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Sessão 
: √  Ordinária Nº: 351 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS Nº 223/2012 

Referência : 
Proposta de conselheiro por escrito 

Interessado : 
Cons. Eng. Florestal DÉBORA CRISTINA PEREIRA PRADO 

 

EMENTA: Aprova reativação do Grupo de Trabalho para 

fiscalização das ARTs e sua composição.  

 

 

DECISÃO 
 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, 

CREA-MS, após apreciação da proposta apresentada pela Cons. Débora Cristina Pereira Prado, com o seguinte 

teor: “Senhor Presidente, no ano de 2011, a Conselheira Priscila Quevedo fez uma proposta em reunião 

Plenária, a qual consistia em criar um Grupo de Trabalho para fiscalizar as ARTs que tangem o 

sombreamento quanto à realização dos serviços prestados pelos profissionais do sistema CONFEA/CREA, 

principalmente na área de Meio Ambiente. É sabido que a dificuldade de implementação deste GT foi grande. 

Primeiro devido ao fato de apenas dois Conselheiros terem feito todos os trabalhos (embora o GT contasse 

com quatro integrantes) e em segundo, houve confusão na hora de definir o que seria feito com as ARTs 

encontradas na triagem realizada. Contudo, a importância deste GT foi visível desde nossa primeira reunião. 

Primeiramente por percebermos que havia dúvidas quanto atribuições, mesmo entre os Conselheiros, e em 

segundo por termos triado várias ARTs com registro de atividades claramente inadequadas ao profissional, 

onde cito aqui dois casos marcantes para o grupo: um caso em que um Engenheiro Agrônomo 

responsabilizava-se por pavimentação asfáltica, e o mesmo ocorreu para um Engenheiro Sanitarista 

Ambiental. Notamos também, Sr. Presidente, que as ARTs são carentes de informações. Muitas vezes os 

profissionais não descrevem de forma adequada as atividades ou serviços, deixando de forma dúbia o que está 

sendo realizado. Por estes motivos, Sr. Presidente, venho através deste propor que o GT seja criado 

novamente este ano e encaminho também a proposta de funcionamento do GT. No caso de aprovação desta 

proposta, sugere-se que a primeira reunião seja dia 10 de Maio, no horário de funcionamento normal do 

Crea-MS. Funcionamento do GT- O Grupo de Trabalho para Fiscalização de ARTs deverá funcionar da 

seguinte forma: 1. As ARTs deverão ser enviadas por e-mail aos integrantes do grupo, em forma de tabela do 

excel, devendo conter no mínimo as seguintes informações: titulação profissional, local da obra/serviço, 

atividades técnicas e resumo do contrato. Preferencialmente não deverá conter o nome do profissional. 2. 

Todas as ARTs deverão ser encaminhadas, mesmos as que já foram baixadas. Excetua-se ARTs canceladas. 3. 

O grupo deverá analisar na íntegra as ARTs enviadas (não sendo separadas por áreas),. destacando aquelas 

que geram dúvida. 4. Uma vez por mês, em data antecipada à reunião das CEs e reunião Plenária, o grupo se 

reunirá para discutir as ARTs destacadas por seus integrantes. 5. O Coordenador do grupo será o responsável 

por compilar e encaminhar ao assessor o arquivo que será repassado às CEs. 6. O arquivo a ser repassado às 

CEs será em formato excel, contendo as ARTs que geraram dúvidas sobre atribuições, para que as CEs 

analisem e tomem as devidas providências, pois só estas podem dizer se compete ou não ao profissional a 

atividade desenvolvida. 7. As ARTs que serão encaminhadas às CEs serão aquelas dos profissionais que 

pertencem à mesma, salvo quando da realização de atividades que poderão ser pertinentes também à outra 

Especializada. 8. No caso de atividades de georreferenciamento de precisão, primeiramente será solicitado ao 

assessor que cheque no sistema do Crea-MS se o profissional possui atribuição para tal, anotada conforme os 
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protocolos deste regional, para que possa ser retirada a respectiva ART da lista a ser entregue às CEs a fim 

de evitar “inchaço” da tabela a ser analisada. As atividades do GT se darão da seguinte forma:  

 A primeira reunião será para orientar os integrantes do grupo sobre os procedimentos e formas 

de filtragem das ARTs e definir o calendário de reuniões. 

 Até uma semana após esta reunião, o assessor deverá encaminhar ao grupo a lista das ARTs, em 

excel da seguinte forma: 

o 1 arquivo contendo as ARTs emitidas no ano de 2012 até o dia anterior à reunião. 

o 1 arquivo contendo as ARTs dos últimos três anos, exceto 2012. 

 As ARTs emitidas no ano corrente, deverão ser analisadas pelos integrantes do grupo para serem 

apresentadas na segunda reunião. 

 As ARTs emitidas nos últimos três anos terão um prazo de cinco reuniões para serem analisadas 

pelos Conselheiros integrantes do grupo. 

 Após a segunda reunião: 

o As ARTs a serem analisadas para a próxima reunião, deverão ser encaminhadas aos 

integrantes, pelo assessor, até uma semana após a reunião. 

o Os integrantes dos grupos terão o intervalo entre as reuniões para análise e destaque 

das ARTs, não sendo prorrogado para a outra reunião. 

Para que seja possível a análise da efetividade do GT, solicita-se que as CEs encaminhem relatório trimestral 

ao GT e este ficará encarregado de comunicar à presidência os resultados obtidos. 

Orienta-se portanto o seguinte: 

 Os relatórios poderão (preferencialmente) ser encaminhados na própria planilha do excel 

enviada às CEs para análise, contendo o seguinte apontamento: “procede” ou “não procede”. 

Onde “procede” fará menção àquelas ARTs que de fato continham atividades que não 

competiam ao profissional, e “não procede” corresponderá justamente ao oposto. 

 O coordenador será o responsável por executar as estatísticas, considerando as ARTs 

encaminhadas às CEs e as ARTs que “procederam”. 

Não obstante, destaca-se que, por contenção de custos, os integrantes do GT deverão ser, preferencialmente, 

de Campo Grande, para que não haja necessidade de deslocamento.”, DECIDIU, por unanimidade: aprovar a 

presente proposta, bem como, a composição do GT em questão, com os seguntes membros: DÉBORA 

CRISTINA PEREIRA PRADO, JENNER LUIS PUÍA FERREIRA e MARISE OLIVEIRA FERREIRA. 

Coordenadora: DÉBORA CRISTINA PEREIRA PRADO. Presidiu a sessão o Senhor Presidente Engenheiro 

JARY DE CARVALHO E CASTRO. Votaram favoravelmente os Senhores (as) Conselheiros (as) 

ANTONIO MINARI JUNIOR, ANTONIO PAULO NUNES DE ABREU, AHMAD HASSAN GEBARA, 

ARTHUR CHINZARIAN, BRUNO ANDRADE TOMASINI, DÉBORA CRISTINA PEREIRA PRADO, 

EVERTON LUÍS REVAY, EDSON ALVES DELGADO, FABIANNE ROMERO PEREIRA, FRANCISCO 

DE ASSIS ROLIM PEREIRA, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, JENNER LUIS PUÍA 

FERREIRA, JULIANA DE MENDONÇA CASADEI, JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS, LUIZ 

ANGELO PIOVESAN BELLÉ, LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO, LÚCIO AUGUSTO CASTRO, 

MOACYR ROTTA JÚNIOR, MARISE OLIVEIRA FERREIRA, MARIO BASSO DIAS FILHO, 

MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS, MANUEL ELIAS, MARCIO LUIZ CICHELERO, MUNIR 

MAUAD, PAULO SÉRGIO FRANCO DO AMARAL, PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ, 

RACHEL CAVALHEIRO DE LIMA, RUI JACKSON ZANETTI, SINVAL VICENZI, THIAGO PEREIRA 

VIEIRA, TÂNIA MOFREITA BRUNO SZOCHALEIWCZ RIBEIRO DANTAS, VÂNIA ABREU DE 

MELLO, VALTER ALMEIDA DA SILVA e ZENIL DE SOUZA.*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 9 de maio de 2012 

 

 

 

 

 ENGENHEIRO JARY DE CARVALHO E CASTRO 

PRESIDENTE 
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