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EMENTA: 

Consulta sobre quais áreas da Engenharia podem executar 
Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico assim como 
emitir Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas. 

 

DECISÃO: 
 

 A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e 

Segurança do Trabalho - CEECAST, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado de Mato Grosso do Sul – CREA-MS, em sua 11ª Reunião Extraordinária realizada em 12 

de fevereiro do corrente ano, e após analise da documentação, a CEECAST, DECIDIU manifestar-

se como segue: “A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do 

Trabalho, apreciando o teor do Ofício 0121/2016 do Confea – Processo: CF-2440/2015, 

Interessado: Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Mato Grosso do Sul 

(Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001093/2015-07), em sua 11ª reunião extraordinária, na 

data 12/02/2016, manifestou – se por: O Ministério Público Federal – Procuradoria da República 

em Mato Grosso do Sul, oficiou o Confea, conforme cópia anexa, recomendando a adoção de 

medidas cabíveis para sanar a irregularidade detectada na Decisão Plenária do Crea-MS n° 303 

(cópia anexa), de 10/09/2014. Em face que a matéria da Decisão Plenária foi analisada no âmbito 

do CREA-MS e aprovada pelo seu Plenário, a demanda foi encaminhada a este Regional, 

visando o reexame, acompanhada do Parecer n° 1.407/2015-GTE do Confea. Considerando que 

a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências” determina que: Art. 33 - 

Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) são órgãos de 

fiscalização do exercício de profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões. 

Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais: k) cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as 

resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso julguem 

necessários; 
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Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de 

julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações 

profissionais e infrações do Código de Ética. Art. 46 - São atribuições das Câmaras 

Especializadas: e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações 

profissionais; Considerando que a Resolução n° 393, de 17 de março de 1995, do Confea, afirma 

que os Creas são dotados de assessorias jurídicas com competência para a elucidação das 

duvidas surgidas em nível dos Plenários, das Câmaras, dos seus setores técnicos e dos 

profissionais e empresas neles jurisdicionados, quanto à aplicação das Leis e Resoluções que 

regulam o exercício profissional; Considerando que o Decreto Federal n° 23.569, de 11 de 

dezembro de 1933, que “Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e de 

Agrimensor” determina que: Art. 28 - São da competência do engenheiro civil: a) trabalhos 

topográficos e geodésicos; b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, 

com todas as suas obras complementares; c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção 

das estradas de rodagem e de ferro; d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das 

obras de captação e abastecimento de água; e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e 

construção de obras de drenagem e irrigação; f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e 

construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às 

máquinas e fábricas; g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a 

portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; h) o estudo, projeto, direção, 

fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; i) projeto, direção e 

fiscalização dos serviços de urbanismo; j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com 

as especificações das alíneas "a" a "i"; k) perícias e arbitramento referentes à matéria das alíneas 

anteriores. Art. 31 - São da competência do engenheiro industrial: a) trabalhos topográficos e 

geodésicos; b) a direção, fiscalização e construção de edifícios; c) o estudo, projeto, direção, 

execução e exploração de instalações industriais, fábricas e oficinas; d) o estudo e projeto de 

organização e direção das obras de caráter tecnológico dos edifícios industriais; e) assuntos de 

engenharia legal, em conexão com os mencionados nas alíneas "a" a "d" deste Artigo; f) vistorias 

e arbitramentos relativos à matéria das alíneas anteriores. Considerando que a Lei n° 5.194, de 

24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências” em seu art. 7° determina que:  
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Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-

agrônomo consistem em: a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 

paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada; b) planejamento ou projeto, em geral, 

de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e 

desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; c) estudos, projetos, análises, 

avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; d) ensino, pesquisa, 

experimentação e ensaios; e) fiscalização de obras e serviços técnicos; f) direção de obras e 

serviços técnicos; g) execução de obras e serviços técnicos; h) produção técnica especializada, 

industrial ou agropecuária. Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-

agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito 

de suas profissões. Considerando a Resolução n° 218, de 29 de junho de 19773, que “Discrimina 

atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia” em 

seu art. 1° define: Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 

diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível 

médio, ficam designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e 

orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - 

Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 

qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra 

e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de 

trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 

ou manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - 

Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho 

técnico. Considerando, ainda que o art. 25 da supracitada Resolução prevê: Art. 25 - Nenhum 

profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas 

características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que 

contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de 

pós-graduação, na mesma modalidade.  
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Considerando que a Lei n° 7.410, de 277 de novembro de 1985, que “Dispõe sobre a 

especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a 

profissão de Técnico de segurança do Trabalho, e dá outras providências” em seu art. 1° 

determina: Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será 

permitido, exclusivamente: I - ao Engenheiro ou Arquiteto portador de certificado de conclusão de 

curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em 

nível de pós-graduação; II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia 

de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do Trabalho; III - ao 

possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho expedido pelo Ministério do 

Trabalho até a data fixada na regulamentação desta Lei. Parágrafo único - O curso previsto no 

inciso I deste Artigo terá o currículo fixado pelo Conselho Federal de Educação, por proposta do 

Ministério do Trabalho, e seu funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o 

inciso II, na forma da regulamentação a ser expedida. Considerando que o Decreto n° 92.530, de 

9 de abril de 1986, que “Regulamenta a Lei n° 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe 

sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a 

profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, e dá outras providências” prevê o transcrito a 

seguir: Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiros de Segurança do Trabalho é 

permitido, exclusivamente: I - ao Engenheiro ou Arquiteto portador de certificado de conclusão de 

curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação; 

II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho; III - ao possuidor de registro 

de Engenheiro de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, dentro de 180 

(cento e oitenta) dias da extinção do curso referido no item anterior. Art. 4º - As atividades dos 

Engenheiros e Arquitetos especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho serão 

definidas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, no prazo de 

60 (sessenta) dias após a fixação dos currículos de que trata o artigo 3º pelo Ministério da 

Educação, ouvida a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT. Art. 5º - O 

exercício da atividade de Engenheiro e Arquiteto na especialidade de Engenharia de Segurança 

do Trabalho depende de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA. Considerando que a Resolução n° 359, de 31 de julho de 1991, do Confea, que “Dispõe 

sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do Engenheiro de Segurança do Trabalho 

e dá outras providências.”:                                                                                                            .../.. 
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Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho é permitido, 

exclusivamente: I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de 

especialização, a nível de pós-graduação, em Engenharia de Segurança do Trabalho; II - ao 

portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho; III - ao portador de registro de 

Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, dentro de 180 

(cento e oitenta) dias da extinção do curso referido no item anterior. Parágrafo único - A 

expressão Engenheiro é específica e abrange o universo sujeito à fiscalização do CONFEA, 

compreendido entre os artigos 2º e 22, inclusive, da Resolução nº 218/73. Art. 2º - Os Conselhos 

Regionais concederão o Registro dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, procedendo à 

anotação nas carteiras profissionais já expedidas. Art. 3º - Para o registro, só serão aceitos 

certificados de cursos de pós-graduação acompanhados do currículo cumprido, de conformidade 

com o Parecer nº 19/87, do Conselho Federal de Educação. Art. 4º - As atividades dos 

Engenheiros e Arquitetos, na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho, são as 

seguintes: 1 - Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de 

Segurança do Trabalho; 2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das 

instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, 

controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; 3 - 

Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; 

4 - Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de 

controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, 

tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, 

caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos; 5 - Analisar riscos, 

acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando 

trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo; 6 - Propor políticas, programas, normas e 

regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância; 7 - Elaborar projetos de 

sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalação e 

equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança; 8 - Estudar instalações, 

máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de 

segurança; 9 - Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate 

a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes;  
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10 - Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho, delimitando 

áreas de periculosidade; 11 - Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e 

equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, 

assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 12 - Opinar e participar da especificação para 

aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou 

funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da 

expedição; 13 - Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, 

promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento; 14 - Orientar o 

treinamento específico de Segurança do Trabalho e assessorar a elaboração de programas de 

treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do Trabalho; 15 - Acompanhar a execução de 

obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos 

trabalhos a executar assim o exigir; 16 - Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o 

exercício de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; 17 - Propor medidas 

preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e 

gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do trabalho; 18 

- Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, 

as condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas que eliminam ou atenuam 

estes riscos e que deverão ser tomadas. Considerando que a Decisão N° PL-1064/97, de 24 de 

outubro de 1997, do Confea, cujo interessado é “Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de 

Roraima” com ementa: “Competência profissional para elaboração de projetos de proteção contra 

incêndio” determinou: “rejeitar o entendimento da Comissão de Exercício Profissional contido na 

Deliberação n° 218/97-CEP, do seguinte teor: “é de competência exclusiva dos Engenheiros Civis 

e Arquitetos, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a elaboração de 

projeto contra incêndio e sua execução, quando circunscritos ao âmbito das edificações.”; 

Considerando que a Decisão N° PL-0489/98, de 27 de março de 1998, do Confea, cujo 

interessado é “CREA-AM-RR” com ementa: “Profissionais competentes para elaborar projetos de 

prevenção contra incêndios” decidiu: “aprovar o entendimento contido no Relatório e Voto do 

Conselheiro Federal Argemiro Antônio Fontes Mendonça, que conclui: 1) Os profissionais 

detentores das prerrogativas conferidas pelo artigo 1° da resolução 218/73 estão habilitados para 

realizar projetos de prevenção contra incêndio, dentro do contexto de sua respectiva formação 

profissional;  
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2) Os profissionais detentores de Certificado de pós-graduação – Especialização em Engenharia 

de Segurança do Trabalho, Engenheiros e Arquitetos, poderão requerer e obter do respectivo 

Regional a anotação do referido curso em Carteira Profissional, circunscrito, também, a 

respectiva formação profissional.”; Considerando que o assunto “Conformidade” está tratado pela 

ABNT na NBR-5410; Considerando que a Decisão N° PL-1329/06, de 25 de agosto de 2066, do 

Confea, cuja ementa: “Definição quanto à competência dos engenheiros civis e arquitetos no que 

se refere às atividades de projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão e 

telefônicas” DECIDIU: rejeitar a Deliberação nº 796/2006-CEP que conclui no sentido de que seja 

firmado entendimento no tocante a concessão de atribuições aos engenheiros civis e arquitetos 

no que se refere às atividades de projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão e 

telefônicas: 1) As atribuições deverão ser concedidas exclusivamente por meio da análise 

curricular do egresso, levando em conta a estrutura curricular, o perfil de formação e o projeto 

pedagógico dos cursos, sendo consideradas apenas as matérias, caracterizadas pelas suas 

ementas, que dão conhecimento específico profissionalizante, e não genérico; 2) Caberá análise 

do currículo, conforme previsto no item 1, à câmara especializada inerente à atividade que está 

sendo requerida; 3) As Câmaras Especializadas dos Creas deverão, obrigatoriamente, atender ao 

art. 25 da Resolução nº 218, de 1973, para concessão de novas atribuições aos profissionais 

cujos registros tenham sido efetivados durante a sua vigência, e aos egressos dos cursos cujas 

matrículas tenham sido efetivadas antes da entrada em vigor da Resolução nº 1.010, de 2005; 4) 

Em caso de divergência de entendimentos entre câmaras especializadas, o assunto será levado à 

apreciação do Plenário do Crea e, persistindo a divergência, ao Plenário do Confea para decisão 

em última instância, nos termos da Lei nº 5.194, de 1966; e 5) Recomendar aos Creas que sigam 

rigorosamente a legislação vigente para o assunto aqui tratado, tendo em vista o procedimento 

adotado em alguns Regionais que concedem atribuição apenas pela titulação atribuída pela 

instituição de ensino e não pela análise curricular dos egressos. Considerando que a consulta 

feita pela Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato 

Grosso do Sul, por meio do Oficio 023/DAT/2014 questionava, de maneira genérica quais 

profissionais estariam afetos ao cadastro no órgão e não quais profissionais são individualmente, 

habilitados para execução dos serviços em questionamento; Considerando que o art. 2º da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, estabelece que Administração Pública deverá obedecer, entre 

outros, aos princípios da legalidade e segurança jurídica;  
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Considerando que a “Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade”, conforme prevê o art. 53 da Lei nº 9.784, de 1999; Diante do exposto a Câmara 

Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho, decidiu em sua 11ª 

Reunião Extraordinária datada de 12 de fevereiro de 2016, por reformular o texto da Decisão 

Plenária do CREA-MS n° 303/14, passando a vigorar como segue:  “1) No tocante a  atividade 

de Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico, estão habilitados os Engenheiros com 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e os Engenheiros na modalidade 

Civil, ambos dentro do contexto de sua respectiva formação profissional. 2) Quanto a 

definição dos profissionais habilitados para emissão de Atestado de Conformidade das 

Instalações Elétricas, estão os Engenheiros Eletricistas e os Engenheiros Civis, dentro do 

contexto de sua respectiva formação profissional.” Decidiu ainda por oficiar as partes 

interessadas sobre a Decisão reformulada.” Coordenou a Reunião o Engenheiro Civil 

Domingos Sahib Neto. Votaram favoravelmente os senhores (as) Conselheiros (as), AROLDO 

ABUSSAFF FIGUEIRO, ARTHUR CHINZARIAN, ANDRE NOGUEIRA BORGES, ANTONIO 

DACAL JUNIOR, ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE, MARLON TONY BRANDT, 

GETULIO NEVES DA COSTA DIAS, LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO, MARIA DA GLÓRIA 

VIEIRA LORENZZETTI, RHUAN DYEGO BOROTNE GRUBERT, VALTER ALMEIDA DA SILVA, 

VINICIUS BATISTELLI LEMOS e VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO.*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Campo Grande, 12/02/2016. 

 
 
 
 
 
 

ENG. CIVIL DOMINGOS SAHIB NETO 
Coordenador da CEECAST 
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: Ordinária Nº:  

: Extraordinária Nº: 11ª RO de 12/02/2016 

Decisão de Câmara 
Especializada 

: CEECAST/MS n. 0648/2016 

 
Referência e 

: 5.1 - Correspondências Recebidas para Providências: 

002P – Protocolo: S/N 

Interessado: ATO 05 - Registro de ART - Múltipla Mensal Interessado  

 : CEECAST  

 

EMENTA: Revisão do Ato 05 referente à ART Múltipla Mensal.   

 

DECISÃO: 
 

    A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e 
Segurança do Trabalho - CEECAST, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de Mato Grosso do Sul – CREA-MS, em sua 11ª Reunião Extraordinária realizada em 12 
de fevereiro do corrente ano, e após analise da documentação, a CEECAST, DECIDIU manifestar-
se com as seguintes alterações: “A alínea v do Art. 2° passa a vigorar com a seguinte redação: v) 
testes de estanqueidade e hidrostáticos, dentro da modalidade civil; O inciso VII passa a 
vigorar com a seguinte redação: VII – fabricação e fornecimento de elementos pré-moldados; 
O inciso VIII passa a vigorar com a seguinte redação: VIII – fabricação e/ou fornecimento de 
concreto usinado; O inciso X passa a vigorar com a seguinte redação: X – conservação, 
conserto, demolição, instalação, manutenção, montagem, reparação ou reforma em 
edificações, tais como: instalações elétricas de baixa tensão, hidráulica, sanitária, águas 
pluviais, cobertura, revestimentos de pisos, paredes e tetos, esquadrias, pinturas e afins 
correlatos; criação de novo artigo com a seguinte redação: No caso de avaliações cuja 
contratante sejam quaisquer instituições, quando da solicitação de baixa da ART, deverá 
ser anexada a relação dos serviços executados, bem como cópia do contrato firmado entre 
as partes; criação de glossário com termo e conceitos, afim de esclarecer possíveis dúvidas na 
interpretação do ato supracitado: Adaptar: transformar instalação, equipamento ou dispositivo 
para uso diferente daquele originalmente proposto. Quando se tratar de alterar visando adaptar 
obras, este conceito será designado de reforma. Ampliar: produzir aumento na área construída 
de uma edificação ou de quaisquer dimensões de uma obra que já exista. Consertar: colocar em 
bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado; corrigir defeito ou falha. Conservar: 
conjunto de operações visando preservar ou manter em bom estado, fazer durar, guardar 
adequadamente, permanecer ou continuar nas condições de conforto e segurança previsto no 
projeto. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova. Demolir: ato de por 
abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou suas partes. Fabricar: produzir ou transformar 
bens de consumo ou de produção através de processos industriais ou de manufatura. 
Fornecimento: ação ou efeito de fornecer; ato de providenciar ou abastecer; provimento ou 
abastecimento.  
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Instalar: atividade de colocar ou dispor convenientemente peças, equipamentos, acessórios ou 
sistemas, em determinada obra ou serviço. Manter: preservar aparelhos, máquinas, 
equipamentos e obras em bom estado de operação, assegurando sua plena funcionalidade. 
Montar: arranjar ou dispor ordenadamente peças ou mecanismos, de modo a compor um todo a 
funcionar. Se a montagem for do todo, deve ser considerada fabricação. Operar: fazer funcionar 
obras, equipamentos ou mecanismos para produzir certos efeitos ou produtos. Recuperar: tem o 
sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas características anteriores abrangendo 
um conjunto de serviços. Reformar: consiste em alterar as características de partes de uma obra 
ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a 
função de sua utilização atual. Reparar: fazer que a peça, ou parte dela, retome suas 
características anteriores. Nas edificações define-se como um serviço em partes da mesma, 
diferenciando-se de recuperar. Transportar: conduzir de um ponto a outro cargas cujas 
condições de manuseio ou segurança obriguem a adoção de técnicas ou conhecimentos de 
engenharia.” Coordenou a Reunião o Engenheiro Civil Domingos Sahib Neto. Votaram 
favoravelmente os senhores (as) Conselheiros (as), AROLDO ABUSSAFF FIGUEIRO, ARTHUR 
CHINZARIAN, ANDRE NOGUEIRA BORGES, ANTONIO DACAL JUNIOR, ELIZABETH 
SPENGLER COX DE MOURA LEITE, MARLON TONY BRANDT, GETULIO NEVES DA COSTA 
DIAS, LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO, MARIA DA GLÓRIA VIEIRA LORENZZETTI, RHUAN 
DYEGO BOROTNE GRUBERT, VALTER ALMEIDA DA SILVA, VINICIUS BATISTELLI LEMOS e 
VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO.*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  

  

 Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 
Campo Grande, 12/02/2016. 

 
 
 
 
 
 
 

ENG. CIVIL DOMINGOS SAHIB NETO 
Coordenador da CEECAST 

 
 

http://www.creams.org.br/
mailto:creams@creams.org.br

