o declarado nas ARTs; 

2. Quando contrato entre as partes: A validade do contrato, objeto 
do contrato, detalhe da obra/serviço, razão social da empresa contratada. 

3. Quando Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviços: O tipo de serviço 
contratado (detalhado), período da realização do serviço (anotar no Rela-
tório de Fiscalização o número da nota fi scal/ordem de serviço). 

O relatório, normalmente padronizado pelo CREA-MS, deve ser 
preenchido cuidadosamente e deve conter, no mínimo, as seguintes infor-
mações:

• Data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agen-
te fi scal;

• Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fi scaliza-
da, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ;

• Identifi cação da obra, serviço ou empreendimento, com informa-
ção sobre o nome e endereço do executor, descrição detalhada da 
atividade desenvolvida e dados necessários para sua caracteriza-
ção, tais como fase, natureza e quantifi cação;

• Nome completo, título profi ssional e número de registro/visto no 
CREA-MS do responsável técnico;

• Identifi cação das ARTs relativas às atividades desenvolvidas, se 
houver;

• Informações acerca da participação efetiva do responsável técni-
co na execução da obra, serviço ou empreendimento, quando for 
o caso;

• Descrição minuciosa dos fatos que confi gurem infração à legisla-
ção profi ssional; 

• Identifi cação do responsável pelas informações, incluindo nome 
completo e função exercida na obra, serviço ou empreendimento, 
se for o caso.

Para complementar as informações do relatório de fi scalização, o 
agente fi scal deve recorrer ao banco de dados do CREA-MS.

Sempre que possível, ao relatório de fi scalização devem ser anexa-



M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

2120

dos documentos que caracterizam a infração e a abrangência da atuação 
da pessoa física ou jurídica na obra, serviço ou empreendimento, a saber:

• Cópia do contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações;
• Cópia do contrato de prestação do serviço;
• Cópia dos projetos, laudos e outros documentos relacionados à 

obra, ao serviço ou ao empreendimento fi scalizado;
• Fotografi as da obra, serviço ou empreendimento;
• Laudo técnico pericial;
• Declaração do contratante ou de testemunhas; ou informação 

sobre a situação cadastral do responsável técnico, emitido pelo 
CREA-MS.

Comunicado
Decisão Plenária CREA-MS nº 054/2015, proposta pela CEECAST, 

aprovou o Comunicado como instrumento de fi scalização. O documento 
tem por objetivo informar ao responsável pelo serviço/obra ou a seu repre-
sentante legal, a existência de pendência e/ou indícios de irregularidades 
no empreendimento objeto de fi scalização. Serve, ainda, para solicitar in-
formações, documentos e/ou providências, visando regularizar a situação 
num prazo máximo de 10 dias corridos.

Quando vencido o prazo do Comunicado, certifi car-se de que não 
houve protocolo de documento de defesa, e não havendo a regularização, 
o agente de fi scalização lavrará o Auto de Infração, conforme a infração.

O comunicado, padronizado pelo CREA-MS, deve ser preenchido 
criteriosamente e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

• Menção à competência legal do CREA-MS para fi scalizar o exercí-
cio das profi ssões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

• Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fi scaliza-
da, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ;

• Identifi cação da infração, mediante descrição detalhada da irre-
gularidade constatada, capitulação da infração e da penalidade 
a que estará sujeito o notifi cado caso não regularize a situação; e

• Indicação das providências a serem adotadas pelo notifi cado e 
concessão do prazo de 10 dias corridos para regularizar a situa-
ção objeto da fi scalização.

As notifi cações devem ser entregues pessoalmente ou enviadas por 
via postal com Aviso de Recebimento – AR – ou por outro meio legal admi-
tido que assegure a certeza da ciência do autuado. 

O comprovante de recebimento da notifi cação deverá ser anexado 
ao processo administrativo que trata do assunto.

Auto de Infração
Este documento deve ser lavrado contra leigos, profi ssionais ou 

pessoas jurídicas que praticam transgressões aos preceitos legais que re-
gulam o exercício das profi ssões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Assim como o comunicado, o auto de infração deve apresentar, no 
mínimo, as seguintes informações:

• Menção à competência legal do CREA-MS para fi scalizar o exercí-
cio das profi ssões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

• Data da lavratura, nome completo, matrícula e assinatura do 
agente fi scal;

• Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, 
incluindo, obrigatoriamente, CPF ou CNPJ;

• Identifi cação da obra, serviço ou empreendimento, com informa-
ção sobre a sua localização, nome e endereço do contratante, in-
dicação da natureza da atividade e sua descrição detalhada;

• Identifi cação da infração, mediante descrição detalhada da irregu-
laridade, capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa 
a que estará sujeito o autuado;

• Data da verifi cação da ocorrência;
• Indicação de reincidência ou nova reincidência, se for o caso; e 

indicação do prazo de 10 dias para efetuar o pagamento da multa 
e regularizar a situação ou apresentar defesa à Câmara Especia-
lizada.

A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos disposi-
tivos das Leis nº 4.950-A/66, 5.194/66 e 6.496/77, sendo vedada a capi-
tulação com base em instrumentos normativos do Sistema Confea/Crea.

O Auto de Infração deve ser entregue pessoalmente ou enviado por 
via postal com Aviso de Recebimento – AR. O comprovante de recebimen-
to dos documentos deverá ser anexado ao processo administrativo refe-
rente ao assunto.

Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento do Auto de Infra-
ção, o fato deverá ser registrado no processo.

PROCEDIMENTOS INTERNOS
Após a entrega do Relatório de Fiscalização pelo Agente Fiscal no 

setor interno de fi scalização, a fi m de se complementar as informações 
obtidas no campo, deverão ser feitas verifi cações administrativas junto ao 
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sistema na busca de dados com relação a: 
a) ARTs que tenham ou deveriam ter sido registradas, referentes 

aos serviços contratados; 
b) se as ARTs estão de acordo com a legislação vigente com relação 

aos campos obrigatórios a serem preenchidos, o valor correto da 
taxa recolhida e se as atribuições do profi ssional condizem com a 
atividade técnica anotada/assumida.

c) se o profi ssional está devidamente habilitado para o exercício 
das atividades anotadas, ou seja, atribuições compatíveis com 
as atividades, enviar para Câmara Especializada;

d) se as empresas/pessoas jurídicas que prestam serviços técnicos 
possuem registro ou visto regular no CREA-MS. 

De posse do Relatório de Fiscalização, acompanhado das possíveis 
informações complementares emitidas pelo próprio agente fi scal e das in-
formações internas obtidas junto ao sistema informatizado do CREA-MS, 
podendo ser defi nido ou concluído por uma das situações a seguir, para as 
quais se tem o respectivo procedimento:

a) Obra e/ou serviço REGULAR: O processo é encaminhado para 
análise e determinação de arquivamento. 

b) Obra e/ou serviço IRREGULAR: 
1) Verifi car se existe participação de profi ssional devidamente 

habilitado – com seu registro regular e suas atribuições con-
dizentes com a atividade profi ssional desenvolvida, sendo 
que: 

1.1) Caso se constate a participação de profi ssional, deve-se no-
tifi cá-lo através do Comunicado para que apresente, dentro 
do prazo, a respectiva justifi cativa referente à obra/serviço. O 
não atendimento ao Comunicado no prazo pré-determinado 
levará à autuação do profi ssional através do Auto de Infração.

Após a verifi cação da participação ou a existência de profi ssionais 
e, ou de empresas na obra, seja através do relatório de fi scalização, infor-
mações complementares, sistema informatizado do CREA-MS ou ainda a 
apresentação da ART solicitada, deverá ser analisada a situação do profi s-
sional com relação à sua atribuição para a atividade assumida/desenvol-
vida bem como, com relação à regularidade do seu registro/visto junto ao 
CREA, sendo que, para esses casos, poderão ser encontradas as seguintes 
situações: 

• Profi ssional sem atribuição para a atividade desenvolvida: O as-
sunto será encaminhado à Câmara Especializada, nos termos da 
Resolução, sendo que o profi ssional deverá ser informado da nu-
lidade da ART referente ao serviço anotado e da autuação por 
exercício de atividades estranhas além da sua atribuição.  Deverá 
haver ainda a notifi cação por meio de Comunicado ao proprietá-
rio/contratante para que tome conhecimento e contrate um novo 
profi ssional a fi m de proceder à regularização da obra ou serviço 
dentro do prazo estipulado; 

• Profi ssional e/ou Empresa sem registro/visto: Deverá ser notifi -
cado por meio de Comunicado, o proprietário bem como o pro-
fi ssional/empresa para que tomem conhecimento e regularizem 
a situação. Caso não seja feito dentro do prazo regimental, será 
lavrado um Auto de Infração por falta de registro/visto.

1.2) Caso não seja encontrado ou constatado participação de 
profi ssional ou empresa executora, deve-se notifi car por 
meio de Comunicado o proprietário para regularizar a situa-
ção, a qual, caso não seja atendida no prazo pré-determina-
do, suscitará a sua autuação, através do Auto de Infração, por 
exercício ilegal (pessoa física ou jurídica). 

Quando do atendimento à notifi cação (Comunicado), o proprietário 
deve contratar um profi ssional devidamente habilitado – com seu registro 
regular e atribuições condizentes com a atividade profi ssional desenvolvi-
da - para efetuar a regularização necessária, a qual deve ser procedida de 
acordo com resolução nº 229/1975 do Confea, além de, necessariamente 
ser deferida pelo CREA-MS. 

Notas: 
1) Caso o proprietário já tenha sido autuado, poderá ainda proceder 

à regularização da situação conforme citado acima, quando lhe 
será oportunizado o pagamento da multa imposta, em seu valor 
mínimo. 

2) Nos casos em que houver apenas o pagamento da multa, sem a 
devida regularização, o proprietário estará passível, após o trân-
sito em julgado da primeira infração, de novas autuações até que 
seja deferida, pelo CREA-MS, a competente regularização. 
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3) Nos casos em que a multa não seja paga, mesmo tendo sido a 
regularização deferida pelo CREA-MS, o seu respectivo Auto de 
Infração será inscrito na Dívida Ativa e cobrado judicialmente. 

4) Quando ocorrerem a reincidência e nova reincidência, ou seja, 
o proprietário infrator praticar novamente o ato pelo qual já fora 
condenado, seja em outra obra, serviço ou atividade técnica, des-
de que capitulado no mesmo dispositivo legal daquela transitada 
em julgado, os valores das multas serão aplicados em dobro. 

Destaca-se ainda: 
a) O CREA-MS, antes da emissão de qualquer Comunicado ou Auto 

de Infração, deve consultar com base no relatório de fi scalização, 
elaborado pelo Agente Fiscal, informações e dados complemen-
tares auferidos administrativamente junto ao sistema corporativo 
de informações.

b) Os casos duvidosos devem ser enviados à CEECAST do CREA-
-MS para deliberação.

INFRAÇÕES E PENALIDADES
Verifi cada a infração a normas legais, o Agente Fiscal deverá lavrar 

o Comunicado ou Auto de Infração, observando a devida correspondência 
entre a descrição do fato e o dispositivo legal infringido.

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> LEIGOS: pessoa física leiga 
que executa atividade técnica privativa de profi ssionais fi scalizados pelo 
Sistema Confea/Crea.

Infração: alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PROFISSIONAL SEM RE-
GISTRO NO CREA-MS: profi ssional fi scalizado pelo Sistema Confea/Crea 
que executa atividades técnicas sem possuir registro no CREA.

Infração: art. 55 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PESSOA JURÍDICA SEM 
REGISTRONO CREA (COM OBJETIVO SOCIAL RELACIONADO ÀSATI-
VIDADES PRIVATIVAS DE PROFISSIONAIS FISCALIZADOS PELOSIS-
TEMA CONFEA/CREA): pessoa jurídica que exerce atividade técnica nos 
termos da Lei nº 5.194/66, e que não possui registro no CREA.

Infração: art. 59 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PESSOA JURÍDICA SEM 
OBJETIVOSOCIAL RELACIONADO ÀS ATIVIDADES PRIVATIVAS DE-
PROFISSIONAIS FISCALIZADOS PELO SISTEMA CONFEA/CREA: pes-
soa jurídica que não possui objetivo social relacionado às atividades fi sca-
lizadas pelo Sistema Confea/Crea, masque executa atividade técnica nos 
termos da Lei nº 5.194/66.

Infração: alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PESSOA JURÍDICA NÃO 
ENQUADRADA NO ART. 59 DA LEI Nº 5.194/66, MAS QUE POSSUI AL-
GUMA LIGAÇÃO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DAENGENHARIAOU 
DA AGRONOMIA: pessoa jurídica que possua seção que execute, para 
terceiros, atividades privativas de profi ssionais fi scalizados pelo Sistema 
Confea/Crea.

Infração: art. 60 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL -> AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITA-
DO /PESSOA JURÍDICA REGISTRADA NO CREA-MS, COM OBJETIVO 
SOCIALPERTINENTE ÀS ATIVIDADES SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO: 
pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profi s-
sionais fi scalizados pelo Sistema Confea/Crea, REGISTRADA no Crea, 
quando executarem tais atividades sem a indicação de profi ssional legal-
mente habilitado como responsável técnico.

Infração: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).
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EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> AUSÊNCIA DE PROFIS-
SIONAL HABILITADO/PESSOA JURÍDICA SEM OBJETIVO SOCIAL 
PERTINENTE ÀS ATIVIDADES SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO: pessoa 
jurídica sem objetivo social relacionado às atividades privativas de pro-
fi ssionais fi scalizados pelo Sistema Confea/Crea, quando executarem tais 
atividades sem a indicação de profi ssional habilitado como responsável 
técnico.

Infração: alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único). 

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> EXORBITÂNCIA DE ATRI-
BUIÇÃO: profi ssional que se incumbe de atividades estranhas às atribui-
ções discriminadas em seu registro.

Infração: alínea “b” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> ACOBERTAMENTO: pro-
fi ssional que empresta seu nome a pessoa física ou jurídica sem a real par-
ticipação na execução da atividade desenvolvida.

Infração: alínea “c” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PROFISSIONAL COM RE-
GISTRO SUSPENSO: profi ssional que, suspenso de seu exercício, continua 
em atividade.

Infração: alínea “d” do art. 6º da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único). 

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PROFISSIONAL COM RE-
GISTRO CANCELADO: profi ssional que, cancelado seu registro, continua 
em atividade.

Infração: parágrafo único do art. 64 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO -> PESSOA JURÍDICA COM 
REGISTRO CANCELADO: pessoa jurídica que, cancelado seu registro, 
continua em atividade.

Infração: parágrafo único do art. 64 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

AUSÊNCIA DE VISTO EM REGISTRO, DE PROFISSIONAL OU DE-
PESSOA JURÍDICA: profi ssional ou pessoa jurídica que exercer atividade 
técnica sem estar com o seu registro visado na jurisdição.

Infração: art. 58 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194/66.

AUSÊNCIA DE ART: profi ssional ou pessoa jurídica que deixa de 
registrara Anotação de Responsabilidade Técnica referente à atividade de-
senvolvida.

Infração: art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

AUSÊNCIA DO TÍTULO PROFISSIONAL -> TRABALHO TÉCNICO 
EXECUTADO POR PROFISSIONAL: profi ssional que deixa de registrar 
sua assinatura, o título e o número de seu registro profi ssional em traba-
lhos gráfi cos, especifi cações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judi-
ciais ou administrativos.

Infração: art. 14 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

AUSÊNCIA DO TÍTULO PROFISSIONAL -> TRABALHO EXECU-
TADOPELO CORPO TÉCNICO DE PESSOA JURÍDICA: pessoa jurídica 
que deixa de registrar o nome da empresa, sociedade ou instituição e o 
nome, a assinatura, o título e o número do registro do profi ssional res-
ponsável por trabalhos gráfi cos, especifi cações, orçamentos, pareceres, 
laudos e atos judiciais ou administrativos.

Infração: art. 14 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único). 
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UTILIZAÇÃO DE PLANO OU PROJETO SEM O CONSENTIMEN-
TO DO AUTOR: profi ssional ou pessoa jurídica que utiliza plano ou projeto 
sem o consentimento expresso do autor.

Infração: art. 17 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).
Observação: Ocorrendo denúncia contra profi ssional, deve ser ins-

taurado processo de infração ao art. 10, inciso IV, do Código de Ética Pro-
fi ssional, adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de2002, 
sujeita os profi ssionais às penalidades estabelecidas no art. 72 da Lei nº 
5.194/66.

MODIFICAÇÃO DE PLANO OU PROJETO SEM O CONSENTI-
MENTODO AUTOR: profi ssional ou pessoa jurídica que modifi ca plano ou 
projeto sem o consentimento expresso do autor.

Infração: art. 18 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).
Observação: ocorrendo denúncia contra profi ssional, deve ser ins-

taurado processo de infração ao art. 10, inciso IV, do Código de Ética Profi s-
sional, adotado pela Resolução nº 1.002, de 2002, sujeita os profi ssionais 
às penalidades estabelecidas no art. 72 da Lei nº 5.194/66.

SUBMETER ESTUDOS, PLANTAS, PROJETOS, LAUDOS E OU-
TROSTRABALHOS DE ENGENHARIA E DE AGRONOMIA, ELABORA-
DOS POR LEIGOS OU PROFISSIONAIS NÃO HABILITADOS, À CON-
SIDERAÇÃO DE AUTORIDADES COMPETENTES: apresentação, por 
PESSOA FÍSICA, de trabalhos de Engenharia e de Agronomia à conside-
ração de órgãos públicos, em cumprimento de exigências, elaborados por 
leigos ou por profi ssionais não habilitados de acordo com a Lei nº 5.194/66 
.

Infração: art. 13 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

SUBMETER ESTUDOS, PLANTAS, PROJETOS, LAUDOS E OU-
TROSTRABALHOS DE ENGENHARIA E DE AGRONOMIA, ELABORA-
DOS POR LEIGOS OU PROFISSIONAIS NÃO HABILITADOS, À CON-
SIDERAÇÃO DE AUTORIDADES COMPETENTES: apresentação, por 
PESSOA JURÍDICA, de trabalhos de Engenharia e de Agronomia à con-

sideração de órgãos públicos, em cumprimento de exigências, elabora-
dos por leigos ou por profi ssionais não habilitados de acordo com a Lei nº 
5.194/66.

Infração: art. 13 da Lei nº 5.194/66.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194/66 (reincidência: 

Art. 73 Parágrafo Único).

ENTENDIMENTO QUANTO A PROCESSO DE INFRAÇÃO À LE-
GISLAÇÃO PROFISSIONAL CUJA REGULARIZAÇÃO TENHA SIDO 
APRESENTADA POR MEIO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (RRT) ANOTADA JUNTO AO RESPECTIVO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO (CAU):

Decisão Plenária CONFEA nº PL-1249/2015 - Estabelece os seguintes 
entendimentos, de interesse do Sistema Confea/Crea: 

a) a ausência de responsável técnico por obra ou serviço de enge-
nharia, em todas as suas modalidades, no caso de desempenho de ativida-
des técnicas por pessoas físicas leigas ou pessoas jurídicas sem objetivo 
social fi scalizado pelo Sistema Confea/Crea, é passível de autuação por 
exercício ilegal da profi ssão, previsto na alínea “a” do artigo 6º da Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme orientação contida nos inciso 
II e V do art. 1º da Decisão Normativa nº 74, de 27 de agosto de 2004;

b) exceção se faz quando da apresentação de Registro de Respon-
sabilidade Técnica – RRT, do CAU, circunscrita exclusivamente ao âmbito 
da arquitetura, em consonância ao projeto e execução feitos, não sendo 
neste caso passível de autuação;

c) quando da apresentação de RRT contendo atividades de enge-
nharia, ou ainda omitindo-as, mas comprovadamente visíveis no projeto 
ou na execução, o profi ssional arquiteto deverá ser autuado por infração à 
alínea “a” do artigo 6º da Lei nº 5.194/66 , por exercício ilegal da profi ssão 
de engenheiro;

d) qualquer possibilidade de arquivamento de processo relativo ao 
assunto restringir-se-á, eventualmente, à falha na autuação, ao se exigir 
responsável técnico de engenharia e a respectiva ART quando a RRT cobrir 
integralmente os trabalhos técnicos de projeto ou execução, no âmbito da 
arquitetura;

e) o sombreamento de atribuições profi ssionais dos engenheiros e 
arquitetos, previstos em leis de ambos os Conselhos e nas Resoluções do 
Confea respaldadas na alínea “k” do artigo 34 da Lei nº 5.194/66 , tendo 
por parâmetro o contido no art. 7º da mesma lei, deverá ser resolvida no 
âmbito decisório dos sistemas envolvidos, conforme previsto no art. 3º da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010.
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PRIORIDADES DE FISCALIZAÇÃO
ÓRGÃOS PÚBLICOS

INSTITUIÇÕES DE ENSINO, FUNDAÇÕES E EMPRESAS JUNIORES

CADASTRO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS

O QUE FISCALIZAR ONDE FISCALIZAR PROCEDIMENTOS

Quadro técnico dos
órgãos públicos,
institutos e
instituições.

Órgãos da
administração direta e
indireta da União, das
Unidades Federativas
e dos Municípios, bem
como Institutos e
Instituições, que
exerçam atividades
relativas à categoria
da Engenharia e
Agronomia.

a) Solicitar via ofício, aos órgãos públicos, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista, sediadas na jurisdição do CREA-MS, a relação das
suas unidades organizacionais que desempenham
atividades relacionadas com a Engenharia e Agronomia,
bem como os nomes, titulações profissionais, inscrição no
Cadastro de Pessoa Física – CPF, endereço residencial,
cargo ocupado e atividade desenvolvida dos seus
servidores/funcionários contratados, comissionados e/ou
cedidos, inclusive dos diretores, superintendentes,
coordenadores, gerentes, chefes ou cargos assemelhados,
até o dia 31 de janeiro de cada ano.

b) No caso do não atendimento da solicitação, no todo ou
em parte, até o dia 15 de fevereiro, reiterar-se-á o pedido.

c) Após a reiteração, o CREA-MS procederá à fiscalização “in
loco”, com o objetivo da verificação da realidade
organizacional do quadro técnico do órgão público,
instituição, institutos, autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia mista que não lhe
tenha atendido.

d) Constatada a ocupação de cargo ou função dos serviços
da administração direta ou indireta da União, do Estado e
dos Municípios que NÃO atenda ao disposto na
Resolução n° 430/99 do Confea, o CREA-MS, através de
medidas administrativas, diligenciará no sentido de por
fim à ilegalidade e, em caso de insucesso, adotará as
seguintes providências, conforme o Art. 3º da referida
Resolução:
I- autuação do ocupante do cargo ou função por exercício

ilegal da profissão, por infração à alínea “a” ou “b”,
conforme o caso, do Art. 6º da Lei 5.194/66;

II- tomar as medidas judiciais cabíveis, visando ao
afastamento do ocupante ilegal de cargo ou função;

III- acionar o Ministério Público competente objetivando
instauração de processo judicial contra o ocupante
ilegal de cargo ou função por infração à Lei das
Contravenções Penais;

IV- denunciar ao Tribunal de Contas competente a
ocupação ilegal de cargo ou função, com a consequente
irregularidade dos gastos financeiros;

V- comunicar a ocupação ilegal de cargo ou função à
autoridade governamental responsável pela
administração do órgão público, autarquia, fundação,
empresa pública ou sociedade de economia mista,

VI- nos termos do art. 13 da Lei nº 5.194/66, emitir
declaração considerando sem valor jurídico os atos,
decisões e trabalhos técnicos do ocupante ilegal de
cargo ou função e enviá-la ao Ministério Público e ao
Tribunal de Contas competentes, à autoridade
governamental referida no inciso anterior e à imprensa.

O QUE FISCALIZAR ONDE FISCALIZAR PROCEDIMENTOS

Nas Instituições de
Ensino Superior e nas
Fundações e Empresas
Junior

Registro da instituição
de ensino

a) Verificar se a Instituição de Ensino esta com seu
registro regular e atualizado perante o CREA.

b) Havendo a constatação da não existência de Registro
de uma Instituição de Ensino, preencher o RV e
notificá-la p/ regularizar a sua situação no prazo dado.

c) Constada a desatualização do registro da Instituição
de Ensino – ultima atualização a mais de 12 meses e
novos cursos reconhecidos sem o devido cadastro no
CREA -, preencher RV encaminhando-o ao setor
interno do Crea, competente/responsável por tal
atualização conforme Resolução 289/83 do Confea.

Cargo e função Se o docente de disciplina afeta ao sistema for leigo,
preencher o RV e autuar o docente por exercício ilegal da
profissão.

Cadastro dos cursos
ofertados

1) Verificar se todos os cursos de Engenharia de
Segurança do Trabalho existentes e ofertados pela
Instituição de ensino estão cadastrados no CREA.

2) Se os cursos não estiverem cadastrados, o Crea deve
alertar a Instituição de Ensino para cumprimento do
art.10 da Lei nº 5.194/66.

3) Informar à CEECAST o(s) curso(s) não cadastrado(s)
para as providências cabíveis quando do registro dos
profissionais egressos do(s) mesmo(s).

Fundações e Empresas
Junior

1) Verificar contratos de serviços e, no caso de atividades
técnicas, verificar se a Pessoa Física ou Jurídica possui
Registro/Visto no CREA.

2) Caso positivo, verificar a existência de ART para a
atividade.

3) Caso negativo, autuar a empresa por falta de registro
no Crea.

O QUE FISCALIZAR ONDE FISCALIZAR PROCEDIMENTOS

No Cadastro de
Profissionais e
Empresas do CREA-
MS.

Anuidades Informar aos profissionais ou empresas sobre a
obrigatoriedade do pagamento da anuidade (Art. 63 da
Lei 5.194/66), bem como da manutenção em dia deste
pagamento, conforme Art. 67 da mesma Lei:
“Embora legalmente registrado somente será
considerado no legítimo exercício da profissão o
profissional ou pessoa jurídica em dia com o pagamento
da anuidade”.
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O QUE FISCALIZAR ONDE FISCALIZAR PROCEDIMENTOS

Registro de
Profissional

1) Se possuir Registro/visto no CREA, verificar se os
dados cadastrais estão corretos e atualizados;

2) Se não possuir registro/visto, autuar o profissional por
falta de registro/visto no Crea.

Profissionais registrados em outros CREAs são obrigados
a solicitar ao CREA local o devido “Visto” em seu
Registro (Art. 58 da Lei 5.194/66).

MODALIDADE: CIVIL
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MODALIDADE: AGRIMENSURA

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS
Trata-se de atividade que envolve a determinação técnica do valor 

qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendi-
mento.

CADASTRO TERRITORIAL E ORDENAMENTO FUNDIÁRIO 
Trata-se da gestão territorial (“processo de determinação, registro 

de imóveis e publicação de informações sobre a propriedade imobiliária, 
avaliação de imóveis urbanos e rurais e uso e ocupação do solo na aplica-
ção das políticas de ordenamento fundiário”). A “propriedade” deve ser 
vista como um conceito amplo de posse da terra dentro de várias juris-
dições (estatutários, ordinário, informal, etc.). O Território inclui constru-
ções no nível do subsolo, ao nível do solo e do nível acima do solo (por 
exemplo, edifícios). Além disso, a implementação da política agrária por 
um amplo alcance de instrumentos de política fundiária (por exemplo, a 
reforma agrária, a consolidação territorial, o mercado de imóveis, a tribu-
tação predial e territorial, gestão dos recursos marinhos, etc.). Inclui-se 
nisto o esclarecimento e a semelhança com as divisas das propriedades 
imobiliárias circundantes.
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LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
Trata-se de coleta de dados, processamento e representação gráfi -

ca representativa da conformação orográfi ca de uma determinada região 
identifi cada por curvas de nível e pontos cotados, vista em planta ou em 
corte; possui ainda a representação gráfi ca de feições.

ASTRONOMIA DE POSIÇÃO OU ASTRONOMIA DE CAMPO 
Trata-se de implantação de Sistema de Referência Geodésico Parti-

cular Topocêntrico (método clássico local e não topocêntrico ofi cial usado 
em região onde não havia cobertura de rede geodésica ofi cial), que utili-
zando método de observações de astros por meio de teodolito astronômi-
co e cronômetros de horário sideral, horário legal e horário local, efemé-
rides astronômicas para ajustamento e determinação do posicionamento 
geográfi co (georreferenciamento) e controle azimutal. Com a liberação 
feita pelos Estados Unidos em meados dos anos 1980 o uso civil do Siste-
ma de Posicionamento Global (GPS), no Brasil houve um período de tran-
sição em que se permitia adotar a utilização este sistema de rastreamen-
to de satélites ou o uso do o método clássico. Consequentemente o uso 
deste no novo método passou a reduzir tempo e custo, e alcança maior 
exatidão. O IBGE a partir dos anos 90 passou a elaborar norma para utili-
zação de GPS geodésico. O IBGE em 25 de Janeiro de 2005 passou adotar 
o SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), e assim, 
atualmente, o método de georreferenciamento por astronomia de posição 
fi cou em desuso.

PARCELAMENTO DO SOLO 
Por se tratar de qualquer alteração do estado parcelário torna-se 

automaticamente uma questão de agrimensura legal.  Antes de se de-
senvolver o estudo de viabilidade de traçado de projeto geométrico, para 
se evitar agravabilidade de futuras demandas jurídicas faz-se necessária 
a regularização e o ordenamento fundiário através do esclarecimento e 
a semelhança com as divisas das propriedades imobiliárias circundan-
tes, a elaboração do projeto deverá se adequar as diretrizes urbanísticas 
e adequação ao acesso de vias existentes. Um estudo preliminar de via-
bilidade pode ser desenvolvido sobre uma base cartográfi ca oriunda de 
levantamento aerofotogramétrico, mas em seguida no detalhamento do 
projeto do traçado geométrico analítico é necessário ter-se como base um 
levantamento topográfi co preciso para não haver imperfeição quando da 
locação que possa resultar em causa outras demandas jurídicas. Faz-se 
necessário georreferenciamento do imóvel matriz com controle geodésico 
de exatidão do levantamento básico sobre exploração locada; verifi cação 
do desempenho do projeto geométrico e materialização do traçado e lo-
cação das áreas de cortes, aterros e sistemas de drenagem; levantamento 
as built antecedendo a pavimentação necessária e sempre que preciso for, 
quando ocorrer alterações imprevistas deverá ser readequado o traçado 
geométrico dos arruamentos e re-divisão dos lotes defi nindo novamente 
suas metragens de modo há satisfazer o ordenamento fundiário através 
do esclarecimento e semelhança com as propriedades circundantes, in-
cluindo se ai as confrontações com os logradouros públicos, áreas institu-
cionais, que também deverão ser desmembradas para a apresentação do 
balanço de áreas desmembradas.
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LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS 
Trata-se do mapeamento a partir de um conjunto de coordenadas e 

pontos geodésicos da superfície da Terra. No Brasil devem-se utilizar nor-
mas técnicas regidas pelo IBGE. 

Estudo da forma e dimensões da Terra, apoiado em técnicas que 
permitam a localização exata de pontos da superfície terrestre, subsídio 
fundamental para a cartografi a dos elementos naturais e artifi ciais terres-
tres em escalas e projeções adequadas. 

POR QUE FISCALIZAR? 
- Porque a participação efetiva dos profi ssionais nos serviços de 

planejamento, elaboração dos projetos, execução e fi scalização promove 
trabalhos com foco em qualidade, conforto, efi ciência, racionalidade, coe-
rência com aspectos ambientais e legais, que necessitam de conhecimen-
tos técnicos específi cos, tendo em vista que o CREA possui a fi nalidade de 
defesa da sociedade procurando assegurar o uso adequado do conheci-
mento e da tecnologia. 

- A responsável e efi ciente coleta e interpretação de dados sobre 
as informações obtidas são de fundamental importância para o desenvol-
vimento de demais fases do planejamento, estudo, projetos e serviços de 
para os quais tenham relevância. 

FOTOS/ EXEMPLOS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
Métodos e atividades geodésicas: 
Posicionamento astronômico, posicionamento por satélite, senso-

riamento remoto, estacionamento livre, gravimetria, laser scanning, rede 
de referência geodésica, altimetria, mapeamento, levantamento topográ-
fi co, levantamento aéreo, poligonação (Polígono), interseção inversa, in-
terseção direta, interseção de arcos, geodésia por satélite, triangulação, 
trilateração, locação.

LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS 
Trata-se da medição de profundidade, essencial para a navegação e 

para levantamento hidrográfi co. 
A Batimetria é a medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios 

e é expressa cartografi camente por curvas batimétricas que unem pontos 
da mesma profundidade com equidistâncias verticais, à semelhança das 
curvas de nível topográfi co. 

Medida de profundidade de uma massa de água como os mares, 
lagos, rios (topografi a do fundo imerso). 

POR QUE FISCALIZAR? 
- Porque a participação efetiva dos profi ssionais nos serviços de 

planejamento, elaboração dos projetos, execução e fi scalização promove 
trabalhos com foco em qualidade, conforto, efi ciência, racionalidade, coe-
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rência com aspectos ambientais e legais, que necessitam de conhecimen-
tos técnicos específi cos, tendo em vista que o CREA possui a fi nalidade de 
defesa da sociedade procurando assegurar o uso adequado do conheci-
mento e da tecnologia. 

- A responsável e efi ciente coleta e interpretação de dados sobre as 
informações obtidas são de fundamental importância para o desenvolvi-
mento de demais fases do planejamento, estudo, projetos e serviços para 
os quais tenham relevância.

MENSURAÇÃO E LEVANTAMENTOS PARA ENGENHARIA 
Trata da aquisição, processamento e gestão de dados topométricos 

e de todas as informações relacionadas ao longo do ciclo de vida de um 
projeto e execução de obra de engenharia, tais como: 

• Desenvolvimento e implementação de método de estudo ade-
quado em projetos e execução de obras de engenharia; 

• Metrologia, controle de qualidade e validação para a construção 
civil e fabricação de objetos de grandes dimensões; 

• Levantamento de deformação de acompanhamento, análise e in-
terpretação; 

• Previsão de deformação e movimentos em projetos de engenha-
ria, minas e áreas de risco geológico.

RODOVIAS 
Antes de se desenvolver o estudo de viabilidade de projeto de es-

tradas e traçado geométrico, necessário para não haver imperfeição que 
possa resultar em gravíssimos acidentes, podendo causar mortes, faz-se 
necessário controle geodésico de exatidão do levantamento básico sobre 
exploração locada; verifi cação da performance do projeto geométrico e 
materialização do traçado e locação das áreas de cortes, aterros e siste-
mas de drenagem; levantamento as built antecedendo a pavimentação, 
necessário para readequação do traçado geométrico, quando ocorrer alte-
rações imprevistas, locação do pavimento da faixa de rodagem e medição 



M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

4948

fi nal. Atenção maior sobre a exatidão deverá ser dispensada nos trechos 
em que há necessidade de construção de pontes, viadutos e túneis. 

FERROVIAS, METROVIAS 
Processo semelhante à anterior, onde maiores exatidões são exigi-

das no traçado da via permanente, e onde a obra encontra-se confi nada 
entre paredes, pilares, lajes, piso ou diâmetro de túnel. 

POR QUE FISCALIZAR? 
Antecedendo-se a esta atividade, faz-se necessária a regularização 

e o ordenamento fundiário, através de deslinde e colindância da área que 
será desapropriada com as propriedades imobiliárias circundantes, bem 
como das vias de acesso. Um estudo preliminar de viabilidade pode ser 
desenvolvido sobre uma base cartográfi ca oriunda de levantamento aero-
fotogramétrico, mas em seguida no detalhamento do projeto é necessário 
ter-se como base um levantamento topográfi co preciso. 

- Porque a participação efetiva dos profi ssionais nos serviços de 
planejamento, elaboração de projetos, execução e fi scalização promove 
trabalhos focados em qualidade, conforto, efi ciência, racionalidade, coe-
rência com aspectos ambientais e legais, que necessitam de conhecimen-
tos técnicos específi cos, tendo em vista que o CREA possui a fi nalidade de 
defesa da sociedade procurando assegurar o uso adequado do conheci-
mento e da tecnologia. 

- Para valorizar atividades que promovam a preservação e valoriza-
ção de patrimônio público e/ou cultural e que, portanto, devem ser execu-
tadas por profi ssionais habilitados. 

Locação refere-se à demarcação do traçado da cidade no terreno 
(estaqueamento), cumpre salientar que muitas vezes na execução deste 
serviço verifi ca-se incoerência do projeto ocorrida por descaso na contra-
tação de um levantamento topográfi co de qualidade compatível, sendo 
isso mais uma das razões pela qual, faz-se necessário um Levantamento 
as built, logo após o fi nal da demarcação, evitando-se assim de ocorrer 
acúmulos de problemas para registro de imóveis, que muitas vezes só é 
resolvido através de ações judiciais.

SENSORIAMENTO REMOTO, OU DETECÇÃO REMOTA OU TELE-
DETECÇÃO

Trata-se de uma técnica de interpretação e processamento digital 
de imagem para obtenção de informações sobre um objeto, uma área, uma 
feição ou um fenômeno no Planeta Terra, sem que haja contato físico. Atu-
almente, essas informações são obtidas através de sensores em satélites 
que geram imagens.
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GEOPROCESSAMENTO 
É o processamento informatizado de dados coletados Georreferen-

ciados. Utilizam técnicas matemáticas e computacionais que permitem o 
uso de informações geográfi cas (mapas, cartas topográfi cas e plantas di-
gitais), construção de um banco de dados, coleta de dados com emprego 
de GPS e informações a que se possa associar coordenadas desses mapas, 
cartas ou plantas. Pode ser utilizado para diversas aplicações que permite 
e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos 
que nele ocorrem.

SERVIÇOS AMBIENTAIS 
Trata-se da participação em serviços afi ns e correlatos na área da 

Agrimensura, Topografi a, Geodésia, Cartografi a e Geografi a em serviços 
de Coordenação, Assessoria Técnica, Participação em Equipes Multidisci-
plinares, Estudo de Impacto de Vizinhança, Uso e Ocupação do Solo De-
sordenado, Inventário Ambiental, EIA-RIMA, Perícia e Avaliação de áreas 
degradadas, Uso e Ocupação do Solo Desordenado.
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GEOGRAFIA APLICADA

MODALIDADE ESPECIAL: SEGURANÇA DO TRABALHO
O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho – SEESMT vincula-se à gradação do ris-
co da atividade principal e ao número total de empregados do estabeleci-
mento, incluindo todos os funcionários terceirizados e ou subempreitados 
de uma obra, de acordo com o quadro defi nido na Norma Regulamentado-
ra do Ministério do Trabalho nº 04, aprovada pela Portaria nº 3.214/78 de 
acordo com o disposto na Lei Federal nº 6.514/77.
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ANEXO ORIENTATIVO PARA A 
FISCALIZAÇÃO

EXIGÊNCIA DA ART
A Lei nº 6.496/66, dispõe que todas as obras e os serviços técnicos 

sob responsabilidade de profi ssionais abrangidos pelo Sistema Confea/
Crea devem ser objetos de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
registrada por profi ssional ou empresa habilitada junto ao CREA-MS.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
Sem entrar em casos concretos e particulares, quando não citados 

nas atividades abaixo, os demais profi ssionais do Sistema Confea/Crea 
não possuem atribuições para a atividade. Contudo, a Câmara Especializa-
da de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho, fará análise 
curricular da graduação do profi ssional de acordo com normativos vigen-
tes, quando por ele solicitado, a fi m de verifi car se os conteúdos formativos 
necessários foram cursados.
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OBSERVAÇÃO
OS PARÂMETROS ABAIXO SÃO ORIENTATIVOS. Os casos omis-

sos ou não previstos deverão ser encaminhados, por meio de consulta téc-
nica, para análise da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimen-
sura e Segurança do Trabalho.

MODALIDADE: AGRIMENSURA E CIVIL

ACESSIBILIDADE

Acessibilidade consiste em possibilitar acesso a um lugar ou con-
junto de lugares a pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida. Signi-
fi ca não apenas permitir que essas pessoas participem de atividades que 
incluam o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e exten-
são do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada 
população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras. 
Consiste ainda em permitir a essas pessoas acesso a todo e qualquer ma-
terial produzido, seja em áudio ou vídeo, para tanto adaptando todos os 
meios que a tecnologia permite.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto específi co (ou projeto arquitetônico contemplando projeto de 

acessibilidade);
• Execução;
• Relatórios e laudos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico;
• Manutenção (para o caso de elevadores e plataformas de elevação).

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Técnico em Edifi cações e Técnico em Construção Civil possuem atribui-

ções para se responsabilizar por projetos de acessibilidade de edifi ca-
ções de até 80 m2.

AEROFOTOGRAMETRIA

Trata-se do levantamento fotográfi co e geodésico da terra realizado 
através de fotografi as aéreas. Uma aeronave equipada com câmeras foto-
gráfi cas métricas percorre o território fotografando-o verticalmente, se-
guindo alguns preceitos técnicos. A fotogrametria é a ciência que permite 
executar medições precisas utilizando fotografi as métricas.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
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• Projeto/mapa topográfi co
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
Decisão Normativa nº 104 de 29/10/2014do Confea: 
• Engenheiro Agrimensor.
• Engenheiro Cartógrafo.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro de Geodésia e Topografi a.
• Engenheiro Geógrafo.
• Geógrafo.

APROVEITAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

É o estudo e o emprego de tecnologias ambientalmente sustentá-
veis e o desenvolvimento de ações de educação ambiental objetivando o 
aproveitamento racional dos recursos naturais, aliados a uma política re-
paradora.

A participação de profi ssional habilitado no aproveitamento, desen-
volvimento e preservação de recursos naturais visa ao aumento da produ-
tividade e da competitividade, a melhoria da situação econômica e social 
da população e o racional aproveitamento dos recursos naturais, com pre-
servação da sua capacidade regenerativa e estímulo às opções culturais 
mais compatíveis com as condições naturais e com as exigências qualitati-
vas dos mercados. Garantir que as medidas preventivas e de controle ado-
tadas nos empreendimentos sejam compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Projeto, estudo
• Relatórios e laudos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Geógrafo.
• Engenheiro Civil.

• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Sanitarista.

AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

A avaliação de imóveis visa estimar o seu valor e pode ter, entre 
outros fi ns, a partilha dos bens de uma herança, a compra ou venda de 
imóveis, o fi nanciamento hipotecário na compra ou construção de um 
imóvel, o estudo econômico e fi nanceiro de um projeto de investimento, 
o cálculo de indenização por expropriação, a determinação do valor para 
efeitos fi scais, etc.

Exemplo: O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de di-
reitos a eles relativos é um imposto de competência municipal que tem 
como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Relatórios e laudos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico;
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
De acordo com o entendimento do Confea: “O objeto do arbitra-

mento, avaliação, perícia e vistoria, independentemente de sua localização, 
é que defi nirá qual o profi ssional legalmente habilitado pela sua execução, 
observando-se suas competências, nos termos da legislação vigente”.

Compreende-se como atribuição privativa dos Engenheiros em 
suas diversas especialidades, dos Engenheiros, Agrônomos, dos Geólogos, 
dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e 
arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e 
pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilida-
de pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para 
a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profi ssões.

BARRAGEM

Uma barragem, açude ou represa é uma barreira artifi cial, feita em 
cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água. A sua 
utilização é, sobretudo, para abastecimento de água de zonas residenciais, 
agrícolas, industriais, produção de energia elétrica (energia hidráulica) ou 
regularização de um caudal.
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Tipos de barragem: barragem de concreto, barragem de terra, bar-
ragem de enrocamento e barragem de terraenrocamento.

A construção de uma barragem passa por quatro etapas fundamen-
tais: o projeto, a construção, a exploração e a observação. No projeto é 
determinado, após estudos no local e estudos relativos à rentabilidade da 
barragem, o tipo de barragem a construir.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Estrutural
• Projeto Hidráulico
• Projeto Elétrico
• Estudo de viabilidade, projeto geométrico, de mecânica dos solos e obras 

de terra, drenagem superfi cial e profunda, desapropriação, Relatórios 
Ambientais (EIA, RIMA)

• Execução das obras
• Terraplanagem, redes elétricas, fabricação de concreto usinado, proteção 

de taludes
• Fiscalização das obras
• Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solo, instrumenta-

ção)
• Execução de sondagens
• Levantamentos topográfi cos
• Locação da obra
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil - Projeto e execução da estrutura da barragem.
• Engenheiro Sanitarista – Atividades voltadas à saneamento básico.

CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA, ETOLÓGICA, PAISAGEM 
GEOGRÁFICA

É a descrição dos componentes e processos que integram um ecos-
sistema e o entendimento de suas relações funcionais. Aborda a investi-
gação comparada da conduta, entre os animais e entre os homens, bem 
como de suas reações e acomodação em face de determinado meio.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Projeto, Estudo
• Relatórios e laudos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Geógrafo.

CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS (HORIZONTAIS)

O condomínio horizontal constitui-se no parcelamento do solo para 
fi ns residenciais, no qual não há a prévia construção das casas. A unidade 
autônoma é o próprio lote condominial e o proprietário desse lote poste-
riormente pode edifi car uma residência. A sua implantação se dá através 
da materialização do projeto o qual contém a divisão dos lotes, delimita-
ções, vias, acessos, áreas de lazer comum, entre outros.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projetos Urbanísticos
• Projetos Específi cos
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil – Projeto e execução do condomínio.

CONJUNTOS HABITACIONAIS

Trata-se de agrupamentos residenciais planejados e dispostos de 
forma integrada, dotados de instalações adequadas de serviços urbanos, 
sistema viário, infraestrutura, áreas verdes, livres ou de lazer, educação, 
comércio, serviços assistenciais, saúde, entre outros. Podem ser constituí-
dos por habitações unifamiliares ou edifícios de apartamentos.

Os conjuntos habitacionais podem ser tanto de caráter público 
quanto de caráter privado.
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ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Arquitetônico
• Projeto Urbanístico
• Projeto Estrutural
• Projeto Hidráulico/Esgoto
• Projeto Elétrico
• Projeto de Prevenção de Incêndio
• Projeto de Tubulação Telefônica e de Fibra ótica
• Execução

Verifi car a existência de obras complementares e ou seus serviços afi ns e 
correlatos, tais como:
• Obras de Terraplenagem, Arruamento, Pavimentação.
• Rede Pluvial, Rede de Esgoto.
• Fundações
• Iluminação Pública
• Laudos, Avaliações
• Instalação de Elevadores (Monta-cargas, Passageiros, Defi cientes etc.)
• Instalação de Sistema de Ar-condicionado
• Instalação de Sistemas de Prevenção Contra Incêndios
• Instalação de Sistemas de Alarme Patrimonial e CFTV
• Instalação de Central Telefônica
• Instalação de Cercas Elétricas
• Instalação de Cabeamento Estruturado
• Instalação de Sistemas de Iluminação Especiais
• Instalação de Equipamentos Eletromecânicos (Bombas, Controles de 

Acesso, entre outros)
• PCMAT (obras com 20 funcionários ou mais)
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
O serviço prestado é que defi nirá o profi ssional indicado para sua elabora-
ção.
• Engenheiro Ambiental – Projeto Hidráulico de Rede Pluvial, Rede de Esgo-

to. (conforme a sua formação especifi ca).
• Engenheiro Civil - Projeto e execução das edifi cações.
• Engenheiro Sanitarista - Rede Pluvial e Rede de Esgoto.
• Tecnólogos em Construção Civil (exceto aqueles que recebem atribui-

ções circunscritas a concreto, que deverão ter seus currículos analisados 

pela CEECAST) - possuem atribuições para execução obras de edifi ca-
ções, desde que sob supervisão de profi ssional Engenheiro.

• Tecnólogos em Edifi cações - possuem atribuições para execução obras 
de edifi cações, desde que sob supervisão de profi ssional Engenheiro.

DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SUB-REGIÕES

Divisão da superfície terrestre em áreas constituídas por elemen-
to(s) similar(es) entre si, naturais (clima, vegetação, relevo, geologia, etc.), 
humanos, econômicos, políticos ou administrativos. Obtenção e aplicação 
de dados e parâmetros tais como: população, densidade e interação de-
mográfi ca, grau de urbanização, densidade e interação econômica, áreas 
de interesse turístico, etc.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Projeto, estudo
• Relatórios e laudos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Ambiental
• Engenheiro Cartógrafo
• Engenheiro Civil
• Engenheiro Sanitarista
• Geógrafo

DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA UNIÃO, ESTADOS E 
MUNICÍPIOS

Estruturação do território, considerando as condições geográfi -
cas/naturais para organização política e administrativa, representada por 
mapa político.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades
• Execução;
• Projeto, Estudo, Relatório;
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• Mapas Temáticos; e
• Outros.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Geógrafo.

EDIFICAÇÕES EM GERAL

Obras de edifi cações residenciais, comerciais, residenciais e comer-
ciais, industriais, de culto, de ensino, de esporte, de recreação, de saúde, 
para postos de serviço (combustível), públicas.

Defi nições:
Habitação Unifamiliar em Série:
- Mais de três edifi cações habitacionais isoladas, agrupadas hori-

zontalmente, paralelas ou transversais ao alinhamento predial, 
em número máximo de 20 unidades.

- Residências em série paralelas ao alinhamento predial – residên-
cias voltadas para a via pública, com acesso direto para a mesma.

- Residências em série transversais ao alinhamento predial – resi-
dências cuja disposição exige a abertura de corredor de acesso 
interno.

Obras Geminadas:
- Entende-se que as obras geminadas são aquelas edifi cações que 

se aproveitam da mesma estrutura (sejam pilares, paredes, bal-
drame, elementos de fundações) e que possuem projeto arquite-
tônico idêntico ou espelhado.

Edifi cações Independentes:
- Duas ou mais edifi cações no mesmo lote com medidores de água 

e energia separados e não geminadas.
Orientação para identifi car estruturas independentes:
- Ou através do projeto estrutural ou através da verifi cação das es-

truturas independentes (pilares ou paredes ou baldrames ou ele-
mentos de fundação) “in loco”.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Coordenação/Supervisão de obra
• Execução
• Prevenção de Incêndio

• Projeto Arquitetônico
• Projeto Elétrico
• Projeto Estrutural
• Projeto Hidráulico
• Tubulação Telefônica

Verifi car a existências de obras complementares e serviços afi ns e corre-
latos, tais como:
• Computadores e Periféricos
• Comunicação Visual, Alterações de Fachada etc.
• Elaboração de Orçamentos e Projetos complementares, tais como: Lumi-

notécnica, Detalhamentos,
• Equipamentos de Ar Comprimido
• Equipamentos para postos de serviço (bombas)
• Estrutura Metálica
• Fornecimento de concreto
• Impermeabilização
• Instalação de Cabeamento Estruturado
• Instalação de Central Telefônica
• Instalação de Elevadores (monta-cargas, passageiros, defi cientes, veícu-

los, etc.)
• Instalação de Equipamentos Eletromecânicos (bombas, controles de 

acesso, etc.)
• Instalação de laje pré-moldada
• Instalação de Piscinas
• Instalação de Sistema de Ar-condicionado e ou de Aquecimento de Piso
• Instalação de Sistemas de Aquecimento Solar
• Instalação de Sistemas de Iluminação Especiais
• Instalação de Sistemas de Prevenção Contra Incêndios
• Laudo/Teste de Estanqueidade
• Obras de Terraplenagem; Arruamento, Pavimentação, Rede Pluvial, Rede 

de Esgoto, Iluminação.
• Outros
• PCMAT (obras com 20 funcionários ou mais)
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
• Projeto e Execução de Fundações (vide item específi co “Fundações”)
• Pública, Laudos, Avaliações.
• Reservatório de Gases Combustíveis
• Serviços de Controle Tecnológico (concreto, aço, argamassas, blocos, re-

vestimentos etc)
• Unifi cação e/ou Desmembramento de lotes
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PROFISSIONAIS HABILITADOS
O serviço prestado é que defi nirá o profi ssional indicado para sua elabora-
ção.
• Engenheiro Civil - projeto e execução das edifi cações.
• Técnicos em Edifi cações - possuem atribuições para projeto e execução 

obras de edifi cações de até 80m2.
• Tecnólogos em Construção Civil (exceto aqueles que recebem atribui-

ções circunscritas a concreto, que deverão ter seus currículos analisados 
pela CEECAST) - possuem atribuições para execução obras de edifi ca-
ções, desde que sob supervisão de profi ssional Engenheiro.

• Tecnólogos em Edifi cações - possuem atribuições para execução obras 
de edifi cações, desde que sob supervisão de profi ssional Engenheiro.

ESTANDES E PALCOS

Construção armada em feiras ou local públicos, de caráter tempo-
rário, utilizado para promoções e divulgações de empresa ou marca, rece-
ber clientes, expor mercadorias ou material publicitário.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Execução
• Laudo de segurança
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Técnicos em Edifi cações - possuem atribuições para projeto e execução 

de estandes de até 80m2.

ESTRUTURAS METÁLICAS

São estruturas formadas por associações de peças metálicas liga-
das entre si por meio de conectores ou solda. Podem ser utilizadas na exe-
cução de edifi cações, torres de transmissão, estruturas de painéis publici-
tários, pontes, entre outros.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:

• Inspeção
• Instalação
• Manutenção
• Projeto
• Reparo

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que atuem nas áreas de que trata esta orientação de-
verão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado como responsável 
técnico em uma das seguintes modalidades:
• Engenheiro Civil – projeto, instalação, inspeção, manutenção e reparo.

ESTRUTURAS DE MADEIRA

A madeira é empregada com frequência para fi ns estruturais, em 
coberturas (residenciais, comerciais, industriais), pontes, viadutos e pas-
sarelas para pedestres, armazenamento, linhas de transmissão (energia 
elétrica, telefonia), entre outros.

O uso estrutural do material baseia-se na composição de peças in-
dustrializadas, compostas de forma a apresentar um desempenho calcu-
lado.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Execução
• Montagem
• Manutenção
• Instalação
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil - projeto e execução de estruturas de madeira.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Constitui-se na estimativa dos investimentos necessários à implan-
tação de projetos e de custos operacionais. Faz-se através de análises téc-
nico-econômico-fi nanceiras, da defi nição de localização da empresa e do 
estabelecimento do esquema de captação de recursos humanos.
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O estudo de viabilidade é importante para que se possa tomar deci-
são a respeito da execução ou não de um empreendimento. Serve também 
para alterar algumas defi nições no projeto visando a sua viabilidade ou 
otimização. Pretende-se com este estudo avaliar se, de um ponto de vista 
tecnológico e organizacional, o projeto é viável.

O estudo de viabilidade deverá culminar com a produção de um re-
latório e deverá determinar a continuação do desenvolvimento do projeto, 
tornando mais claras as restrições (econômicas, temporais e organizacio-
nais) do projeto e defi nindo mesmo alguns requisitos de alto nível.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Projeto
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que atuem nas áreas de que trata esta orien-

tação deverão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado como 
responsável técnico. O objeto do estudo de viabilidade é que defi nirá o pro-
fi ssional indicado para sua elaboração.

FISCALIZAÇÃO

Atividade que envolve a inspeção e o controle técnico e sistemático 
de obra ou serviço, com a fi nalidade de examinar ou verifi car se sua exe-
cução obedece ao projeto, às especifi cações e aos prazos estabelecidos.

O artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 estabelece: “A execução do 
contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um representante da 
administração especialmente designado, permitida a contratação de ter-
ceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atri-
buição”.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que atuem nas áreas de que trata esta orienta-

ção deverão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado como respon-
sável técnico.

A obra ou o serviço prestado é que defi nirá o profi ssional indicado 
para sua execução.

De acordo com o entendimento do Confea, o Crea-MS deve aceitar 
a ART referente à fi scalização de obra emitida por profi ssional Técnico em 
Edifi cações, desde que, quando acima do limite de 80 m2, haja profi ssional 
habilitado para tal como responsável técnico pelo projeto e pela execução 
da obra.

• Engenheiro Civil.
• Tecnólogos em Edifi cações - possuem atribuições para fi scaliza-

ção de obras ou serviços, desde que sob supervisão de profi ssio-
nal Engenheiro.

• Tecnólogos em Construção Civil - possuem atribuições para fi s-
calização de obras ou serviços, desde que sob supervisão de pro-
fi ssional Engenheiro.

Observação: Os tecnólogos que possuem atribuições do artigo 23 
da Resolução 218/73 do Confea podem se responsabilizar tecnicamente 
pela fi scalização de obras ou serviços sem necessidade de supervisão de 
profi ssional Engenheiro.

FUNDAÇÕES

Correspondem às estruturas responsáveis por transmitir as solici-
tações das construções ao solo, sendo projetadas considerando a carga 
que recebem e o tipo de solo onde vão ser construídas. São responsáveis 
pela sustentação da obra.

Tipos de fundações:
- Fundações rasas: São aquelas em que a profundidade de esca-

vação é inferior a 3 metros, sendo empregadas para cargas le-
ves, como residências ou no caso de solo fi rme. O baldrame é 
o tipo mais comum e constitui-se de uma viga, que pode ser de 
alvenaria, de concreto simples ou concreto armado construída 
diretamente no solo, dentro de uma pequena vala. Outro tipo de 
fundação rasa é a sapata, que pode ser do tipo isolado, associado 
ou alavancado.

- Fundações profundas: utilizadas em casos de edifícios altos em 
que os esforços do vento se tornam consideráveis e/ou nos casos 
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em que o solo só atinge a resistência desejada em grandes pro-
fundidades. Os tipos mais comuns são as Estacas Escavadas e as 
Estacas Cravadas (madeira, metálicas ou de concreto).

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.

GALPÃO/BARRACÃO

Obras de edifi cações destinadas ao abrigo de veículos, máquinas, 
equipamentos, insumos, entre outros;

Podem ser abertos ou fechados;
Podem ser construídos de maneira tradicional (pilares e vigas mol-

dados “in loco”), através de elementos pré-moldados de concreto e de es-
truturas metálicas.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Estrutura Metálica (pilares, vigas ou cobertura)
• Estruturas Pré-Moldadas
• Execução
• Execução de Fundação (com 4 pavimentos ou mais, ou quando a execu-

ção for de empresa terceirizada, diferente do restante da obra)
• Fornecimento de concreto
• Impermeabilização
• Instalação de Cercas Elétricas
• Instalação de laje pré-moldada
• Instalação de Sistemas de Alarme Patrimonial, SPDA e CFTV
• Obras de Terraplenagem
•  Outros.
•  PCMAT (obras com 20 funcionários ou mais)
•  Projeto Arquitetônico
• Projeto de Prevenção de Incêndio
• Projeto de Tubulação Telefônica

• Projeto Elétrico
•  Projeto Estrutural
•  Projeto Hidráulico
• Serviços de Controle Tecnológico (concreto, aço, argamassas, blocos, re-

vestimentos etc.)

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.

Observação:
Cabe destacar que os Tecnólogos não possuem atribuições para 

elaboração de projetos e podem executar e fi scalizar obras e serviços téc-
nicos e realizar produção técnica especializada somente sob supervisão de 
profi ssional Engenheiro. O mesmo se aplica às atividades de:

- condução de trabalho técnico;
- condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 

ou manutenção;
- execução de instalação, montagem e reparo; e,
- operação e manutenção de equipamento e instalação;
O entendimento da CEECAST, dentro da modalidade CIVIL, é de que 

estas atividades equivalem a “EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS” e, por 
isso, deve haver supervisão de um Engenheiro.

PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, ARMAZENAMENTO 
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS; PROJETO, EXECUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Instalações utilizadas para armazenar e distribuir gás combustível 
(GLP, GN entre outros) em edifi cações residenciais, comerciais ou indus-
triais. Podem ser estacionários (cilindros de aço de diversas capacidades) 
ou interligados a um ramal de distribuição externo. As tubulações de gás 
podem ser de aço galvanizado, cobre, latão ou polietileno de alta densida-
de (PEAD).

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
As “centrais de gás”, para fi ns de fi scalização das atividades de projeto, 
execução e manutenção, são classifi cadas pelo Sistema Confea/Crea em 
três tipos:
I - “centrais de gás” de distribuição em edifi cações;
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II - “centrais de gás” de distribuição em redes urbanas subterrâneas;
III - “centrais de gás” de Produção, Transformação, Armazenamento e Dis-
tribuição.
Estão obrigados ao registro no Crea-MS as empresas e profi ssionais autô-
nomos ou contratados diretos que prestem serviços em:
• projeto
• execução
• manutenção de centrais de gás
• atividades de produção, transformação, armazenamento, distribuição e 

controle de qualidade de gases
• projeto, execução, manutenção, operação de estações ou equipamentos 

ou ramais de distribuição ou gasodutos de gás natural.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que atuem nas áreas de que trata esta orientação 
deverão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado, como Respon-
sável Técnico, em uma das seguintes modalidades:
I – projeto, execução e manutenção de centrais de gás de distribuição em 
edifi cações e correspondentes tubulações:
• Engenheiro Civil.
• Engenheiros de Fortifi cação e Construção.
• Engenheiro Sanitarista.

II – projeto, execução e manutenção de centrais de gás de distribuição em 
redes urbanas subterrâneas:
• Engenheiro Sanitarista.

III – projeto, execução e manutenção de centrais de gás de produção, 
transformação, armazenamento e distribuição:
• Engenheiro Sanitarista.

IV - produção, transformação, armazenamento, distribuição e controle de 
qualidade de gases:
• Engenheiro Sanitarista.

Observações: O entendimento da CEECAST é de que as atribuições dos 
profi ssionais de sua modalidade se restringem a centrais e tubulações de 
GLP e gás natural.

HABITAÇÃO COLETIVA (CONDOMÍNIO VERTICAL)

Edifi cação que comporta mais de duas unidades residenciais autô-
nomas, agrupadas verticalmente, com áreas de circulação interna e acesso 
ao logradouro público, comuns.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Projeto Arquitetônico
• Projeto de Prevenção de Incêndio
• Projeto Elétrico
• Projeto Estrutural
• Projeto Hidráulico
• Projeto Tubulação Telefônica

Observações: Para edifi cações acima de quatro pavimentos é obrigatório o 
projeto de fundações.
• O projeto estrutural da edifi cação pode abranger o projeto de fundações. 

E a responsabilidade técnica pela execução da edifi cação também pode 
abranger a sua execução.

• Não há necessidade de anotação específi ca referente às fundações nas 
ARTs de projeto estrutural e execução da edifi cação, portanto, havendo 
dúvidas quanto à responsabilidade técnica por esta estrutura, deve-se, 
antes de emitir notifi cação, ofi ciar os responsáveis técnicos.

• Se localizado projeto estrutural na obra, verifi car se este não contempla 
as fundações.

Verifi car a existência de obras complementares e/ ou seus serviços afi ns 
e correlatos, tais como:
Cobrar no caso de existir:
• Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técni-

cos (impermeabilização, fornecimento de concreto usinado, elevador, ar 
condicionado etc.)

• Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, argamassas, blocos, 
revestimentos etc.)

• Execução de sondagens
• Fabricação de peças pré-moldadas (lajes, vigas, vigotas etc.)
• PCMAT
• Projeto de execução de estrutura metálica (ver item específi co)
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• Projeto de mecânica dos solos e obras de terra
• Projeto e execução de fundação se estiverem sob responsabilidade de 

empresa terceirizada
• Projetos e execuções de instalações especiais
• Relatórios ambientais (EIA, RIMA)
• Serviços Topográfi cos

PROFISSIONAIS HABILITADOS
O serviço prestado é que defi nirá o profi ssional indicado para sua elabora-
ção. Consultar as atividades específi cas no presente manual.
• Engenheiro Civil - projeto e execução de edifi cações.
• Engenheiro Sanitarista – projeto e execução de instalações hidrossani-

tárias.
• Tecnólogos em Edifi cações - possuem atribuições para execução obras 

de edifi cações, desde que sob supervisão de profi ssional Engenheiro.
• Tecnólogos em Construção Civil - possuem atribuições para execução 

obras de edifi cações, desde que sob supervisão de profi ssional Enge-
nheiro.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilizar é o ato de isolar e proteger os materiais de uma 
edifi cação da passagem indesejável de líquidos e vapores, mantendo as-
sim as condições de habitabilidade da construção. É uma técnica que con-
siste na aplicação de produtos específi cos com o objetivo de proteger as 
diversas áreas de um imóvel contra a ação de águas da chuva, de lavagem, 
de banhos ou de outras origens.

Os tipos de impermeabilização podem ser divididos em:
- Pré-fabricados (manta asfáltica) - possuem espessuras defi nidas 

e controladas pelo processo industrial.
- Moldado no local - pode ser aplicado a quente (asfaltos em bloco) 

ou a frio (emulsões e soluções).
- Rígido - com argamassas poliméricas, conferem proteção mecâ-

nica à superfície.

Interferências do Projeto
Em obras comerciais, industriais ou residenciais, a impermeabiliza-

ção deve ter um projeto específi co, que detalhe os produtos e a forma de 
execução das técnicas de aplicação dos sistemas ideais de impermeabili-
zação para cada caso.

O profi ssional encarregado de planejar a impermeabilização deve 
dispor dos projetos de arquitetura e demais projetos complementares que 
tenham ligação com a impermeabilização. A indicação do sistema a ser 
utilizado depende de cada tipo de estrutura sobre a qual se queira imper-
meabilizar.

Impermeabilizar não é só aplicar produtos químicos, visa obter 
100% de estanqueidade. Para isso, devem ser observadas as seguintes 
fases:

- Projeto de Impermeabilização;
- Materiais Impermeabilizantes;
- Mão de obra de aplicação;
- Qualidade da construção;
- Fiscalização;
- Orientação aos usuários Composição do Projeto;
- Memorial descritivo;
- Plantas com detalhes específi cos;
- Especifi cação e localização dos materiais a serem utilizados;
- Defi nição dos serviços a serem realizados;
- Planilha quantitativa de serviços e materiais aplicados;
- Estimativa de custos dos serviços descritos.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Projeto Específi co
• Execução

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.

INTERPRETAÇÃO HIDROLÓGICA DE BACIAS FLUVIAIS

Estudo e avaliação de vazões, reconhecendo épocas de seca, en-
chente, cheia e vazante dos rios. Identifi car previamente possíveis ocor-
rências de eventos críticos, permitindo a adoção antecipada de medidas 
mitigadoras, visando atender às diferentes demandas de utilização e ze-
lando pela conservação da qualidade do recurso.

A responsável e efi ciente coleta e interpretação de dados sobre as 
condições hidrológicas são de fundamental importância para o desenvol-
vimento de diversas obras e serviços de Engenharia, tais como: atenua-
ção dos danos das enchentes, drenagem de terras, disposição de esgotos, 
projetos de bueiros, abastecimento de água, irrigação, aproveitamento do 
potencial hidrelétrico e obras hidroviárias.
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ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Projeto, Estudo, Relatório
• Laudos
• Mapas Temáticos
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Geógrafo.

De acordo com a Lei nº 6.664/79 é da competência do Geógrafo o 
exercício de reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de ca-
ráter físico-geográfi co, biogeográfi co, antropogeográfi co e geoeconômico 
e as atividades realizadas nos campos gerais e especiais da Geografi a, que 
se fi zerem necessárias, na interpretação das condições hidrológicas das 
bacias fl uviais.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Ambiental. 
• Engenheiro Sanitarista.

LAJES PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

A laje é um elemento estrutural bidimensional da edifi cação res-
ponsável por transmitir as ações que nela chegam para as vigas que a sus-
tentam, e destas para os pilares. As lajes são elementos caracterizados 
por possuírem espessura muito menor do que as outras duas dimensões.

As lajes pré-moldadas são constituídas por vigas ou vigotas de con-
creto intercaladas por blocos cerâmicos. O conjunto é unido com uma ca-
mada de concreto chamada de capa, lançada sobre as peças.

Normalmente são fabricados fora do local da obra e, uma vez pron-
tos, são para ali transportados e montados.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto de Execução - Lajes Pré-fabricadas.
• Observação: Este serviço abrange o dimensionamento, a produção, a 

montagem e a execução da laje pré-fabricada.
• Projeto
• Produção técnica especializada/fabricação
• Montagem/execução

Observação: Estes serviços podem ser encontrados na hipótese de utili-
zação de laje fabricada em outro estado (neste caso, é pertinente apenas 
ART de montagem ou execução) ou de empresa sediada em Mato Grosso 
do Sul que comercializa lajes pré-moldada para outro estado (neste caso, é 
pertinente ART de projeto e produção técnica especializada / fabricação).

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que se dediquem à produção técnica especializada/
fabricação de laje pré-moldada deverão apresentar pelo menos um profi s-
sional habilitado como Responsável Técnico.
• Engenheiro Civil.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SUBDIVISÃO E 
UNIFICAÇÃO

Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ân-
gulos e distâncias com instrumentos adequados, implanta e materializa 
pontos para o detalhamento topográfi co necessário.

TOPOGRAFIA é a ciência aplicada que se ocupa da medição e re-
presentação geométrica de determinada porção restrita da superfície da 
terra, exigindo conhecimento dos instrumentos e métodos que possibili-
tam efetuar a representação do terreno no plano bem como conhecimen-
tos para locar sobre o terreno os elementos de amarração dos projetos.

Desmembramento e Remembramento (Subdivisão e Unifi cação) 
referem-se, respectivamente, à subdivisão de glebas em lotes destinados 
à edifi cação ou à junção de lotes, desde que não implique na abertura de 
novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modifi cação ou 
ampliação dos já existentes.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Mapa topográfi co (projeto específi co)

PROFISSIONAIS HABILITADOS
Quanto às atribuições para levantamento topográfi co, subdivisão e unifi -
cação, de acordo com a Decisão Normativa 104 de 24/10/2014 do Confea, 
os profi ssionais que possuem atribuições para a atividade são:
• Agrimensor.
• Engenheiro Agrimensor.
• Engenheiro Cartógrafo.
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• Engenheiro Civil.
• Engenheiro de Fortifi cação e Construção.
• Engenheiro de Geodésia e Topografi a.
• Engenheiro Geógrafo.
• Engenheiro Geógrafo ou Geógrafo.
• Técnico em Agrimensura.
• Técnico em Estradas (exceto para subdivisão e unifi cação).
• Técnico em Saneamento (subdivisão e unifi cação).
• Tecnólogo em Topografi a.
• Urbanista.

No entanto, há o entendimento, de acordo com a Decisão Plenária 
do Confea 129/1984, que a competência para a execução destes servi-
ços é do Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de 
Geodésia ou Engenheiro Geógrafo, de conformidade com o disposto na 
Resolução nº 218/73, bem como do Engenheiro Civil, Engenheiro Industrial 
e Engenheiro Mecânico Eletricista, cujas atribuições tenham sido conferi-
das com base no Decreto nº 23.569/33. PODERÁ, AINDA, SER EXERCIDA 
POR TODOS OS PROFISSIONAIS QUE TENHAM CURSADO A DISCIPLI-
NA CORRESPONDENTE.

Observa-se que alguns Geógrafos da Lei Federal n. 6.664/79 pos-
suem atribuições anotadas em suas fi chas cadastrais.

Neste caso, a CEECAST fará análise curricular da graduação do pro-
fi ssional de acordo com normativos vigentes, quando por ele solicitado, a 
fi m de verifi car se os conteúdos formativos necessários foram cursados.

LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS

Trata-se de medição de profundidade, essencial para a navegação e 
para levantamento hidrográfi co.

A Batimetria é a medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios 
e é expressa cartografi camente por curvas batimétricas que unem pontos 
da mesma profundidade com equidistâncias verticais, à semelhança das 
curvas de nível topográfi co.

Medida de profundidade de uma massa de água como os mares, 
lagos, rios (topografi a do fundo imerso).

Os ecobatímetros são os equipamentos utilizados pela batimetria 
para medir a profundidade. O equipamento consiste em uma fonte emis-
sora de sinais acústicos e um relógio interno que mede o intervalo entre o 
momento da emissão do sinal e o instante em que o eco retorna ao sensor. 
O som é captado pelo transdutor que consiste basicamente de um mate-

rial piezoeletricidade que converte as ondas de pressão do eco em sinais 
elétricos. Os ecobatímetros fornecem informações pontuais de profundi-
dade no local imediatamente abaixo do transdutor.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Mapa geodésico (projeto específi co)

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Agrimensor.
• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Cartógrafo.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Sanitarista.
• Geólogo e Engenheiro Geólogo.

Observa-se que alguns Geógrafos amparados pela Lei Federal nº 
6.664/79 possuem atribuições anotadas em suas fi chas cadastrais.

LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS

Trata-se do mapeamento a partir de um conjunto de coordenadas 
e de pontos geodésicos da superfície da Terra. Estudo da forma e do ta-
manho da Terra apoiado em técnicas que permitem a localização exata de 
pontos da superfície terrestre, subsídio fundamental para a cartografi a dos 
elementos naturais e artifi ciais terrestres em escalas e projeções corretas.

Muitos consideram topografi a como uma espécie de capítulo ini-
cial da geodésia. As duas se diferem basicamente pela extensão de área 
de projeto, sendo que a topografi a está restrita a áreas que não excedam 
lados de 10 km. A partir disso, temos que considerar a curvatura da Terra 
para realizar qualquer medição, já que a topografi a utiliza como base ma-
temática a geometria analítica clássica, e com isso, a Terra é um plano.

Já a geodésia utiliza o cálculo diferencial e integral para a resolução 
dos problemas da forma matemática da Terra.

Métodos e Atividades Geodésicas: Posicionamento Astronômico, 
Posicionamento por Satélite, Sensoriamento Remoto, Estacionamento Li-
vre, Gravimetria, Laserscanning, Rede de Referência Geodésica, Altimetria, 
Mapeamento, Levantamento Topográfi co, Levantamento Aéreo, Poligona-
ção (Polígono), Interseção Inversa, Interseção Direta, Interseção de Arcos, 
Geodésia por Satélite, Triangulação, Trilateração, Locação.
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ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Mapa geodésico (projeto específi co)

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Cartógrafo.
• Engenheiro Agrimensor.
• Engenheiro Civil.

Observa-se que alguns Geógrafos amparados pela Lei Federal nº 
6.664/79 possuem atribuições anotadas em suas fi chas cadastrais.

LOTEAMENTOS

Trata-se de serviços de subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edifi cação. Nos loteamentos há modifi cação ou abertura de vias públicas, 
bem como implantação de equipamentos comunitários públicos (praças, 
parques, etc.), todos transmudados em bens públicos de uso comum da 
população.

Os loteamentos são executados com a fi nalidade de constituir con-
juntos habitacionais e condomínios residenciais, por exemplo.

Defi ne-se como conjunto habitacional o agrupamento de residên-
cias planejadas e dispostas de forma integrada, dotadas de instalações 
adequadas de serviços urbanos, sistema viário, infraestrutura, áreas ver-
des, livres ou de lazer, educação, comércio, serviços assistenciais, saúde, 
entre outros. Podem ser constituídos por habitações unifamiliares ou edi-
fícios de apartamentos.

Condomínio residencial é o tipo de empreendimento onde se adqui-
re uma fração ideal do terreno, tornando-se co-proprietário, com domínio 
também sobre as áreas comuns que englobam serviços, equipamentos, 
vias de circulação, praça, playground etc., de propriedade privada dos con-
dôminos. Nesse caso, serviços públicos como correio, gás, coleta de lixo e 
outros chegam até a portaria do empreendimento e o condomínio se in-
cumbe da distribuição interna. As edifi cações são construídas sob a forma 
de unidades isoladas entre si, destinadas a fi ns residenciais.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
De acordo com a Decisão Normativa 104 de 24/10/2014 do Confea, cons-
tituem atividades de Parcelamento do solo urbano:
1 - Laudos técnicos para atender o disposto na Lei nº 6.766/79, Art. 3º, 

parágrafo único;

2 - Serviços topográfi cos;
3 - Levantamento aerofotogramétrico;
4 - Planejamento geral básico - Projetos de loteamento;
5 - Paisagismo;
6 - Sondagens geotécnicas;
7 - Obras de terra e contenções;
8 - Obras de arte, estruturas, fundações e estruturas de contenções;
9 - Sistema viário;
10 - Sistema de abastecimento de água;
11 - Sistemas de esgoto cloacal e esgoto pluvial;
12 - Sistema de distribuição de energia elétrica.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Agrimensor.
• Engenheiro Agrimensor.
• Engenheiro Ambiental – Saneamento básico.
• Engenheiro Cartógrafo.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro de Fortifi cação e Construção.
• Engenheiro de Geodésia e Topografi a.
• Engenheiro Geógrafo.
• Engenheiro Sanitarista – Saneamento básico e instalações prediais.
• Geógrafo.
• Geólogo e Engenheiro Geólogo.
• Técnicos em Agrimensura.
• Tecnólogo em Topografi a.
• Urbanista.

OBRAS DE ARTE CORRENTE (GALERIAS E BUEIROS)

São obras com fi nalidade de escoamento de águas, encontradas na 
forma de bueiros e galerias.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Hidráulico
• Projeto Específi co
• Execução
• Outros
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PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Ambiental - Projeto hidráulico.
• Engenheiro Civil
• Engenheiro Sanitarista.

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES/VIADUTOS/
PASSARELAS)

Serviços de construção ou reforma em estruturas que visam inte-
grar áreas e permitir passagem de veículos, animais e pedestres, transpon-
do, para tanto, obstáculos como rios, vales, estradas de ferro, caminhos, 
depressões em terrenos.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Arquitetônico
• Projeto Estrutural
• Projeto e Execução de Estrutura Metálica
• Projeto Específi co
• Projeto Elétrico
• Projeto Hidráulico
• Projeto Prevenção Contra Incêndios
• Projeto de Fundação
• Terraplenagem
• Projeto de Pavimentação
• Execução
• Outros

Verifi car ainda a responsabilidade técnica referente às seguintes 
atividades específi cas para implantação: estudo de viabilidade, estudo do 
traçado, projeto geométrico, de mecânica dos solos e obras de terra, sina-
lização, , drenagem superfi cial, Relatórios ambientais (EIA, RIMA), 
• Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técni-

cos (terraplanagem, redes elétricas, fornecimento de concreto usinado, 
proteção de taludes, obras de drenagem superfi cial etc.)

• Fiscalização das obras
• Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solo)
• Execução de sondagens
• Levantamentos topográfi cos
• Locação da obra

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.

OBRAS DE DRENAGEM EM EDIFICAÇÕES

Serviços complementares de obras de edifi cações com a fi nalidade 
de favorecer e garantir o escoamento das águas de terrenos com excesso 
de água por meio de tubulações, túneis, canais, valas subterrâneas (dre-
nos) e fossos, em alguns casos recorre-se a motores como apoio ao esco-
amento.

Dentro destes serviços também estão incluídos os mecanismos de 
contenção: bacias/reservatórios de retenção e cisternas/reservatórios de 
acumulação, utilizados na construção de edifi cações para o controle de 
cheias e alagamentos.
- Bacias ou Reservatórios de Retenção: são dispositivos capazes de reter 
e acumular parte das águas pluviais, provenientes de chuvas intensas, de 
modo a retardar o pico de cheias, aliviando assim, os canais ou galerias de 
jusante responsáveis pela macrodrenagem;
- Cisternas ou Reservatórios de Acumulação: são dispositivos com objeti-
vo de reter os excedentes hídricos localizados, resultantes da microdrena-
gem. Podem se constituir de sumidouros com dispositivos que permitam a 
infi ltração para o aquífero, ou impermeáveis, de modo a acumular as águas 
pluviais e possibilitar o seu aproveitamento para fi ns de irrigação, limpeza 
e outros usos que não constituam abastecimento para uso na alimentação 
e higiene.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Projeto Hidráulico
• Projeto Estrutural
• Execução

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Sanitarista.
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OBRAS DE DRENAGEM URBANA

Obra de drenagem é um sistema que prevê interceptação de águas, 
encaminhamento a tubulações e deságue em corpos receptores (rios, cór-
regos, etc).
- Drenagem Pluvial ou Drenagem Urbana: Consiste no controle do es-

coamento das águas de chuva para evitar efeitos adversos que podem 
representar sérios prejuízos à saúde, segurança e bem estar da socieda-
de. Via de regra, esses efeitos se manifestam de quatro formas: empoça-
mentos, inundações, erosões e assoreamentos. Pode-se, ainda, classifi -
car esta drenagem urbana sob dois aspectos:

- Drenagem subterrânea: Sistema constituído por dispositivos de capta-
ção, tais como bocas-de-lobo, caixas com grelhas etc. encaminhando as 
águas às caixas de ligação e/ou aos poços de visita e daí às galerias/
tubulações e que tem como deságue corpos receptores tais como rios, 
córregos etc.

- Drenagem superfi cial: Sistema constituído por guias, sarjetas, etc. que 
interceptam as águas provenientes das chuvas e que tem como deságue 
corpos receptores, tais como rios, córregos etc., e pode, também, estar 
ligado às galerias/tubulações de um sistema de drenagem subterrâneo.

- Drenagem Fluvial (*ou outros): Consiste no controle do escoamento das 
águas de rios, *córregos, lençóis freáticos etc. para aproveitamento de 
áreas (construções, instalação de via etc.), projetos de expansão urbana 
etc.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Projeto Hidráulico
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Sanitarista.
Observa-se que alguns Geógrafos amparados pela Lei Federal nº 6.664/79 
possuem atribuições anotadas em suas fi chas cadastrais.

OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
(TERRAPLENAGEM)

Conjunto de operações de movimentação de terra que envolve eta-
pas de escavação, transporte, depósito, compactação, etc. O serviço tem 
como objetivo principal a adaptação da topografi a original às condições 
de aproveitamento de áreas e aos projetos de construções subsequentes.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Sanitarista (obras relacionadas ao saneamento básico).

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Trata-se de obras de recobrimento do solo. Este recobrimento é 
constituído por um ou mais materiais aplicados sobre o terreno natural ou 
terraplenado, para aumentar sua resistência e servir para a circulação de 
pessoas e/ou veículos. Os materiais mais utilizados na pavimentação ur-
bana, industrial ou rodoviária são: o concreto asfáltico (Concreto Betumi-
noso Usinado a Quente/Pré Misturado a Frio), o concreto de cimento e os 
materiais rochosos (pedras britadas ou calçamento), estes estão entre os 
solos com maior capacidade de suporte. Além destes existem outros, tais 
como tratamentos superfi ciais, lama asfáltica, pavers e blocos de concreto 
intertravado e etc.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
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ORÇAMENTOS

É o ramo das engenharias voltado ao aspecto do custo de uma obra 
ou serviço. Compreende a concepção do empreendimento, verifi cando, 
conjuntamente com os demais ramos da engenharia intervenientes, a via-
bilidade técnico-econômica, realizando análise, diagnóstico, prognóstico, 
enfi m, a necessária síntese quanto ao que há de ser - se consumado for - o 
empreendimento, com referência ao aspecto de inversão fi nanceira reque-
rida.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Elaboração de Orçamentos
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que atuam nas áreas de que trata esta orien-

tação deverão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado, como 
Responsável Técnico. O objeto do orçamento é que defi nirá o profi ssional 
indicado para sua elaboração.

PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

São painéis constituídos por chapas ou outro tipo de material, fi -
xados em estruturas metálicas treliçadas ou tubulares, que constituem o 
sistema de sustentação e fi xação e que garantem a estabilidade estrutural 
do conjunto.

Tipos de painéis
- Letreiro de fachada: painel cuja fi xação ocorre diretamente na fachada 

da edifi cação, paralela ou perpendicular a esta.
- Letreiro no recuo frontal (outdoor e totem): painel cuja sustentação 

ocorre através de suporte próprio, fi xado diretamente no solo ou sobre 
base, na área correspondente ao recuo frontal da edifi cação.

- Painéis do tipo “triedro”: composto por seções giratórias de três faces, 
acionadas mecanicamente.

- Painéis luminosos ou iluminados (backlight ou frontlight): os painéis 
luminosos (backlight) recebem a iluminação através de lâmpadas insta-
ladas em seu interior e os painéis iluminados (frontlight) possuem dupla 
face, recebendo iluminação externa.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto
• Execução
• Fabricação
• Montagem
• Manutenção

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As atividades de projeto e execução da base do painel publicitário 

deverão estar a cargo de pessoa jurídica ou física, devidamente registrada 
no CREA-MS, sob a responsabilidade técnica de profi ssional:

• Engenheiro Civil.
As atividades de projeto e execução da estrutura (metálica, madei-

ra etc.) do painel publicitário deverão estar a cargo de pessoa jurídica ou 
física, devidamente registrada no CREA-MS, sob a responsabilidade técni-
ca de profi ssional:

• Engenheiro Civil.
A atividade de manutenção da estrutura metálica de painéis pu-

blicitários deverá estar a cargo de pessoa jurídica ou física, devidamente 
registrada no CREA-MS, sob a responsabilidade técnica de profi ssional:

• Engenheiro Civil.
As atividades de execução de instalações elétricas em baixa tensão 

poderão estar a cargo de pessoa jurídica ou física, devidamente registrada 
no CREA-MS, sob a responsabilidade técnica de profi ssional:

• Engenheiro Civil.

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

Trata-se de elementos estruturais pré-fabricados, tais como: pila-
res, vigas, lajes, cobertura, painéis de fechamento etc. Normalmente são 
fabricados fora do local da obra e, uma vez prontos, são transportados e 
montados.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Específi co
• Execução/Fabricação
• Montagem
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Observação: A montagem do pré-fabricado pode estar sob respon-
sabilidade da empresa que o fabricou ou de outra empresa ou profi ssional 
autônomo (executores da obra). A fi scalização deverá realizar a verifi ca-
ção.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que se dediquem à produção técnica especia-

lizada/fabricação de elementos pré-fabricados deverão apresentar pelo 
menos um profi ssional habilitado como Responsável Técnico.

• Engenheiro Civil.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

Trata-se de projeto, dimensionamento, instalação, inspeção e ma-
nutenção de sistemas e equipamentos que permitam a prevenção e o 
combate rápido de eventuais incêndios. Este sistema pode ser responsável 
pelo armazenamento e a distribuição da água no combate a incêndios.

São atividades relativas a Projeto de Prevenção de Incêndio: defi ni-
ção de extintores de incêndio, dimensionamento de hidrantes, chuveiros 
automáticos (sprinklers), portas corta-fogo, dimensionamento de tubula-
ções e bombas pressurizadas, cálculos de perda de cargas, alturas mano-
métricas, determinações de pressões dinâmicas, avaliação de acessórios 
hidráulicos tipo esguichos, requintes, juntas entre outros, conhecimento 
sobre combustão, entre outras.

Os Sistemas de Prevenção e Proteção Contra Incêndios podem ser:
• Sistemas Fixos – Hidrantes
• Sistemas Móveis – Extintores
• Sistemas Automáticos/Sistema de Alarme e Detecção de Incêndios – 

Chuveiros Automáticos,
• Detectores de Fumaça, entre outros.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Execução
• Inspeção
• Instalação
• Manutenção
• Projeto de Prevenção Contra Incêndios
• Projetos Específi cos

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.
• Engenheiro Sanitarista.

REDES DE SANEAMENTO

São redes destinadas ao abastecimento de água potável encanada 
e à coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando à saúde das comu-
nidades.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Projeto Hidráulico
• Projeto Específi co
• Estudo de viabilidade; estudo preliminar, projeto básico, defi nitivo, das 

adutoras, redes de distribuição e interceptores, sistema de captação, 
estações de bombeamento, estações de tratamento de mecânica dos 
solos e obras de terra, arquitetônico das edifi cações, estrutural, redes 
elétricas e fundações.

• Execução das obras
• Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técni-

cos (terraplanagem, redes elétricas, fornecimento de concreto usinado, 
proteção de taludes, obras de drenagem superfi cial etc.)

• Fiscalização das obras
• Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solos)
• Execução de sondagens
• Levantamentos topográfi cos
• Locação da obra
• Relatórios ambientais (EIA, RIMA)
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Ambiental (possui atribuições para Projeto hidráulico, estu-

dos de concepção, viabilidade, levantamentos topográfi cos, sondagens 
e relatórios ambientais).

• Engenheiro Civil
• Engenheiro Sanitarista
• Técnicos em Saneamento (A CEECAST efetuará análise curricular caso 

a caso).



M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

9190

REFORMAS

Ato de reformar, mudança, modifi cação, forma nova, sem nenhum 
compromisso com o original ou valor estéticos, históricos e culturais de 
uma edifi cação.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Prevenção de incêndio
• Projeto arquitetônico
• Projeto elétrico
• Projeto estrutural
• Projeto hidráulico
• Tubulação telefônica
Verifi car a existência de obras complementares e serviços afi ns e correla-
tos.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
O serviço prestado é que defi nirá o profi ssional indicado para sua elabora-
ção.
• Engenheiro Civil - projeto e execução de reforma de edifi cações.
• Técnicos em Edifi cações - possuem atribuições para reformas em edifi -

cações de até 80m2, desde que não implique em estruturas de concreto 
e metálicas.

• Técnicos em Construção Civil - possuem atribuições para reformas em 
edifi cações de até 80m2, desde que não implique em estruturas de con-
creto e metálicas.

• Tecnólogos em Edifi cações - possuem atribuições para execução de obras 
de edifi cações, desde que sob supervisão de profi ssional Engenheiro.

• Tecnólogos em Construção Civil - possuem atribuições para execução 
obras de edifi cações, desde que sob supervisão de profi ssional Enge-
nheiro.

RESERVATÓRIOS E CISTERNAS

Trata-se de execução ou reforma de reservatório para captação e 
acondicionamento de água da chuva ou água tratada. Podem ser de con-
creto, metálicos, entre outros materiais.

As cisternas são formadas por um conjunto de estruturas compos-
tas pelo sistema de captação, sistema de fi ltragem e um reservatório de 

armazenamento. Existem basicamente dois modelos de cisternas: para 
captação de água do telhado e para captação de água de áreas pavimenta-
das ou áreas de drenagem.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Bases em concreto
• Execução
• Fabricação
• Fundações
• Projeto específi co
• Rede hidráulica
• Reservatório metálico

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil – possui atribuições para projeto e execução de reserva-

tórios e cisternas em concreto e para projeto de reservatórios e cisternas 
metálicas.

• Engenheiros Sanitaristas.

RODOVIAS

Uma rodovia é uma estrada de rodagem, corresponde a uma via de 
transporte interurbano de alta velocidade.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Estudo de viabilidade, Relatórios ambientais (EIA, RIMA)
• Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços téc-

nicos (terraplanagem, redes elétricas, fabricação de concreto usinado, 
fabricação Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, fabricação 
de emulsões asfálticas, fabricação de solos, proteção de taludes, obras 
de drenagem superfi cial e profunda, OAC, OAE etc.)

• Execução das obras
• Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solo)
• Execução de sondagens
• Fiscalização das obras
• Levantamentos topográfi cos
• Locação da obra
• Manutenção
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• Projetos: do traçado, tráfego, geométrico, de mecânica dos solos e obras 
de terra, pavimentação, sinalização, drenagem superfi cial e profunda, 
redes elétricas, obras de arte correntes (Bueiros/ Galerias) e especiais 
(Viadutos, Pontes, Passarelas etc.)

• Sinalização
• Sondagem

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Técnico em Estradas – poderá realizar o levantamento topográfi co. Para 

outras atividades, a Câmara realizará análise curricular.
Para as demais atividades, consultar as atividades específi cas no presente 
manual.

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM

Os serviços de concretagem são empreendimentos de Engenharia, 
pois consistem em dosagem e mistura dos materiais componentes do con-
creto, em conformidade com as especifi cações técnicas requeridas para 
cada caso, acrescidas do transporte e aplicação da respectiva mistura na 
obra. A tecnologia do concreto refere-se às suas dosagens, resistência e 
propriedades, ocasião em que é realizado o estudo do traço para dosagem 
do concreto e elaborados relatórios que indicam a sua resistência.

O Concreto Usinado ou também chamado de Concreto Dosado em 
Central (CDC) é o concreto fornecido pelas empresas prestadoras de ser-
viços de concretagem (concreteiras), através dos caminhões betoneira.

O concreto Bombeávelé elaborado com certas características de 
fl uidez, necessárias para serem bombeados através de uma tubulação que 
varia de 3 a 5½ polegadas de diâmetro. Esta tubulação tem início em uma 
bomba de concreto (onde o caminhão betoneira descarrega) e vai até o 
local de aplicação.

O Concreto Compactado a Rolo é utilizado em pavimentações ur-
banas, como sub-base de pavimentos e barragens de grande porte.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil

As pessoas jurídicas que atuem nas áreas de que trata esta orien-
tação deverão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado, como 
Responsável Técnico.

SILOS METÁLICOS

É um sistema de equipamentos destinados ao armazenamento de 
produtos agrícolas, geralmente depositados no seu interior sem estarem 
ensacados.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Fabricação
• Fundações
• Inspeção
• Instalação
• Manutenção
• Projeto
• Projeto Estrutural
• Sondagem

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• No caso de silos metálicos, o Engenheiro Civil poderá se responsabilizar 

pelas fundações e pela estrutura metálica para o silo, considerando que 
os silos metálicos são construções que requerem projeto específi co.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

Sinalização permanente, composta por placas, painéis, marcas no 
pavimento e elementos auxiliares. Constitui-se num sistema de dispositi-
vos fi xos de controle de tráfego que, por sua simples presença no ambiente 
operacional de uma via, regulam, advertem e orientam os seus usuários.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Projeto Específi co

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil
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SONDAGENS GEOTÉCNICAS

É um relatório técnico elaborado para proceder à identifi cação e 
classifi cação das diversas camadas dos solos e rochas, permite avaliar o 
nível d’água bem como as suas propriedades. Não deve ser confundida 
com a sondagem geológica, executada para fi ns de correlação estratigrá-
fi ca, cubagem de jazidas, análise litogeoquímica, mapeamento geológico 
de sub-superfície, que neste caso, é atividade exclusiva de profi ssionais da 
modalidade Geologia e Engenharia de Minas.

Tipos de Sondagem:
• TRADO: O trado serve para retirar amostras deformadas e reconhecer a 

estratigrafi a em pequenas profundidades, em geral até 2 m, mas é pos-
sível emendar as hastes do trado e pegar amostras de 5-6 m profundi-
dade, mas em profundidades grandes, o serviço é demorado. É comum 
que o trado para amostras de solo tenha diâmetro pequeno, entre 2 a 4 
polegadas (5 a 10 cm).

• SPT (Standard Penetration Test): O SPT é, por enquanto, a sondagem 
mais usada no Brasil. É uma sondagem de reconhecimento do solo, cria-
do para coletar amostras. O amostrador de SPT desce através cravação 
deixando um martelo de 65 kg cair 75 cm. O SPT retira amostras até 
profundidades consideráveis.

• CPT (Cone Penetration Test): O CPT é um ensaio que é cravado por 
pressão estática. Exige um contrapeso de várias toneladas, que em vez 
pode ser resolvido por ancoragem do equipamento. Os equipamentos 
comercializados são em geral equipados com piezocone e assim deno-
minados CPT(u), que viabiliza ensaio da poropressão e dissipação.

• DPL(DynamicProbe Light): O DPL em forma de aparelho manual, com 
torquímetro, permite medir resistência à ponta e atrito lateral da pontei-
ra, até 12 m de profundidade. A ponteira tem maior diâmetro do que as 
hastes, 36 mm contra 22 mm, o que permite que, na maioria dos casos, 
o solo está em pouco contato com as hastes, sem exercer pressão signi-
fi cativa. O DPL trabalha através cravação de um martelo de 10 kg caindo 
50 cm, emitindo a energia de 50 J, quase 10 vezes menor em compara-
ção do SPT (488 J).

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Laudo
• Projeto Específi co

Observações: Nem sempre existe projeto. O projeto seria a determi-
nação do local onde serão realizados os pontos para sondagem.

Nas obras normalmente encontra-se o Relatório de Sondagem tam-
bém chamado de Laudo Técnico Geológico.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Sanitarista.

PROJETO E MONITORAMENTO DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES INDUSTRIAIS, EFLUENTES ATMOSFÉRICOS, 
ESGOTOS DOMÉSTICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
E INDUSTRIAIS

Para fi ns de orientação à fi scalização, fi cam estabelecidas as se-
guintes defi nições:

I - projeto: atividade técnica necessária à materialização dos meios, 
envolvendo cálculos, dimensionamentos, plantas, desenhos, pareceres, 
relatórios, análises, normas e especifi cações, formuladas através de prin-
cípios técnicos e científi cos, adequando-se aos recursos disponíveis e às 
alternativas que conduzem à viabilidade da decisão;

II – monitoramento do sistema: atividade de examinar, acompa-
nhar, avaliar e verifi car se o sistema obedece às condições previamente 
estabelecidas para a perfeita execução ou operação;

III – monitoramento do efl uente: constitui o monitoramento do 
efl uente, a amostragem do efl uente, sua análise físico-química e o relatório 
cujo teor será composto pela comparação dos resultados da análise com 
o padrão fornecido pelo órgão ambiental, bem como a interpretação dos 
dados e quando necessário às sugestões de medidas mitigadoras;

IV - inspeção: atividade que envolve coleta de dados técnicos com 
o objetivo de atestar as condições do projeto, processo e do produto;

V – tratamento: processo para reutilização ou encaminhamento 
para a disposição fi nal, de resíduos orgânicos ou inorgânicos, apresenta-
dos nos estados sólido, semissólido, líquido ou gasoso, tanto de natureza 
não inerte, inerte ou perigosa, de origem urbana, rural ou industrial, ou 
oriundos de serviços de transporte ou de serviços de saúde;
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VI – plano de gerenciamento de resíduos: documento integrante 
do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não 
geração ou na minimização da geração de resíduos, que aponta e descre-
ve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços relacionados 
com o atendimento à saúde humana ou animal, contemplando os aspec-
tos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armaze-
namento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição fi nal, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

VII – destinação fi nal: é a defi nição do tratamento a ser efetuado 
de acordo com a característica/classifi cação do resíduo. Pode ser efetuada 
através de disposição em aterros, reciclagem, compostagem, reaproveita-
mento, incineração ou outras técnicas.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
Poderão ser identifi cadas as seguintes atividades:
• Destinação fi nal
• Execução
• Inspeção
• Monitoramento do efl uente
• Monitoramento do sistema
• Plano de gerenciamento de resíduos
• Projeto
• Tratamento

PROFISSIONAIS HABILITADOS
As pessoas jurídicas que atuam nas áreas de que trata esta orienta-

ção deverão apresentar pelo menos um profi ssional habilitado, como Res-
ponsável Técnico, em uma das seguintes modalidades:

I - projeto do sistema de tratamento de efl uentes industriais e esgotos 
domésticos:

• Engenheiro Ambiental e Técnico em Saneamento, no limite de suas atri-
buições, sobre as quais cabe manifestação da CEECAST.

• Engenheiro Civil.
• Engenheiro de Fortifi cação e Construção.
• Engenheiro Sanitarista.

II - projeto do sistema de tratamento de efl uentes atmosféricos:
• Engenheiro Ambiental.

III - monitoramento do sistema de tratamento de efl uentes industriais e 
esgotos domésticos:

• Engenheiro Ambiental, Tecnólogo e Técnico das áreas correlatas, no limi-
te de suas atribuições, sobre as quais cabe manifestação da CEECAST;

• Engenheiro Civil;
• Engenheiro de Fortifi cação e Construção;
• Engenheiro Sanitarista;

IV - monitoramento do sistema de tratamento de efl uentes atmosféri-
cos:

• Engenheiro Ambiental.

V - inspeção do sistema de tratamento de efl uentes industriais e esgo-
tos domésticos:

• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro de Fortifi cação e Construção.
• Engenheiro Sanitarista.
• Técnico das áreas correlatas, no limite de suas atribuições, sobre as quais 

cabe manifestação da CEECAST.
• Tecnólogo em Saneamento.

VI - inspeção do sistema de tratamento de efl uentes atmosféricos:
• Engenheiro Ambiental.

VII – Monitoramento dos efl uentes industriais e esgotos domésticos:
• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Sanitarista.

VIII - Monitoramento dos efl uentes atmosféricos:
• Engenheiro Ambiental.

IX – Tratamento de efl uentes industriais:
• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Sanitarista.

X – Tratamento de esgotos domésticos:
• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Sanitarista.
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XI – Atividades de Resíduos Sólidos:
Verifi car as Matrizes que indicam as atividades técnicas relativas a 

resíduos sólidos (baseada na classifi cação da Lei 12.305/2010) e os res-
pectivos profi ssionais habilitados aprovadas pelas Câmaras Especializa-
das.

Em se tratando de Plano de Gerenciamento de Resíduos, para tal 
serviço devem ser indicados os mesmos profi ssionais que detêm atribui-
ções para o correspondente tratamento (exceto para resíduos sólidos).

• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Sanitarista.

URBANISMO

O urbanismo é a atividade relacionada ao estudo, regulação, con-
trole e planejamento da cidade (em seu sentido mais amplo) e da urbani-
zação, associado à ideia de que as cidades são objetos a serem estudados, 
mais do que simplesmente trabalhados. É a ação de projetar e ordenar as 
cidades.

ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES
• Execução
• Projeto Específi co
• Outros

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro Civil.
• Engenheiro Ambiental.
• Engenheiro Sanitarista.
• Geógrafo. 

MODALIDADE ESPECIAL: 
SEGURANÇA DO TRABALHO

LAUDO ERGONÔMICO

Documento que avalia as condições organizacionais do trabalho 
(pressão por metas, organização das atividades, frustração com metas 
divergentes, entre outros), as condições ambientais (temperatura, vento, 
luminosidade, ruído e umidade do ar) e as condições físicas do posto de 
trabalho (biomecânica corporal envolvida no desempenho da tarefa, pos-
tura, dimensionamento dos equipamentos e mobiliários, entre outros).

ONDE FISCALIZAR?
Indústrias, escritórios, empresas de telemarketing, etc.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

LAUDO DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE

O Laudo de Insalubridade é o documento técnico-legal que esta-
belece se o empregado da empresa tem ou não direito ao recebimento do 
adicional de insalubridade (10%, 20% ou 40% do salário mínimo), em vir-
tude da exposição a agentes físicos, químicos e/ou biológicos, consideran-
do os limites de tolerâncias estabelecidos pelas legislações e as proteções 
fornecidas pela empresa.

O Laudo de Periculosidade é o documento técnico-legal que esta-
belece se o empregado da empresa tem ou não direito ao recebimento do 
adicional de periculosidade (30% do salário-base do emprego), em virtu-
de da exposição a explosivos, infl amáveis, eletricidade e radiação ionizan-
te, considerando as legislações específi cas e as proteções fornecidas pela 
empresa.

ONDE FISCALIZAR?
Empresas que expõem seus colaboradores a riscos que ocasionem a con-
cessão do recebimento do adicional de insalubridade ou periculosidade.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO 
TRABALHO – LTCAT

O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT 
tem objetivo comprovar o exercício do trabalho em condições insalubres 
ou perigosas, bem como a adoção de medidas preventivas pelas empresas 
com intuito de eliminar e/ou neutralizar os agentes agressores que podem 
prejudicar a saúde ou a integridade física do trabalhador.

ONDE FISCALIZAR?
Empresas que expõem seus colaboradores a riscos que ocasionem a con-
cessão de aposentadoria especial.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA

É um programa que visa estabelecer critérios para prevenir que os 
trabalhadores expostos a níveis de ruído perigosamente altos desenvol-
vam perda auditiva induzida pelo ruído.

ONDE FISCALIZAR?
Indústrias em geral.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA INDÚSTRIA DACONSTRUÇÃO – PCMAT

O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indús-
tria da Construção ou PCMAT é um programa estabelecido pela Norma 
Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego que objetiva 
estabelecer condições e diretrizes de segurança do trabalho para obras e 
atividades relativas à construção civil.

ONDE FISCALIZAR?
Obras da construção civil que possuam 20 trabalhadores ou mais.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
A NR-18 dispõe que o PCMAT deve ser elaborado por profi ssional legal-
mente habilitado na área de segurança do trabalho.
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) tem como principal 
objetivo prevenir a ocorrência de acidentes ambientais que possam colo-
car em risco a integridade física dos trabalhadores, bem como a segurança 
da população e o meio ambiente.

EXEMPLOS DE ONDE FISCALIZAR
Indústrias, minas, cooperativas etc.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Documento que defi ne o conjunto de medidas práticas e adminis-
trativas necessárias para proteger a saúde do trabalhador pela seleção 
adequada e uso correto dos equipamentos de proteção respiratória (EPR).

ONDE FISCALIZAR?
Indústrias, minas, cooperativas etc.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Pode ser defi nido como a formulação e a implantação de medidas e 
procedimentos, técnicos e administrativos, que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos radiológicos, bem como manter uma instala-
ção operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis ao 
longo de sua vida útil.

ONDE FISCALIZAR?
Hospitais/clínicas que oferecem serviços de medicina nuclear.
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PROFISSIONAIS HABILITADOS
• Engenheiro de Segurança do Trabalho.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - 
PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é um pro-
grama estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-09 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Este programa tem por objetivo, defi nir uma metodo-
logia de ação que garanta a preservação da saúde e integridade dos traba-
lhadores face aos riscos existentes nos ambientes de trabalho.

Toda empresa que admita trabalhadores como empregados deverá 
elaborar o PPRA.

EXEMPLOS DE ONDE FISCALIZAR
Empresas e indústrias em geral.

PROFISSIONAIS HABILITADOS
O PPRA é uma atividade de sombreamento com a área de medicina 

do trabalho, assim os profi ssionais/empresas da área da saúde podem se 
responsabilizar pelo programa.

A Norma dispõe que a elaboração, implementação, acompanha-
mento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT da em-
presa. O SESMT pode ser composto por Engenheiro de Segurança do Tra-
balho, Técnico de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Enfermeiro 
do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

Profi ssionais que possuem atribuições para responder tecnicamen-
te pelas atividades, enquanto componentes do SEESMT das empresas são:

• Engenheiro de Segurança do Trabalho.
• Técnico de Segurança do Trabalho.

Como autônomo apenas o Engenheiro de Segurança do Trabalho 
está habilitado para elaborar o PPRA em todas as suas etapas.

ANEXOS
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GLOSSÁRIO
• ACEIRO: área limpa de terreno em volta de propriedades ou em áreas de 

mata, com a fi nalidade de impedir a propagação de incêndios.
• ACESSIBILIDADE: condição para utilização, com segurança e autono-

mia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários, equipamento urbano 
das edifi cações dos serviços de transporte, e dos dispositivos, sistemas 
e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de defi ci-
ência e mobilidade reduzida.

• ACIDENTE: qualquer interferência no processo normal de trabalho. 
Evento ou sequência de eventos de ocorrência anormal, que resulta em 
consequências indesejadas ou algum tipo de perda, dano ou prejuízo 
pessoal, ambiental ou patrimonial.

• ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS: reordenação do espaço interno de 
ambientes, visando à otimização e à adequação a novos usos, implican-
do em alterações como: modifi cações na divisão interna, com adição ou 
retirada de paredes; modifi cação na estrutura; substituição ou colocação 
de materiais de acabamento em pisos, forros e paredes; colocação de 
mobiliário fi xo em alvenaria ou outro material; colocação de mobiliário 
de grandes dimensões como pórticos e totens, mesmo que temporário; 
colocação repetitiva de mobiliário padrão.

• AFINS E CORRELATOS: diz-se de obras ou serviços cujas características 
guardam semelhança ou correspondência entre si.

• ADJUVANTE: substância usada para alterar as características físicas ou 
químicas, desejadas nas formulações de produtos químicos.

• AGENTE FISCAL: funcionário designado pelo Crea para verifi car o cum-
primento da legislação profi ssional, lavrando autos de infração pelo seu 
descumprimento.

• ANÁLISE: atividade que envolve a determinação das partes constituin-
tes de um todo, buscando conhecer sua natureza e/ou avaliar seus as-
pectos técnicos.

• ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO: técnica que visa a identifi cação e ava-
liação das condições de trabalho existentes em uma instalação.

• ANTEPROJETO: estudo preparatório ou esboço preliminar de um plano 
ou projeto.

• APARTE: interrupção que se faz a um orador durante o seu discurso.
• AQÜIFERO: depósito de água subterrânea.
• ARBITRAGEM: atividade que constitui um método alternativo para solu-

cionar confl itos a partir de decisão proferida por árbitro escolhido entre 
profi ssionais da confi ança das partes envolvidas, versados na matéria 
objeto da controvérsia
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• ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.
• ART VINCULADA: trata-se da emissão e do registro de nova ART, vin-

culada à original, em decorrência de co-autoria ou co-responsabilidade 
ou, ainda, no caso de substituição de um ou mais responsáveis técnicos 
pelas obras ou serviços previstos no contrato.

• ART COMPLEMENTAR: trata-se da emissão e registro de nova ART, 
complementando dados ou informações de ART anteriormente registra-
da, por acréscimos de obras/serviços.

• ART MÚLTIPLA MENSAL (ART-MM): trata-se de uma modalidade de 
ART utilizada para o registro de serviços de curta duração, rotineiro ou 
de emergência. Entende-se por serviços de curta duração aquele cuja 
execução tem um período inferior a trinta dias; por serviço de emergên-
cia, aquele cuja execução tem que ser imediata, sob pena de colocar em 
risco seres vivos, bens materiais ou que possa causar prejuízos à socie-
dade ou ao meio ambiente; por serviço rotineiro, entende-se aquele que 
é executado com grande frequência, gerando um volume considerável 
de ARTs mensais, tais como contratos de manutenção, serviços em sé-
rie, testes e ensaios, e outros de acordo com as peculiaridades das cida-
des de cada região.

• ART DE CARGO OU FUNÇÃO: refere-se ao registro do desempenho de 
cargo ou função técnica, em decorrência de nomeação, designação ou 
contrato de trabalho, tanto em entidade pública quanto privada.

• ASSESSORIA: atividade que envolve a prestação de serviços por profi s-
sional que detém conhecimento especializado em determinado campo 
profi ssional, visando ao auxílio técnico para a elaboração de projeto ou 
execução de obra ou serviço.

• ASSISTÊNCIA: atividade que envolve a prestação de serviços em geral, 
por profi ssional que detém conhecimento especializado em determina-
do campo de atuação profi ssional, visando suprir necessidades técnicas.

• ATA: registro escrito e formal dos fatos, das ocorrências, decisões ou 
conclusões de assembleias, sessões ou reuniões.

• ATO NORMATIVO: espécie de ato administrativo normativo, de exclusi-
va competência dos Creas, destinado a detalhar, especifi car e esclarecer, 
no âmbito de suas jurisdições, as disposições contidas nas resoluções e 
nas decisões normativas do Confea.

• ATESTADO: documento pelo qual os Creas comprovam um fato ou uma 
situação de que tenham conhecimento.

• ATIVIDADE: designa qualquer ação ou trabalho específi co relacionado 
à Engenharia, à Arquitetura ou à Agronomia, conforme discriminado na 
Resolução nº 218, de 1973.

• ATRIBUIÇÃO: ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro 
do ordenamento jurídico que rege a comunidade

• AUDITORIA: atividade que envolve o exame e a verifi cação da obediên-
cia a condições formais estabelecidas para o controle de processos e a 
lisura de procedimentos.

• AUTARQUIA: entidade autônoma, auxiliar da administração pública.
• AUTO DE INFRAÇÃO: é o ato processual que instaura o processo admi-

nistrativo, expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a 
legislação infringida, lavrado por agente fi scal, designado para esse fi m 
pelo Crea.

• AVALIAÇÃO: atividade técnica que envolve a determinação técnica do 
valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou empreendi-
mento.

• CÂMARAS ESPECIALIZADAS: órgãos dos conselhos regionais encarre-
gados de julgar e decidir sobre os assuntos de fi scalização pertinentes às 
respectivas modalidades profi ssionais.

• CARGO: é o lugar instituído na organização ou empresa, com denomina-
ção própria, atribuições específi cas e remuneração correspondente.

• CÉDULA PIGNORATÍCIA: título de crédito ao qual é vinculado uma coi-
sa móvel ou mobilizável em garantia de dívida.

• CERTIDÃO: documento que os Creas fornecem aos interessados, no 
qual afi rmam a existência de ato ou fatos constantes do original de onde 
foram extraídos.

• CLASSIFICAÇÃO: atividade que consiste em comparar os produtos, ca-
racterísticas, parâmetros e especifi cações técnicas com aquelas estabe-
lecidas em um padrão.

• COLETA DE DADOS: atividade que consiste em reunir, de maneira con-
sistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas de estudo, 
planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio, e 
outras atividades afi ns.

• COMISSIONAMENTO: atividade técnica que consiste em conferir, testar 
e avaliar o funcionamento de máquinas, equipamentos ou instalações, 
nos seus componentes ou no conjunto, de forma a permitir ou autorizar 
o seu uso em condições normais de operação.

• CONDUÇÃO: atividade de comandar a execução, por terceiros, do que 
foi determinado por si ou por outros.

• CONJUNTO ARQUITETÔNICO: agrupamento de edifi cações projeta-
das, construídas e/ou ampliadas em uma mesma área, obedecendo a 
um mesmo planejamento físico integrado e executado por um mesmo 
profi ssional ou equipe de profi ssionais arquitetos ou arquitetos e urba-
nistas.
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• CONSELHEIRO: profi ssional habilitado de acordo com a legislação vi-
gente, devidamente registrado no Crea, representante das entidades 
de classe, das instituições de ensino de Engenharia, de Arquitetura e de 
Agronomia, dos técnicos industriais e agrícolas. O conselheiro tem como 
atribuição específi ca apreciar e julgar os assuntos inerentes à fi scaliza-
ção e ao aprimoramento do exercício profi ssional, objetivando a defesa 
da sociedade.

• CONSERVAÇÃO: atividade que envolve um conjunto de operações vi-
sando manter em bom estado, preservar, fazer durar, guardar adequada-
mente, permanecer ou continuar nas condições de conforto e segurança 
previstos no projeto.

• CONSULTORIA: atividade de prestação de serviços de aconselhamento, 
mediante exame de questões específi cas, e elaboração de parecer ou 
trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado.

• CONTROLE DE QUALIDADE: atividade de fi scalização exercida sobre 
o processo produtivo visando garantir a obediência a normas e padrões 
previamente estabelecidos.

• COORDENAÇÃO: atividade exercida no sentido de garantir a execução 
de obra ou serviço segundo determinada ordem e método previamente 
estabelecidos.

• CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA: 
é o conjunto de medidas de Engenharia de Segurança do Trabalho a se-
rem tomadas para cada local de trabalho ou frente de serviço.

• DECISÃO PLENÁRIA: ato exarado pelos plenários do Confea ou dos Cre-
as, manifestando-se sobre assunto de sua competência.

• DECISÃO NORMATIVA: ato administrativo normativo, de caráter impe-
rativo, de exclusiva competência do Plenário do Confea, destinado a fi xar 
entendimentos ou a determinar procedimentos a serem seguidos pelos 
Creas, visando à uniformidade de ação.

• DECLARAÇÃO DE VOTO: manifestação escrita e fundamentada de voto 
divergente, relativa à matéria aprovada em Plenário.

• DECORAÇÃO DE INTERIORES: arranjo de espaço interno, criado pela 
disposição de mobiliário não fi xo, obras de arte, cortinas e outros objetos 
de pequenas dimensões, sem alteração do espaço arquitetônico original, 
sem modifi cação nas instalações hidráulicas e elétricas ou de ar-con-
dicionado, não importando, portanto, em modifi cações na estrutura, 
adição ou retirada de parede, forro, piso, e que também não implique 
modifi cação da parte externa da edifi cação.

• DELIBERAÇÃO: ato de competência das comissões do Confea sobre as-
suntos submetidos à sua manifestação.

• DESENHO TÉCNICO: atividade que implica a representação de formas 
sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas, com objeti-
vo técnico.

• DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: atividade exercida 
de forma continuada, no âmbito da profi ssão, em decorrência de ato de 
nomeação, designação ou contrato de trabalho.

• DESENVOLVIMENTO: atividade exercida de forma continuada, no âm-
bito da profi ssão, em decorrência de ato de nomeação, designação ou 
contrato de trabalho.

• DESMEMBRAMENTO DE ÁREA: subdivisão de gleba em lotes destina-
dos a edifi cação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde 
que não implique abertura de novas vias e logradouros públicos, nem 
prolongamento, modifi cação ou ampliação dos já existentes.

• DESPACHO: decisão proferida pela autoridade administrativa sobre 
questão de sua competência e submetida à sua apreciação.

• DETALHAMENTO: atividade que implica a representação de formas so-
bre uma superfície, contendo os detalhes necessários à materialização 
de partes de um projeto, o qual já defi niu as características gerais da 
obra ou serviço.

• DILIGÊNCIA: pesquisa ou sindicância determinada pelos Conselhos, ob-
jetivando complementar as informações necessárias a uma adequada 
instrução de processo.

• DIREÇÃO: atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente 
decidir na consecução de obra ou serviço.

• DIVULGAÇÃO TÉCNICA: atividade de difundir, propagar ou publicar 
matéria de conteúdo técnico.

• EDITAL: ato escrito ofi cial em que há determinação, aviso, postura, cita-
ção, etc., e que se afi xa em lugares públicos ou se anuncia na imprensa, 
para conhecimento geral, ou de alguns interessados, ou, ainda, de pes-
soa determinada cujo destino se ignora.

• EMBALAGEM: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondiciona-
mento, removível ou não, destinado a conter, cobrir, empacotar, envasar, 
proteger ou manter agrotóxico ou afi m.

• ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: atividade realizada com antecedên-
cia, que envolve o levantamento de custos, de forma sistematizada, de 
todos os elementos inerentes à execução de determinado empreendi-
mento.

• EMENTA: parte do preâmbulo de resolução, ato, portaria, parecer ou de-
cisão que sintetiza o texto, a fi m de permitir imediato conhecimento da 
matéria neles contidos; resumo.
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• EMPRESA: organização particular, governamental ou de economia mis-
ta, que produz e/ou oferece bens e serviços, com vistas, em geral, à ob-
tenção de lucros.

• EMPRESA JÚNIOR: empresa constituída sob a responsabilidade e super-
visão de profi ssional habilitado que opera com mão-de-obra de estudan-
tes.

• ENGENHARIA: é a profi ssão na qual o conhecimento das ciências ma-
temáticas e naturais, obtido através do estudo, experiência e prática, é 
aplicado com julgamento no desenvolvimento de novos meios de utili-
zar, economicamente, os materiais e forças da Natureza para o benefício 
da humanidade.

• ENGENHARIA PÚBLICA: desempenho de atividades privativas dos pro-
fi ssionais da Engenharia ou da Agronomia diretamente por instituições 
públicas ofi ciais, de interesse social.

• ENSAIO: atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária dos 
aspectos técnicos e/ou científi cos de determinado assunto.

• ENSINO: atividade cuja fi nalidade consiste na transmissão de conheci-
mento, de maneira formal.

• EQUIPAMENTO: instrumento, máquina ou conjunto de dispositivos ope-
racionais, necessário à execução de atividade ou operação determinada.

• ESQUEMAS PREVENTIVOS: são medidas preventivas de Engenharia de 
Segurança do Trabalho, os quais terão a fi nalidade exclusiva de prevenir 
acidentes.

• ESPECIFICAÇÃO: atividade que envolve a fi xação das características, 
condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalações 
ou técnicas de execução, a serem empregados em obra ou serviço técni-
co.

• ESTUDO: atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a co-
leta, a observação, o tratamento e a análise de dados de natureza téc-
nica diversa, necessários ao projeto ou à execução de obra ou serviço 
técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de produção, 
ou à determinação preliminar de características gerais ou de viabilidade 
técnica, econômica ou ambiental

• EXECUÇÃO: atividade em que o Profi ssional, por conta própria ou a ser-
viço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científi co visando à materia-
lização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra.

• EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO: atividade que implica a represen-
tação gráfi ca por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo técni-
co.

• EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA: atividade técni-
ca que envolve montagem de equipamentos e acessórios, obedecendo 
ao determinado em projeto, além da execução de ensaios predetermina-
dos, para a garantia do funcionamento satisfatório da instalação elétrica 
executada, em rigorosa obediência às normas técnicas vigentes.

• EXECUÇÃO DE PROJETO: atividade de materialização na obra ou no 
serviço daquilo previsto em projeto.

• EXPERIMENTAÇÃO: atividade que consiste em observar manifestações 
de um determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previa-
mente estabelecidas, coletando dados, e analisando-os com vistas à ob-
tenção de conclusões.

• EXTENSÃO: atividade que envolve a transmissão de conhecimentos téc-
nicos pela utilização de sistemas informais de aprendizado.

• FABRICAÇÃO: compreende a produção de determinado bem, baseado 
em projeto específi co, que envolve a escolha de materiais, componentes 
e acessórios adequados, montagem e testes na fábrica.

• FISCALIZAÇÃO: atividade que envolve a inspeção e o controle técnicos 
sistemáticos de obra ou serviço, com a fi nalidade de examinar ou veri-
fi car se sua execução obedece ao projeto e às especifi cações e prazos 
estabelecidos.

• FORMULAÇÃO (agrotóxico): produto resultante de processamento de 
produtos técnicos, mediante adição de ingredientes inertes, com ou sem 
adjuvantes ou aditivos.

• FUNÇÃO: atribuição dada a empregado ou a preposto para o desempe-
nho de determinada atividade numa organização ou empresa, pública ou 
privada.

• GESTÃO: conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da 
concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, 
aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e de seus processos 
de obtenção.

• GPS: Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global – 
localizador de posição via satélite, podendo ser utilizado para levanta-
mentos topográfi cos quando de alta precisão.

• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: reconhecimento legal de capacitação 
mediante registro em órgão fi scalizador do exercício profi ssional.

• HIDROLOGIA: estudo da água, nos estados líquido, sólido e gasoso, da 
sua ocorrência, distribuição e circulação na natureza.

• JAZIDA: toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, de-
vidamente pesquisada, que pode ser extraída e vendida com lucro, no 
estado atual da tecnologia.
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• INFORMAÇÃO: despacho relativo a um processo a ter seguimento; es-
clarecimento prestado por funcionário público, em processo administra-
tivo, fornecendo dados sobre a matéria ou sobre o interessado.

• INSPEÇÃO: atividade que envolve coleta de dados técnicos com o obje-
tivo de atestar as condições do projeto, processo e do produto.

• INSPETOR: representante do Crea nas áreas de jurisdição das inspeto-
rias.

• INSPETORIA: extensão técnico-administrativa do Crea criada com a fi -
nalidade de possibilitar o pronto atendimento ao usuário dos serviços 
prestados e maior efi ciência da fi scalização.

• INSTALAÇÃO: atividade de dispor ou conectar convenientemente con-
junto de dispositivos necessários a determinada obra ou serviço técnico, 
em conformidade com instruções determinadas.

• INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (pára-raios): atividade técnica que envolve a monta-
gem dos equipamentos e acessórios no local, obedecendo ao projeto, 
além da execução de ensaios e testes para a garantia da confi abilidade 
da instalação executada, em rigorosa obediência às normas específi cas 
da ABNT.

• LAVRA: conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveita-
mento industrial de uma jazida, desde a extração das substâncias mine-
rais úteis até o seu benefi ciamento.

• LAUDO: peça na qual, com fundamentação técnica, o profi ssional habili-
tado, como perito, no âmbito judicial ou extrajudicial, relata o que obser-
vou e apresenta as suas conclusões, ou avalia o valor de bens, direitos, 
ou empreendimentos.

• LEVANTAMENTO: atividade que envolve a observação, a mensuração e/
ou a quantifi cação de dados de natureza técnica, necessários à execução 
de serviços ou obras.

• LOCAÇÃO: atividade que envolve a marcação, por mensuração, do ter-
reno a ser ocupado por uma obra.

• LOTEAMENTO: subdivisão de gleba em lotes destinados a edifi cação, 
com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modifi cação ou ampliação das vias existentes.

• MANUTENÇÃO: atividade que implica manter aparelhos, máquinas, 
equipamentos e instalações em bom estado de conservação e operação. 

• MAPEAMENTO DIGITAL: mapas elaborados com o auxílio do computa-
dor. 

• MEDIDAS RELATIVAS ÀS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE NOS LO-
CAIS DE TRABALHO: é o conjunto de normas de engenharia de segu-
rança que se adotam durante a execução dos serviços técnicos, visando 
a preservar a integridade física do trabalhador. 

• MEMORANDO: documento de circulação interna nos conselhos, res-
ponsável pela comunicação entre suas unidades. 

• MENSURAÇÃO: atividade que envolve a apuração de aspectos quanti-
tativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num 
determinado período de tempo. 

• MONTAGEM: operação que consiste na reunião de componentes, pe-
ças, partes ou produtos, que resulte em dispositivo, produto ou unidade 
autônoma que venha a tornar-se operacional. 

• MONITORAMENTO: atividade de examinar, acompanhar, avaliar e veri-
fi car a obediência a condições previamente estabelecidas para a perfeita 
execução ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa, ou outro qual-
quer empreendimento qualquer. 

• MORADIA POPULAR: edifi cação construída pelo proprietário, muitas 
vezes a partir de projeto-padrão fornecido pela prefeitura municipal, 
com pequena área construída, sem perspectiva de acréscimo, com as-
pectos estruturais primários, localizada geralmente em regiões de baixo 
poder aquisitivo. 

• NOVA REINCIDÊNCIA: transitada em julgado uma decisão de processo 
administrativo punitivo decorrente de infração por reincidência, ocorrerá 
a nova reincidência se o infrator cometer infração capitulada no mesmo 
dispositivo legal daquela cuja decisão transitou em julgado. 

• OBRA: resultado da execução ou operacionalização de projeto ou plane-
jamento elaborado visando à consecução de determinados objetivos. 

• OBRA CLANDESTINA: obra realizada sem a permissão da autoridade 
competente. 

• ORÇAMENTO: atividade que envolve o levantamento de custos de to-
dos os elementos inerentes à execução de determinado empreendimen-
to. 

• ORDEM DE SERVIÇO: documento expedido pelas chefi as, determinan-
do providências necessárias ao desenvolvimento das atividades fi m e 
meio. 

• OPERAÇÃO: atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o 
funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para pro-
duzir determinados efeitos ou produtos. 



M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

M
A

N
U

A
L 

D
E 

FI
SC

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 –

 C
EE

C
A

ST
 - 

20
16

119118

• ORIENTAÇÃO TÉCNICA: atividade de proceder ao acompanhamento 
do desenvolvimento de uma obra ou serviço, segundo normas específi -
cas, visando fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento. 

• PADRONIZAÇÃO: atividade que envolve a determinação ou o estabe-
lecimento de características ou parâmetros, visando à uniformização de 
processos ou produtos. 

• PARCELAMENTO DO SOLO: subdivisão de gleba, por meio de lotea-
mento ou desmembramento, em lotes destinados à edifi cação. 

• PARECER TÉCNICO: expressão de opinião tecnicamente fundamentada 
sobre determinado assunto, emitida por especialista. 

• PARQUE: termo que designa áreas de vegetação diversa, incluindo áreas 
naturais, áreas para atividades ao ar livre e grandes jardins arborizados, 
particular ou público, que primam pela extensão. 

• PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na In-
dústria da Construção – Programa preventivo de acidentes e doenças de 
trabalho, obedecendo a NR-18, promovendo integração entre a seguran-
ça do trabalho, o projeto e a execução da obra. 

• PERÍCIA: atividade que envolve a apuração das causas que motivaram 
determinado evento ou da asserção de direitos, na qual o profi ssional, 
por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico vi-
sando à emissão de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: le-
vantamento de dados, realização de análise ou avaliação de estudos, 
propostas, projetos, serviços, obras ou produtos desenvolvidos ou exe-
cutados por outrem. 

• PERÍODO DE CARÊNCIA: intervalo de segurança em dias, a ser observa-
do entre a última aplicação de agrotóxico ou afi m e a colheita ou ordenha 
ou o abate de animal. 

• PESQUISA: atividade que envolve investigação minuciosa, sistemática e 
metódica para a elucidação ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou 
científi cos de determinado fato, processo ou fenômeno. 

• PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos – idem ao PPRA – destinado 
a locais onde existe atividade de mineração e lavra. 

• PLANEJAMENTO: atividade que envolve a formulação sistemática de 
um conjunto de decisões devidamente integradas, expressas em obje-
tivos e metas, e que explicita os meios disponíveis ou necessários para 
alcançá-los, num determinado prazo. 

• PLANO DIRETOR: instrumento técnico que constitui a base para a polí-
tica de desenvolvimento e de ordenamento do uso do solo e ocupação 
urbana, dos normativos urbanísticos e dilícos, da mobilidade e transpor-
te ou da drenagem pluvial, em áreas de município ou em regiões metro-
politanas, nos termos da legislação vigente. 

• PLANO SETORIAL URBANO: instrumento técnico voltado para o desen-
volvimento local, que é expresso em metas e objetivos de curto e médio 
prazo e se submete a constantes revisões, apresentando-se na forma de 
planos diversos, como planos de mobilidade, de habitação e de sanea-
mento ambiental. 

• PLENÁRIO: órgão deliberativo do Confea ou do Crea, constituído pelo 
presidente e pelos conselheiros. 

• POÇO TUBULAR PROFUNDO: estrutura hidráulica, vertical e tubular, 
para captação da água subterrânea diretamente do aquífero ou para 
pesquisa. 

• PORTARIA: ato administrativo exarado por autoridade pública, que con-
tém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomen-
dações de caráter geral, normas de execução de serviço, nomeações, 
demissões, punições, ou qualquer outra determinação de sua compe-
tência.

• PÓRTICO: sala ampla, com o teto sustentado por colunas; pátio interno 
que dá acesso ao edifício. 

• PPP: Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário – é o documento histórico-la-
boral individual do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS. 

• PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – é programa que 
deve ser feito por todos aqueles que empregam trabalhadores, visando a 
sua proteção contra riscos físicos, químicos e biológicos que possam es-
tar presentes no ambiente de trabalho, com a fi nalidade da integridade 
física e de saúde do trabalhador. 

• PRINCÍPIO ATIVO OU INGREDIENTE ATIVO: substância, produto ou o 
agente resultante de processos de natureza química, física ou biológica, 
que confere efi cácia aos agrotóxicos ou afi ns. 

• PROFISSIONAL LIBERAL: profi ssional sem vínculo empregatício que de-
senvolve atividade contemplada pelo Sistema Confea/Crea sem consti-
tuir pessoa jurídica. 

• PROJETO: representação gráfi ca ou escrita necessária à materialização 
de uma obra ou instalação, realizada através de princípios técnicos e 
científi cos, visando à consecução de um objetivo ou meta, adequando-
-se aos recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilida-
de da decisão. 
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• PROJETO ARQUITETÔNICO ou PROJETO DE EDIFICAÇÕES: atividade 
técnica de criação, pela qual é concebida uma obra civil. 

• PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos necessários e sufi cientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a defi -
nição dos métodos e do prazo de execução 

• PROJETO E EXECUÇÃO: envolve o planejamento e a execução do em-
preendimento. 

• PROJETO EXECUTIVO: o conjunto dos elementos necessários e sufi -
cientes à execução completa da obra, de acordo com as normas perti-
nentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

• PROJETOS COMPLEMENTARES: projetos técnicos que se integram ao 
projeto arquitetônico (projeto estrutural, de instalações elétricas, de ins-
talações telefônicas, de instalações hidrossanitárias), com vistas a for-
necer indicações técnicas complementares necessárias à materialização 
da obra, instalação ou serviço técnico. 

• REFORMA: ato ou efeito de reformar. Em uma reforma é dada nova for-
ma a um edifício ou objeto, sem nenhum compromisso com a forma ou 
uso original; não são considerados valores estético, históricos ou cultu-
rais, não havendo, portanto compromisso com técnica original, formas 
ou materiais usados na obra. 

• REINCIDÊNCIA: ocorre quando, transitado em julgado processo admi-
nistrativo punitivo, o infrator pratica nova infração capitulada no mesmo 
dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente declarado culpado.

• REPARO: atividade que implica recuperar ou consertar obra, equipamen-
to ou instalação avariada, mantendo suas características originais. 

• RESTAURAÇÃO: conjunto de intervenções técnicas e científi cas, de ca-
ráter intensivo, que visam recuperar as características originais de uma 
obra. 

• RESOLUÇÃO: ato administrativo normativo de competência exclusiva 
do Plenário do Confea, destinado a explicitar a lei, para sua correta exe-
cução e para disciplinar os casos omissos. 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: profi ssional habilitado, res-
ponsável técnico pela execução de obras e serviços de pessoa jurídica. 

• SERVIÇO TÉCNICO: desempenho de atividades técnicas no campo pro-
fi ssional. 

• SUPERVISÃO: atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um 
plano funcional superior, o desempenho dos responsáveis pela execução 
projetos, obras ou serviço. 

• TOPÓGRAFO: denominação comum a especialistas em Topografi a. É 
muito comum a utilização dessa denominação para todos os profi ssio-
nais que atuam na área da Agrimensura, em decorrência da prática da 
Topografi a. 

• TRANSITADO EM JULGADO: estado da decisão administrativa irrecor-
rível, por não mais estar sujeita a recurso, dando origem à coisa julga-
da; imodifi cabilidade da decisão devido à perda dos prazos recursais. O 
processo é considerado transitado em julgado somente após decorridos 
sessenta dias da comunicação, ao interessado, do resultado de seu jul-
gamento pela câmara especializada (inclusive processos julgados à re-
velia), se o autuado não apresentar recurso ao Plenário do Crea nesse 
período. Caso o autuado apresente recurso ao Plenário do Crea dentro 
do prazo citado acima, o processo somente será considerado transitado 
em julgado se, decorrido o prazo de sessenta dias subsequentes ao co-
municado do resultado do julgamento do seu recurso pelo Plenário do 
Crea, não interpuser recurso ao Confea. 

• TREINAMENTO: atividade cuja fi nalidade consiste na transmissão de 
competências, habilidades e destreza, de maneira prática. 

• VISTORIA: atividade que envolve a constatação de um fato, median-
te exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o 
constituem, sem a indagação das causas que o motivaram.
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