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LEI No 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977.

Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na
prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e
agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma
Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de
obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica
sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis
técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e
agronomia.
§ 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa
no

Conselho

Regional

de

Engenharia,

Arquitetura

e

Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA).
§ 2º - O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da
ART ad referendum do Ministro do Trabalho.
Art 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à
multa prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, e demais cominações legais.
Art 4º - O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições
estabelecidas nesta Lei, uma Mútua de Assistência dos
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Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob sua
fiscalização, registrados nos CREAs.
§ 1º - A Mútua, vinculada diretamente ao CONFEA, terá
personalidade jurídica e patrimônio próprios, sede em Brasília
e representações junto aos CREAs.
§ 2º - O Regimento da Mútua será submetido à aprovação do
Ministro do Trabalho, pelo CONFEA.
Art 5º - A Mútua será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta de 5 (cinco) membros, sendo 3 (três)
indicados pelo CONFEA e 2 (dois) pelos CREAs, na forma a
ser fixada no Regimento.
Art 6º - O Regimento determinará as modalidades da indicação
e as funções de cada membro da Diretoria Executiva, bem
como o modo de substituição, em seus impedimentos e faltas,
cabendo ao CONFEA a indicação do Diretor-Presidente e, aos
outros Diretores a escolha, entre si, dos ocupantes das demais
funções.
Art 7º - Os mandatos da Diretoria Executiva terão duração de 3
(três)

anos,

sendo

gratuito

o

exercício

das

funções

correspondentes.
Art 8º - Os membros da Diretoria Executiva somente poderão
ser destituídos por decisão do CONFEA, tomada em reunião
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secreta, especialmente convocada para esse fim, e por maioria
de 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário.
Art 9º - Os membros da Diretoria tomarão posse perante o
CONFEA.
Art 10 - O patrimônio da Mútua será aplicado em títulos dos
Governos Federal e Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras
de Poupança, garantidas pelo Banco Nacional da Habitação
(BNH), Obrigações do Tesouro Nacional, imóveis e outras
aplicações facultadas por lei, para órgãos da mesma natureza.
Parágrafo único - Para aquisição e alienação de imóveis,
haverá prévia autorização do Ministro do Trabalho.
Art 11 - Constituirão rendas da Mútua:
I - 1/5 (um quinto) da taxa de ART;
Il - uma contribuição dos associados, cobrada anual ou
parceladamente e recolhida, simultaneamente, com a devida
aos CREAS;
III - doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem
como outras fontes de renda eventualmente instituídas em lei;
IV - outros rendimentos patrimoniais.
§ 1º - A inscrição do profissional na Mútua dar-se-á com o
pagamento da primeira contribuição, quando será preenchida
pelo profissional sua ficha de Cadastro Geral, e atualizada nos
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pagamentos subseqüentes, nos moldes a serem estabelecidos
por Resolução do CONFEA.
§ 2º - A inscrição na Mútua é pessoal e independente de
inscrição profissional e os benefícios só poderão ser pagos
após decorrido 1 (um) ano do pagamento da primeira
contribuição.
Art 12 - A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com
suas disponibilidades, assegurará os seguintes benefícios e
prestações:
I - auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos
associados comprovadamente necessitados, por falta eventual
de trabalho ou invalidez ocasional;
II - pecúlio aos cônjuges supérstites e filhos menores dos
associados;
III - bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de
recursos ou a candidatos a escolas de Engenharia, de
Arquitetura ou de Agronomia, nas mesmas condições de
carência;
IV - assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e
seus dependentes, sem caráter obrigatório, desde que
reembolsável, ainda que parcialmente;

7

V - facilidades na aquisição, por parte dos inscritos, de
equipamentos e livros úteis ou necessários ao desempenho de
suas atividades profissionais;
VI - auxílio funeral.
§ 1º - A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus
associados, planos de férias no país e/ou de seguros de vida,
acidentes ou outros, mediante contratação.
§ 2º - Visando à satisfação do mercado de trabalho e à
racionalização dos benefícios contidos no item I deste artigo, a
Mútua poderá manter serviços de colocação de mão-de-obra de
profissionais, seus associados.
§ 3º - O valor pecuniário das prestações assistenciais variará
até o limite máximo constante da tabela a ser aprovada pelo
CONFEA, nunca superior à do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS).
§ 4º - O auxílio mensal será concedido, em dinheiro, por
períodos não superiores a 12 (doze) meses, desde que
comprovada a evidente necessidade para a sobrevivência do
associado ou de sua família.
§ 5º - As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso,
com juros e correção monetária, fixados pelo CONFEA.
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§ 6º - A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, ainda que
parcialmente, poderá ser concedida, em caráter excepcional,
desde que comprovada a impossibilidade momentânea de o
associado arcar com o ônus decorrente.
§ 7º - Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às
necessidades do assistido e, os pecúlios, em razão das
contribuições do associado.
§ 8º - A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades
previdenciárias, assistenciais, de seguros e outros facultados
por lei, para atendimento do disposto neste artigo.
Art 13 - Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento:
I - a supervisão do funcionamento da Mútua;
II - a fiscalização e aprovação do Balanço, Balancete,
Orçamento e da prestação de contas da Diretoria Executiva da
Mútua;
Ill - a elaboração e aprovação do Regimento da Mútua;
IV - a indicação de 3 (três) membros da Diretoria Executiva;
V - a fixação da remuneração do pessoal empregado peIa
Mútua;
VI - a indicação do Diretor-Presidente da Mútua;
VII - a fixação, no Regimento, da contribuição prevista no
item II do art. 11;
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VIII - a solução dos casos omissos ou das divergências na
aplicação desta Lei.
Art 14 - Aos CREAs, e na forma do que for estabelecido no
Regimento, incumbirá:
I - recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a
arrecadação da taxa e contribuição previstas nos itens I e II do
art. 11 da presente Lei;
Il - indicar os dois membros da Diretoria Executiva, na forma a
ser fixada pelo Regimento.
Art 15 - Qualquer irregularidade na arrecadação, na concessão
de benefícios ou no funcionamento da Mútua, ensejará a
intervenção do CONFEA, para restabelecer a normalidade, ou
do Ministro do Trabalho, quando se fizer necessária.
Art 16 - No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores e
obrigações serão assimilados pelo CONFEA, ressalvados os
direitos dos associados.
Parágrafo único - O CONFEA e os CREAs responderão,
solidariamente, pelo déficit ou dívida da Mútua, na hipótese de
sua insolvência.
Art 17 - De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua
caberá recurso, com efeito suspensivo, ao CONFEA.
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Art 18 - De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à
organização, administração e fiscalização da Mútua caberá
recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro do Trabalho.
Art 19 - Os empregados do CONFEA, dos CREAs e da própria
Mútua poderão nela se inscrever, mediante condições
estabelecidas no Regimento, para obtenção dos benefícios
previstos nesta Lei.
Art 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de dezembro de 1977; 156º da Independência e
89º da República.
ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.12.1977

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

O Presidente da República
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei: O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO
Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia

CAPÍTULO
Das Atividades Profissionais

Seção
Caracterização e Exercício das Profissões

Art. 1º - As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiroagrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse
social e humano que importem na realização dos seguintes
empreendimentos:
a)
b)

aproveitamento
meios

e

de

utilização
locomoção

de

recursos
e

naturais;

comunicações;

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e
regionais,

nos

seus

aspectos

técnicos

e

artísticos;

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de
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água

e

extensões

terrestres;

e) desenvolvimento industrial e agropecuário.
Art. 2º - O exercício, no País, da profissão de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo, observadas as condições de
capacidade e demais exigências legais, é assegurado:
a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de
faculdade ou escola superior de Engenharia, Arquitetura ou
Agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País;
b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no
País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino
superior de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, bem como
os que tenham esse exercício amparado por convênios
internacionais

de

intercâmbio;

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
considerados a escassez de profissionais de determinada
especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos
registrados temporariamente.

Parágrafo único - O exercício das atividades de engenheiro,
arquiteto e engenheiro- agrônomo é garantido, obedecidos os
limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a
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título precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta data,
estejam registrados nos Conselhos Regionais.

Seção
Do uso do Título Profissional
Art. 3º - São reservadas exclusivamente aos profissionais
referidos nesta Lei as denominações de engenheiro, arquiteto
ou engenheiro-agrônomo, acrescidas, obrigatoriamente, das
características de sua formação básica.

Parágrafo único - As qualificações de que trata este Artigo
poderão ser acompanhadas de designações outras referentes a
cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação.
Art. 4º - As qualificações de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo só podem ser acrescidas à denominação
de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais
que possuam tais títulos.
Art. 5º - Só poderá ter em sua denominação as palavras
engenharia, arquitetura ou agronomia a firma comercial ou
industrial cuja diretoria for composta, em sua maioria, de
profissionais registrados nos Conselhos Regionais.
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Seção

III

Do exercício ilegal da Profissão
Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar
serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de
que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos
Regionais:
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às
atribuições

discriminadas

em

seu

registro;

c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas,
organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem
sua

real

participação

nos

trabalhos

delas;

d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em
atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de
pessoa

jurídica,

exercer

atribuições

reservadas

aos

profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia,
com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8º
desta Lei.
Seção

IV

Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades
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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

pesquisa,

experimentação

d)

ensino,

e)

fiscalização

f)

direção

g)

execução

de
de
de

obras
obras
obras

e
e
e

técnica;
e

serviços

ensaios;
técnicos;

serviços

técnicos;

serviços

técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.
Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheirosagrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por
sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.
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Art. 8º - As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas "a",
"b", "c", "d", "e" e "f" do artigo anterior são da competência de
pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.
Parágrafo único - As pessoas jurídicas e organizações estatais
só poderão exercer as atividades discriminadas no Art. 7º, com
exceção das contidas na alínea "a", com a participação efetiva
e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e
registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que
esta Lei lhe confere.
Art. 9º - As atividades enunciadas nas alíneas "g" e "h" do Art.
7º, observados os preceitos desta Lei, poderão ser exercidas,
indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurídicas.
Art. 10 - Cabe às Congregações das escolas e faculdades de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia indicar ao Conselho
Federal, em função dos títulos apreciados através da formação
profissional, em termos genéricos, as características dos
profissionais por elas diplomados.
Art. 11 - O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a
relação dos títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem
como seus cursos e currículos, com a indicação das suas
características.
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Art. 12 - Na União, nos Estados e nos Municípios, nas
entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, os
cargos e funções que exijam conhecimentos de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, relacionados conforme o disposto na
alínea "g" do Art. 27, somente poderão ser exercidos por
profissionais habilitados de acordo com esta Lei.
Art. 13 - Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro
trabalho de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia, quer
público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao
julgamento das autoridades competentes e só terão valor
jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de
acordo com esta Lei.
Art. 14 - Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos,
pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é
obrigatória, além da assinatura, precedida do nome da
empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a
menção explícita do título do profissional que os subscrever e
do número da carteira referida no Art. 56.
Art. 15 - São nulos de pleno direito os contratos referentes a
qualquer ramo da Engenharia, Arquitetura ou da Agronomia,
inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de
obras, quando firmados por entidade pública ou particular com
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pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a
atividade nos termos desta Lei.
Art. 16 - Enquanto durar a execução de obras, instalações e
serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e
manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo
o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis
pela execução dos trabalhos.
CAPÍTULO

II

Da Responsabilidade e Autoria
Art. 17 - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de
Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, respeitadas as relações
contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são
do profissional que os elaborar.
Parágrafo único - Cabem ao profissional que os tenha
elaborado os prêmios ou distinções honoríficas concedidas a
projetos, planos, obras ou serviços técnicos.
Art. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão
ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.
Parágrafo único - Estando impedido ou recusando-se o autor
do projeto ou plano original a prestar sua colaboração
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou
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modificações deles poderão ser feitas por outro profissional
habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou
plano modificado.
Art. 19 - Quando a concepção geral que caracteriza um plano
ou projeto for elaborada em conjunto por profissionais
legalmente habilitados, todos serão considerados co-autores do
projeto, com os direitos e deveres correspondentes.
Art. 20 - Os profissionais ou organizações de técnicos
especializados que colaborarem numa parte do projeto deverão
ser mencionados explicitamente como autores da parte que
lhes tiver sido confiada, tornando-se mister que todos os
documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres,
relatórios,

análises,

normas,

especificações

e

outros

documentos relativos ao projeto sejam por eles assinados.
Parágrafo único - A responsabilidade técnica pela ampliação,
prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de
engenharia, arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou
entidade registrada que aceitar esse encargo, sendo-lhe,
também, atribuída a responsabilidade das obras, devendo o
Conselho Federal adotar resolução quanto às responsabilidades
das partes já executadas ou concluídas por outros profissionais.
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Art. 21 - Sempre que o autor do projeto convocar, para o
desempenho do seu encargo, o concurso de profissionais da
organização de profissionais especializados e legalmente
habilitados, serão estes havidos como co-responsáveis na parte
que lhes diga respeito.
Art. 22 - Ao autor do projeto ou aos seus prepostos é
assegurado o direito de acompanhar a execução da obra, de
modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições,
especificações

e

demais

pormenores

técnicos

nele

estabelecidos.
Parágrafo único - Terão o direito assegurado neste Artigo, o
autor do projeto, na parte que lhe diga respeito, os
profissionais especializados que participarem, como coresponsáveis, na sua elaboração.
Art. 23 - Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria
de planos e projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos
profissionais que o desejarem.
TÍTULO

II

Da Fiscalização do Exercício das Profissões
CAPÍTULO

I

Dos Órgãos Fiscalizadores
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Art. 24 - A aplicação do que dispõe esta Lei, a verificação e a
fiscalização do exercício e atividades das profissões nela
reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de
Engenharia,

Arquitetura

e

Agronomia

(CONFEA),

e

Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de
ação.
Art. 25 - Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia promoverá a instalação,
nos Estados, Distrito Federal e Territórios Federais, dos
Conselhos Regionais necessários à execução desta Lei,
podendo a ação de qualquer deles estender-se a mais de um
Estado.
§ 1º - A proposta de criação de novos Conselhos Regionais
será feita pela maioria das entidades de classe e escolas ou
faculdades com sede na nova Região, cabendo aos Conselhos
atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à
aprovação do Conselho Federal.
§ 2º - Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição
de um Conselho Regional.
§ 3º - A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal,
em capital de Estado ou de Território Federal.
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CAPÍTULO

II

Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Seção

I

Da Instituição do Conselho e suas Atribuições
Art. 26 - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, (CONFEA), é a instância superior da fiscalização
do exercício profissional da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia.
Art. 27 - São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas
gerais

para

os

regimentos

dos

Conselhos

Regionais;

b) homologar os regimentos internos organizados pelos
Conselhos

Regionais;

c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos
ao exercício das profissões de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, podendo anular qualquer ato que não estiver de
acordo

com

a

presente

Lei;

d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas
nos

Conselhos

Regionais;

e) julgar em última instância os recursos sobre registros,
decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para
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regulamentação e execução da presente Lei, e, ouvidos os
Conselhos

Regionais,

resolver

os

casos

omissos;

g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais,
paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo
exercício seja necessário o título de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo;
h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos
Conselhos

Regionais;

i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente
encaminhado ao Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias após a
remessa;
j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de
ensino superior, assim como, periodicamente, relação de
profissionais

habilitados;

k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições
para que as entidades de classe da região tenham nele direito à
representação;
l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de
representantes dos Conselhos Federal e Regionais previstas no
Art.

53

desta

Lei;

m) examinar e aprovar a proporção das representações dos
grupos

profissionais

nos

Conselhos

Regionais;
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n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética
Profissional do engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo,
elaborados

pelas

entidades

de

classe;

o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos
Regionais;
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar
pelos profissionais e pessoas jurídicas referidos no Art. 63.
q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante
licitação, alienar bens imóveis. (1)
Parágrafo único - Nas questões relativas a atribuições
profissionais, a decisão do Conselho Federal só será tomada
com o mínimo de 12 (doze) votos favoráveis.
Art. 28 - Constituem renda do Conselho Federal:
I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos
itens I a V do Art. 35;
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
III - subvenções;
IV - outros rendimentos eventuais. (1)
Seção

II

Da Composição e Organização
Art. 29 - O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito)
membros, brasileiros, diplomados em Engenharia, Arquitetura
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ou Agronomia, habilitados de acordo com esta Lei, obedecida
a seguinte composição:
a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9
(nove)

engenheiros

representantes

de

modalidades

de

engenharia estabelecidas em termos genéricos pelo Conselho
Federal, no mínimo de 3(três) modalidades, de maneira a
corresponderem às formações técnicas constantes dos registros
nele existentes; 3 (três) arquitetos e 3 (três) engenheirosagrônomos;
b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um)
representante das escolas de arquitetura e 1 (um) representante
das escolas de agronomia.
§ 1º - Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente.
§ 2º - O presidente do Conselho Federal será eleito, por
maioria absoluta, dentre os seus membros. (2)
§ 3º - A vaga do representante nomeado presidente do
Conselho será preenchida por seu suplente. (3)
Art. 30 - Os representantes dos grupos profissionais referidos
na alínea "a" do Art. 29 e seus suplentes serão eleitos pelas
respectivas entidades de classe registradas nas regiões, em
assembléias especialmente convocadas para este fim pelos
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Conselhos Regionais, cabendo a cada região indicar, em forma
de rodízio, um membro do Conselho Federal.
Parágrafo único - Os representantes das entidades de classe nas
assembléias referidas neste artigo serão por elas eleitos, na
forma dos respectivos estatutos.
Art. 31 - Os representantes das escolas ou faculdades e seus
suplentes serão eleitos por maioria absoluta de votos em
assembléia dos delegados de cada grupo profissional,
designados pelas respectivas Congregações.
Art. 32 - Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do
Presidente serão de 3 (três) anos.
Parágrafo único - O Conselho Federal se renovará anualmente
pelo terço de seus membros.
CAPÍTULO

III

Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia
Seção

I

Da Instituição dos Conselhos Regionais e suas Atribuições
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.

27

Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais:
a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à
homologação

do

Conselho

Federal;

b) criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de
maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente Lei;
c) examinar reclamações e representações acerca de registros;
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de
infração da presente Lei e do Código de Ética, enviados pelas
Câmaras

Especializadas;

e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de
penalidades

e

multas;

f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das
profissões

reguladas

pela

presente

Lei;

g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos
profissionais

e

firmas

registrados;

h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral,
expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registro;
i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à
regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício das
profissões

reguladas

nesta

Lei;

j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das
escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia,
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nos

assuntos

relacionados

com

a

presente

Lei;

k) cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as resoluções
baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que
para

isso

julguem

necessários;

l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior
eficiência

da

fiscalização;

m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos
e sobre os casos comuns a duas ou mais especializações
profissionais;
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou
competência das Câmaras Especializadas referidas no artigo
45, quando não possuir o Conselho Regional número suficiente
de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva
Câmara,

como

estabelece

o

artigo

48;

o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos
profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei, se
inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura
ou

agronomia,

na

Região;

p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de
classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de
acordo com esta Lei, devam participar da eleição de
representantes destinada a compor o Conselho Regional e o
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Conselho

Federal;

q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e
planos

a

que

se

refere

o

artigo

23;

r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais
elaboradas

pelos

órgãos

de

classe;

s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante
licitação, alienar bens imóveis.(1)
" Art. 35 -Constituem rendas dos Conselhos Regionais:
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas;
II - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos
diversos;
III

-

emolumentos

sobre

registros,

vistos

e

outros

procedimentos;
IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei
nº 6.496, de
7 DEZ 1977;
V - multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a
Lei nº 6.496, de
7 DEZ 1977;
VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
VII - subvenções;
VIII - outros rendimentos eventuais"(2).
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Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho
Federal, até o dia trinta do mês subseqüente ao da arrecadação,
a quota de participação estabelecida no item I do Art. 28.
Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar
parte de sua renda líquida, proveniente da arrecadação das
multas, a medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e
cultural do Engenheiro, do Arquiteto e do EngenheiroAgrônomo. (3)
Seção

II

Da Composição e Organização
Art. 37 - Os Conselhos Regionais serão constituídos de
brasileiros

diplomados

em

curso

superior,

legalmente

habilitados de acordo com a presente Lei, obedecida a seguinte
composição:
a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros
do Conselho, com mandato de 3(três) anos; (4)
b) um representante de cada escola ou faculdade de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia com sede na Região;
c) representantes diretos das entidades de classe de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agrônomo, registradas na Região, de
conformidade com o artigo 62.
Parágrafo único - Cada membro do Conselho terá um suplente.
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Art. 38 - Os representantes das escolas e faculdades e seus
respectivos suplentes serão indicados por suas congregações.
Art. 39 - Os representantes das entidades de classe e
respectivos suplentes serão eleitos por aquelas entidades na
forma de seus Estatutos.
Art. 40 - O número de conselheiros representativos das
entidades de classe será fixado nos respectivos Conselhos
Regionais, assegurados o mínimo de 1 (um) representante por
entidade

de

classe

e

a

proporcionalidade

entre

os

representantes das diferentes categorias profissionais.
Art. 41 - A proporcionalidade dos representantes de cada
categoria profissional será estabelecida em face dos números
totais dos registros no Conselho Regional, de engenheiros das
modalidades genéricas previstas na alínea "a" do Art. 29, de
arquitetos e de engenheiros-agrônomos que houver em cada
região, cabendo a cada entidade de classe registrada no
Conselho Regional o número de representantes proporcional à
quantidade de seus associados, assegurando o mínimo de 1
(um) representante por entidade.
Parágrafo único - A proporcionalidade de que trata este Artigo
será submetida à prévia aprovação do Conselho Federal.
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Art. 42 - Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e para
os

assuntos

Especializadas

específicos,

organizados

correspondentes

às

em

Câmaras

seguintes

categorias

profissionais: engenharia nas modalidades correspondentes às
formações técnicas referidas na alínea "a" do Art. 29,
arquitetura e agronomia.
Art. 43 - O mandato dos Conselheiros Regionais será de 3
(três) anos e se renovará anualmente pelo terço de seus
membros.
Art. 44 - Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de
fiscalização nas cidades ou zonas onde se fizerem necessárias.
CAPÍTULO

IV

Das câmaras especializadas
Seção

I

Da instituição das câmaras e suas atribuições
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:
a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua
competência

profissional

específica;
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b)

julgar

c)

aplicar

as
as

infrações

do

penalidades

Código
e

de

multas

Ética;
previstas;

d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das
firmas, das entidades de direito público, das entidades de
classe

e

das

escolas

ou

faculdades

na

Região;

e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas
especializações

profissionais;

f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou
mais especializações profissionais, encaminhando-os ao
Conselho Regional.
Seção

II

Da composição e organização
Art. 47 - As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos
conselheiros regionais.
Parágrafo único - Em cada Câmara Especializada haverá um
membro, eleito pelo Conselho Regional, representando as
demais categorias profissionais.
Art. 48 - Será constituída Câmara Especializada desde que
entre os conselheiros regionais haja um mínimo de 3 (três) do
mesmo grupo profissional.
CAPÍTULO

V

Generalidades
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Art. 49 - Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais
compete, além da direção do respectivo Conselho, sua
representação em juízo.
Art. 50 - O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um)
ano faltar, sem licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas
ou não, perderá automaticamente o mandato, passando este a
ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente.
Art. 51 - O mandato dos presidentes e dos conselheiros será
honorífico.
Art. 52 - O exercício da função de membro dos Conselhos por
espaço de tempo não inferior a dois terços do respectivo
mandato será considerado serviço relevante prestado à Nação.
§ 1 º - O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas
condições deste Artigo o certificado de serviço relevante,
independentemente de requerimento do interessado, dentro de
12 (doze) meses contados a partir da comunicação dos
Conselhos.
§ 2º - Será considerado como serviço público efetivo, para
efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço
como Presidente ou Conselheiro, vedada, porém, a contagem
cumulativa com o tempo exercido em cargo público. (1)

35

Art. 53 - Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais
reunir-se-ão pelo menos uma vez por ano para, conjuntamente,
estudar e estabelecer providências que assegurem ou
aperfeiçoem a aplicação da presente Lei, devendo o Conselho
Federal remeter aos Conselhos Regionais, com a devida
antecedência, o temário respectivo.
Art. 54 - Aos Conselhos Regionais é cometido o encargo de
dirimir qualquer dúvida ou omissão sobre a aplicação desta
Lei, com recurso "ex-offício", de efeito suspensivo, para o
Conselho Federal, ao qual compete decidir, em última
instância, em caráter geral.
TÍTULO

III

Do registro e fiscalização profissional
CAPÍTULO

I

Do registro dos profissionais
Art. 55 - Os profissionais habilitados na forma estabelecida
nesta Lei só poderão exercer a profissão após o registro no
Conselho Regional sob cuja jurisdição se achar o local de sua
atividade.
Art. 56 - Aos profissionais registrados de acordo com esta Lei
será fornecida carteira profissional, conforme modelo adotado
pelo Conselho Federal, contendo o número do registro, a

36

natureza do título, especializações e todos os elementos
necessários à sua identificação.
§ 1 º - A expedição da carteira a que se refere o presente artigo
fica sujeita a taxa que for arbitrada pelo Conselho Federal.
§ 2 º - A carteira profissional, para os efeitos desta Lei,
substituirá o diploma, valerá como documento de identidade e
terá fé pública.
§ 3 º - Para emissão da carteira profissional, os Conselhos
Regionais deverão exigir do interessado a prova de habilitação
profissional e de identidade, bem como outros elementos
julgados convenientes, de acordo com instruções baixadas pelo
Conselho Federal.
Art. 57 - Os diplomados por escolas ou faculdades de
Engenharia,

Arquitetura

ou

Agronomia,

oficiais

ou

reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados, mas
estejam em processamento na repartição federal competente,
poderão exercer as respectivas profissões mediante registro
provisório no Conselho Regional.
Art. 58 - Se o profissional, firma ou organização, registrado em
qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra
Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.
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CAPÍTULO

II

Do registro de firmas e entidades
Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias,
cooperativas e empresas em geral, que se organizem para
executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida
nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de
promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais,
bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.
§ 1º - O registro de firmas, sociedades, associações,
companhias, cooperativas e empresas em geral só será
concedido se sua denominação for realmente condizente com
sua finalidade e qualificação de seus componentes.
§ 2º - As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de
economia mista que tenham atividade na engenharia, na
arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de
profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem qualquer
ônus, a fornecer aos Conselhos Regionais todos os elementos
necessários à verificação e fiscalização da presente Lei.
§ 3º - O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os
requisitos que as firmas ou demais organizações previstas
neste Artigo deverão preencher para o seu registro.
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Art. 60 - Toda e qualquer firma ou organização que, embora
não enquadrada no artigo anterior, tenha alguma seção ligada
ao exercício profissional da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, na forma estabelecida nesta Lei, é obrigada a
requerer o seu registro e a anotação dos profissionais,
legalmente habilitados, delas encarregados.
Art. 61 - Quando os serviços forem executados em lugares
distantes da sede, da entidade, deverá esta manter junto a cada
um dos serviços um profissional devidamente habilitado
naquela jurisdição.
Art. 62 - Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser
eleitos pelas entidades de classe que estiverem previamente
registradas no Conselho em cuja jurisdição tenham sede.
§ 1º - Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo
deverão estar legalizadas, ter objetivo definido permanente,
contar no mínimo trinta associados engenheiros, arquitetos ou
engenheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que forem
estabelecidas pelo Conselho Regional.
§ 2º - Quando a entidade reunir associados engenheiros,
arquitetos e engenheiros-agrônomos, em conjunto, o limite
mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de sessenta.
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CAPÍTULO

III

Das anuidades, emolumentos e taxas
Art. 63 - Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de
conformidade com o que preceitua a presente Lei são
obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho
Regional a cuja jurisdição pertencerem.
§ 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir
de 1º de janeiro de cada ano.(1)
§ 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o
acréscimo de vinte por cento, a título de mora, quando
efetuado no mesmo exercício.(2)
§ 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu
valor atualizado para o vigente à época do pagamento,
acrescido de vinte por cento, a título de mora.(3)
Art. 64 - Será automaticamente cancelado o registro do
profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o
pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2(dois)
anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do
pagamento da dívida.
Parágrafo único - O profissional ou pessoa jurídica que tiver
seu registro cancelado nos termos deste Artigo, se desenvolver
qualquer atividade regulada nesta Lei, estará exercendo
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ilegalmente a profissão, podendo reabilitar-se mediante novo
registro, satisfeitas, além das anuidades em débito, as multas
que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e
taxas regulamentares.
Art. 65 - Toda vez que o profissional diplomado apresentar a
um Conselho Regional sua carteira para o competente "visto" e
registro, deverá fazer prova de ter pago a sua anuidade na
Região de origem ou naquela onde passar a residir.
Art. 66 - O pagamento da anuidade devida por profissional ou
pessoa jurídica somente será aceito após verificada a ausência
de quaisquer débitos concernentes a multas, emolumentos,
taxas ou anuidades de exercícios anteriores.
Art. 67 - Embora legalmente registrado, só será considerado no
legítimo exercício da profissão e atividades de que trata a
presente Lei o profissional ou pessoa jurídica que esteja em dia
com o pagamento da respectiva anuidade.
Art. 68 - As autoridades administrativas e judiciárias, as
repartições estatais, paraestatais, autárquicas ou de economia
mista não receberão estudos, projetos, laudos, perícias,
arbitramentos e quaisquer outros trabalhos, sem que os autores,
profissionais ou pessoas jurídicas façam prova de estar em dia
com o pagamento da respectiva anuidade.
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Art. 69 - Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas
para obras ou serviços técnicos e para concursos de projetos,
profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem prova de
quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição
onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser executado.
Art. 70 - O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo
o Regimento de Custas e, periodicamente, quando julgar
oportuno, promoverá sua revisão.
TÍTULO

IV

Das penalidades
Art. 71 - As penalidades aplicáveis por infração da presente
Lei são as seguintes, de acordo com a gravidade da falta:
a) advertência reservada;
b) censura pública;
c) multa;
d) suspensão temporária do exercício profissional;
e) cancelamento definitivo do registro.
Parágrafo único - As penalidades para cada grupo profissional
serão impostas pelas respectivas Câmaras Especializadas ou,
na falta destas, pelos Conselhos Regionais.
Art. 72 - As penas de advertência reservada e de censura
pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de
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cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a
gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das
respectivas Câmaras Especializadas.
Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor
de referência fixada pelo Poder Executivo e terão os seguintes
valores, desprezadas as frações de um cruzeiro:
a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores
dos arts. 17 e 58 e das disposições para as quais não haja
indicação expressa de penalidade;
b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas
físicas, por infração da alínea "b" do Art. 6º, dos arts. 13, 14 e
55 ou do parágrafo único do Art. 64;
c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por
infração dos arts. 13, 14, 59 e 60 e parágrafo único do Art. 64;
d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por
infração das alíneas "a", "c" e "d" do Art. 6º;
e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por
infração do Art. 6º (1).
Parágrafo único - As multas referidas neste artigo serão
aplicadas em dobro nos casos de reincidência.
Art. 74 - Nos casos de nova reincidência das infrações
previstas no artigo anterior, alíneas "c", "d" e "e", será imposta,
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a critério das Câmaras Especializadas, suspensão temporária
do exercício profissional, por prazos variáveis de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos Regionais em pleno,
de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 75 - O cancelamento do registro será efetuado por má
conduta pública e escândalos praticados pelo profissional ou
sua condenação definitiva por crime considerado infamante.
Art. 76 - As pessoas não habilitadas que exercerem as
profissões reguladas nesta Lei, independentemente da multa
estabelecida, estão sujeitas às penalidades previstas na Lei de
Contravenções Penais.
Art. 77 - São competentes para lavrar autos de infração das
disposições a que se refere a presente Lei os funcionários
designados para esse fim pelos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas respectivas Regiões.
Art.

78

-

Das

penalidades

impostas

pelas

Câmaras

Especializadas, poderá o interessado, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da notificação, interpor
recurso que terá efeito suspensivo, para o Conselho Regional e,
no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal.
§ 1º - Não se efetuando o pagamento das multas,
amigavelmente, estas serão cobradas por via executiva.
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§ 2º - Os autos de infração, depois de julgados definitivamente
contra o infrator, constituem títulos de dívida líquida e certa.
Art. 79 - O profissional punido por falta de registro não poderá
obter a carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento
das multas em que houver incorrido.
TÍTULO

V

Das disposições gerais
Art. 80 - Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, autarquias dotadas de personalidade
jurídica de direito público, constituem serviço público federal,
gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade
tributária total (Art. 31, inciso V, alínea "a" da Constituição
Federal) e franquia postal e telegráfica.
Art. 81 - Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas
em Conselhos por mais de dois períodos sucessivos.
Art. 82 - As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos
e engenheiros-agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora,
não poderão ser inferiores a 6 (seis) vezes o salário mínimo da
respectiva região (Ver também Lei 4.950-A, de 22 ABR
1966).(VETADO, no que se refere aos servidores públicos
regidos pelo RJU.) (1 )
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Art. 83 - Os trabalhos profissionais relativos a projetos não
poderão ser sujeitos a concorrência de preço, devendo, quando
for o caso, ser objeto de concurso.()
Art. 84 - O graduado por estabelecimento de ensino agrícola
ou industrial de grau médio, oficial ou reconhecido, cujo
diploma ou certificado esteja registrado nas repartições
competentes, só poderá exercer suas funções ou atividades
após registro nos Conselhos Regionais.
Parágrafo único - As atribuições do graduado referido neste
Artigo serão regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em
vista seus currículos e graus de escolaridade.
Art. 85 - As entidades que contratarem profissionais nos
termos da alínea "c" do artigo 2º são obrigadas a manter, junto
a eles, um assistente brasileiro do ramo profissional respectivo.
TÍTULO

VI

Das disposições transitórias
Art. 86 - São assegurados aos atuais profissionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e aos que se encontrem
matriculados nas escolas respectivas, na data da publicação
desta Lei, os direitos até então usufruídos e que venham de
qualquer forma a ser atingidos por suas disposições.
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Parágrafo único - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze)
meses, a contar da publicação desta Lei, para os interessados
promoverem a devida anotação nos registros dos Conselhos
Regionais.
Art. 87 - Os membros atuais dos Conselhos Federal e
Regionais completarão os mandatos para os quais foram
eleitos.
Parágrafo único - Os atuais presidentes dos Conselhos Federal
e Regionais completarão seus mandatos, ficando o presidente
do primeiro dêsses Conselhos com o caráter de membro do
mesmo.
Art. 88 - O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60
(sessenta) dias a partir da data da presente Lei, destinadas a
completar a composição dos Conselhos Federal e Regionais.
Art. 89 - Na constituição do primeiro Conselho Federal após a
publicação desta Lei serão escolhidos por meio de sorteio as
Regiões e os grupos profissionais que as representarão.
Art. 90 - Os Conselhos Federal e Regionais, completados na
forma desta Lei, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
após a posse, para elaborar seus regimentos internos,
vigorando, até a expiração deste prazo, os regulamentos e
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resoluções vigentes no que não colidam com os dispositivos da
presente Lei.
Art. 91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 92 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 DEZ l966; 145º da Independência e 78º da
República.

H. CASTELO BRANCO
L. G. do Nascimento e Silva

LEI Nº 12.514, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011.

Dá nova redação ao art. 4o da Lei no 6.932, de 7 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente; e
trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em
geral.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço

saber

que

o

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 4o da Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4o Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de
R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em
serviço de 60 (sessenta) horas semanais.
§ 1o O médico-residente é filiado ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS como contribuinte individual.
§ 2o O médico-residente tem direito, conforme o caso, à
licença-paternidade de 5 (cinco) dias ou à licença-maternidade
de 120 (cento e vinte) dias.
§ 3o A instituição de saúde responsável por programas de
residência médica poderá prorrogar, nos termos da Lei no
11.770, de 9 de setembro de 2008, quando requerido pela
médica-residente, o período de licença-maternidade em até 60
(sessenta) dias.
§ 4o O tempo de residência médica será prorrogado por prazo
equivalente à duração do afastamento do médico-residente por
motivo de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2o e 3o.
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§ 5o A instituição de saúde responsável por programas de
residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo
o período de residência:
I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante
os plantões;
II - alimentação; e
III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
§ 6o O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de
revisão anual.” (NR)
Art. 2o O art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art.

26.

............................................................................................
Parágrafo único. Não caracterizam contraprestação de serviços
nem vantagem para o doador, para efeito da isenção referida
no caput, as bolsas de estudo recebidas pelos médicosresidentes.” (NR)
Art. 3o As disposições aplicáveis para valores devidos a
conselhos profissionais, quando não existir disposição a
respeito em lei específica, são as constantes desta Lei.
Parágrafo único. Aplica-se esta Lei também aos conselhos
profissionais quando lei específica:
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I - estabelecer a cobrança de valores expressos em moeda ou
unidade de referência não mais existente;
II - não especificar valores, mas delegar a fixação para o
próprio conselho.
Art. 4o Os Conselhos cobrarão:
I - multas por violação da ética, conforme disposto na
legislação;
II - anuidades; e
III - outras obrigações definidas em lei especial.
Art. 5o O fato gerador das anuidades é a existência de
inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo
do exercício.
Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor
de:
I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00
(quinhentos reais);
II - para profissionais de nível técnico: até R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais); e
III - para pessoas jurídicas, conforme o capital social, os
seguintes valores máximos:
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): R$ 500,00
(quinhentos reais);
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b) acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$
200.000,00 (duzentos mil reais): R$ 1.000,00 (mil reais);
c) acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$
500.000,00 (quinhentos mil reais): R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais);
d) acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$
1.000.000,00 (um milhão de reais): R$ 2.000,00 (dois mil
reais);
e) acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais): R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais);
f) acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 3.000,00 (três mil
reais);
g) acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$
4.000,00 (quatro mil reais).
§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo
com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice
oficial que venha a substituí-lo.
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§ 2o O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais
recém-inscritos, os critérios de isenção para profissionais, as
regras de recuperação de créditos, as regras de parcelamento,
garantido o mínimo de 5 (cinco) vezes, e a concessão de
descontos para pagamento antecipado ou à vista, serão
estabelecidos pelos respectivos conselhos federais.
Art. 7o Os Conselhos poderão deixar de promover a cobrança
judicial de valores inferiores a 10 (dez) vezes o valor de que
trata o inciso I do art. 6o.
Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas
referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor
cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.
Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização
de medidas administrativas de cobrança, a aplicação de
sanções por violação da ética ou a suspensão do exercício
profissional.
Art. 9o A existência de valores em atraso não obsta o
cancelamento ou a suspensão do registro a pedido.
Art. 10. O percentual da arrecadação destinado ao conselho
regional e ao conselho federal respectivo é o constante da
legislação específica.
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Art. 11. O valor da Taxa de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, prevista na Lei no 6.496, de 7 de dezembro de
1977, não poderá ultrapassar R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).
Parágrafo único. O valor referido no caput será atualizado,
anualmente, de acordo com a variação integral do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou índice oficial que venha a substituí-lo.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 2011; 190o da Independência e
123o da República.

RESOLUÇÃO

Nº

1.025,

DE

30

DE

OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o
Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

O

CONSELHO

FEDERAL

DE

ENGENHARIA,

ARQUITETURA E AGRONOMIA – Confea, no uso das
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atribuições que lhe confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº
5.194,

de

24

de

dezembro

de

1966,

e

Considerando os arts. 8º, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei nº
5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras
providências;
Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de
dezembro

de

1977,

que

institui

a

Anotação

de

Responsabilidade Técnica na execução de obras e na prestação
de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
Considerando os arts. 30 e 72 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências;
Considerando o art. 11, § 1º, do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8
de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências;
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Considerando a Lei nº 5.700, de 1º de janeiro de 1971, que
dispõe sobre a forma de registro e a apresentação dos símbolos
nacionais

e

dá

outras

providências;

Considerando a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências;
Considerando a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que
dispõe

sobre

a

arbitragem;

Considerando o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009,
que dispõe sobre a simplificação do atendimento público
prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de
firma em documentos produzidos no Brasil, institui a “Carta de
Serviços

ao

Cidadão”

e

dá

outras

providências,

RESOLVE:
Art. 1º Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa,
cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa
física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo
Técnico – CAT, bem como aprovar os modelos de ART e de
CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados
mínimos para registro do atestado que constituem os Anexos I,
II,

III

e

IV

desta

resolução,

respectivamente.
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CAPíTULO

I

DA ANOTAçãO DE RESPONSABILIDADE TéCNICA
Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos
legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou
prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo
Sistema

Confea/Crea.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras
ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas
pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no
Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se
aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de
direito público quanto de direito privado, para o desempenho
de cargo ou função técnica que envolva atividades para as
quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos
técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Seção
Do

I
Registro

da

ART

Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no
sistema eletrônico do Crea e o recolhimento do valor
correspondente.
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§ 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do
valor

da

ART

ensejará

as

sanções

legais

cabíveis.

§ 2º Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da
ART serão automaticamente anotados no Sistema de
Informações

Confea/Crea

–

SIC.

§ 3º O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de
dados que consolida as informações de interesse nacional
registradas

no

Sistema

Confea/Crea.

Art. 5º O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de
acordo

com

o

disposto

nesta

resolução,

mediante

preenchimento de formulário eletrônico, conforme o Anexo I,
e senha pessoal e intransferível fornecida após assinatura de
termo

de

responsabilidade.

Art. 6º A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do contratante, com o
objetivo

de

documentar

o

vínculo

contratual.

Art. 7º O responsável técnico deverá manter uma via da ART
no

local

da

obra

ou

serviço.

Art. 8º é vedado ao profissional com o registro cancelado,
suspenso

ou

interrompido

registrar

ART.

Art. 9º Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:
I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou
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prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo
Sistema

Confea/Crea;

II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART
múltipla, que especifica vários contratos referentes à execução
de obras ou à prestação de serviços em determinado período; e
III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa
jurídica para desempenho de cargo ou função técnica.
Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser
classificada

em:

I – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica
do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial,
complementa os dados anotados nos seguintes casos:
a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o
valor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou
prorrogar

o

prazo

de

execução;

ou

b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas,
desde que não impliquem a modificação da caracterização do
objeto

ou

da

atividade

técnica

contratada.

II – ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica
do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial,
substitui

os

dados

anotados

nos

casos

em

que:

a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a
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modificação da caracterização do objeto ou da atividade
técnica

contratada;

ou

b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de
ART.
Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou
serviço

pode

ser

classificada

da

seguinte

forma:

I – ART individual, que indica que a atividade, objeto do
contrato,

é

desenvolvida

por

um

único

profissional;

II – ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica
caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é
desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de
mesma

competência;

III – ART de corresponsabilidade, que indica que uma
atividade técnica caracterizada como executiva, objeto de
contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um
profissional

de

mesma

competência;

e

IV – ART de equipe, que indica que diversas atividades
complementares, objetos de contrato único, são desenvolvidas
em conjunto por mais de um profissional com competências
diferenciadas.
Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a
determinado empreendimento, registradas pelos profissionais
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em função de execução de outras atividades técnicas citadas no
contrato inicial, aditivo contratual, substituição de responsável
técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços,
devem ser vinculadas à ART inicialmente registrada, com o
objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da
obra

ou

serviço.

Seção

II

Da

Baixa

da

ART

Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada
concluída a participação do profissional em determinada
atividade técnica a partir da data da baixa da ART
correspondente.
Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou
a

pessoa

jurídica

administrativa,

civil

contratada
ou

penal,

das

responsabilidades

conforme

o

caso.

Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à
baixa da ART de execução de obra, prestação de serviço ou
desempenho

de

cargo

ou

função.

Art. 15. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada
em

função

de

algum

dos

seguintes

motivos:

I – conclusão da obra ou serviço, quando do término das
atividades

técnicas

descritas

na

ART;

ou
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II – interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão
das atividades técnicas descritas na ART, de acordo com os
seguintes

casos:

a)
b)
c)

rescisão
substituição

do

paralisação

contratual;

responsável
da

técnico;

obra

e

ou

serviço.

Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo
profissional por meio eletrônico e instruída com o motivo, as
atividades concluídas e, nos casos de baixa em que seja
caracterizada a não conclusão das atividades técnicas, a fase
em

que

a

obra

ou

serviço

se

encontrar.

Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo
contratante ou pela pessoa jurídica contratada por meio de
formulário próprio, conforme o Anexo III, desde que instruída
com informações suficientes que comprovem a inércia do
profissional

em

requerê-la.

§ 1º No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o
profissional para manifestar-se sobre o requerimento de baixa
no

prazo

de

dez

dias

corridos.

§ 2º O Crea analisará o requerimento de baixa após a
manifestação do profissional ou esgotado o prazo previsto para
sua

manifestação.
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Art. 18. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa
de ART por não conclusão das atividades técnicas após efetuar
análise do pedido e eventual verificação das informações
apresentadas.
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário, solicitar
documentos, efetuar diligências ou adotar outras providências
necessárias

ao

caso

para

averiguar

as

informações

apresentadas.
§ 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à
câmara

especializada

competente

para

apreciação.

Art. 19. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea:
I – a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que
teve o seu registro cancelado ou suspenso após a anotação da
responsabilidade

técnica;

e

II – a ART que indicar profissional que deixou de constar do
quadro

técnico

da

pessoa

jurídica

contratada.

Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do
profissional será processada administrativamente pelo Crea
mediante apresentação de cópia de documento hábil ou de
informações

acerca

do

óbito.

63

Art. 20. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas
concluídas e a data da solicitação serão automaticamente
anotados

no

SIC.

§ 1º No caso de rescisão contratual ou falecimento do
profissional, deverá ser anotada no SIC a data do distrato ou do
óbito.
§ 2º No caso em que seja apresentado documento
comprobatório, também será anotada no SIC a data da
conclusão

da

obra

ou

serviço.

Seção

III

Do

Cancelamento

da

ART

Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando:
I – nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem
executadas;
II

ou

–

o

contrato

não

for

executado.

Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea
pelo profissional, pela pessoa jurídica contratada ou pelo
contratante, e ser instruído com o motivo da solicitação.
Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do
processo

administrativo

de

cancelamento

da

ART.

§ 1º Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e
adotar

as

providências

necessárias

ao

caso.
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§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART
caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais
especializações profissionais, o processo será apreciado pelas
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência,
encaminhado

ao

Plenário

do

Crea

para

decisão.

§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa
jurídica contratada e ao contratante o cancelamento da ART.
Art. 24. Após o cancelamento da ART, o motivo e a data de
cancelamento serão automaticamente anotados no SIC.
Seção

IV

Da
Art.

Nulidade
25.

A

nulidade

da
da

ART

ART
ocorrerá

quando:

I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão
insanáveis

de

qualquer

dado

da

ART;

II – for verificada incompatibilidade entre as atividades
desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável
técnico

à

época

do

registro

da

ART;

III – for verificado que o profissional emprestou seu nome a
pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação nas
atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada
em

julgado;

IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal da
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profissão;
V – for caracterizada a apropriação de atividade técnica
desenvolvida

por

outro

profissional

habilitado;

ou

VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou
serviço

a

ela

relacionado.

Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade
desenvolvida decidirá acerca do processo administrativo de
anulação

da

ART.

§ 1º No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro
ou inexatidão dos dados da ART, preliminarmente o Crea
notificará o profissional e a pessoa jurídica contratada para
proceder às correções necessárias no prazo de dez dias
corridos, contados da data do recebimento da notificação.
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART
caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais
especializações profissionais, o processo será apreciado pelas
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência,
encaminhado

ao

Plenário

do

Crea

para

decisão.

§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa
jurídica contratada e ao contratante os motivos que levaram à
anulação

da

ART.

Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão
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que a anulou serão automaticamente anotados no SIC.
Seção
Da

V
ART

de

Obra

ou

Serviço

Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de
serviço deve ser registrada antes do início da respectiva
atividade técnica, de acordo com as informações constantes do
contrato

firmado

entre

as

partes.

§ 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em
até dez dias após a liberação da ordem de serviço ou após a
assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde que
não esteja caracterizado o início da atividade.
§ 2º é vedado o registro da ART relativa à execução de obra ou
à prestação de serviço concluído, cuja atividade técnica tenha
sido iniciada após a data de entrada em vigor desta resolução.
Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.
Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade
técnica, bem como o trabalho em equipe para execução de obra
ou prestação de serviço obriga ao registro de ART, vinculada à
ART

primeiramente

registrada.

Art. 30. A subcontratação ou a subempreitada de parte ou da
totalidade da obra ou do serviço obriga ao registro de ART, da
seguinte

forma:
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I – o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada
deve registrar ART de gestão, direção, supervisão ou
coordenação do serviço subcontratado, conforme o caso; e
II – o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve
registrar ART de obra ou serviço relativa à atividade que lhe
foi subcontratada, vinculada à ART de gestão, supervisão,
direção

ou

coordenação

do

contratante.

Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada
indicando atividades que posteriormente foram subcontratadas,
compete ao profissional substituí-la para adequação ao
disposto

no

inciso

I

deste

artigo.

Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais
responsáveis técnicos pela execução da obra ou prestação do
serviço obriga ao registro de nova ART, vinculada à ART
anteriormente

registrada.

Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou
serviço no sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor
relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida
a

atividade,

nos

seguintes

casos:

I – quando o profissional for contratado como autônomo
diretamente
II

–

por

quando

o

pessoa

física

profissional

for

ou

jurídica;

ou

o

proprietário

do
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empreendimento

ou

empresário.

Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou
serviço no sistema eletrônico e à pessoa jurídica contratada
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em
cuja circunscrição for exercida a atividade, quando o
responsável técnico desenvolver atividades técnicas em nome
da

pessoa

jurídica

com

a

qual

mantenha

Seção
Da

vínculo.
VI

ART

de

Obra

ou

Serviço

de

Rotina

Art. 34. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é
facultado ao profissional que execute obras ou preste serviços
de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades
desenvolvidas

por

meio

da

ART

múltipla.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se
aplica ao serviço de rotina executado por profissional
integrante

do

quadro

técnico

de

pessoa

jurídica.

Art. 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica
relacionada à obra ou ao serviço de rotina pode ser
caracterizada como aquela que é executada em grande
quantidade

ou

de

forma

repetitiva

e

continuada.

Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato
cuja prestação do serviço seja caracterizada como periódica.
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Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço
de rotina que poderão ser registradas via ART múltipla serão
objeto

de

relação

unificada.

§ 1º A câmara especializada manifestar-se-á sempre que
surgirem outras atividades que possam ser registradas por meio
de

ART

múltipla.

§ 2º Aprovada pela câmara especializada, a proposta será
levada

ao

Plenário

para

apreciação.

§ 3º Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será
encaminhada ao Confea para apreciação e atualização da
relação

correspondente.

Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as atividades
referentes às obras e aos serviços de rotina contratados ou
desenvolvidos

no

mês

calendário.

Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia
útil do mês subsequente à execução da obra ou prestação do
serviço de rotina, no Crea em cuja circunscrição for exercida a
atividade.
Art. 39. é vedado o registro de atividade que tenha sido
concluída em data anterior ou iniciada posteriormente ao
período do mês de referência a que corresponde a ART
múltipla.
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Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no
sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao
registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade,
nos

seguintes

casos:

I – quando o profissional for contratado como autônomo
diretamente
II

–

por

quando

o

pessoa

física

profissional

empreendimento

for

ou

ou

jurídica;

ou

o

proprietário

do

empresário.

Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no
sistema eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento
do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for
exercida

a

atividade,

quando

o

responsável

técnico

desenvolver atividades em nome da pessoa jurídica com a qual
mantenha

vínculo.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se
aplica ao registro da ART múltipla de execução de obra ou
prestação de serviço de rotina desenvolvido por profissional
integrante do quadro técnico de pessoa jurídica de direito
público.
Seção

VII

Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de
Diversos

Creas
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Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de
serviços que abranjam circunscrições de diversos Creas deve
ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica,
de acordo com as informações constantes do contrato firmado
entre

as

partes,

da

seguinte

forma:

I – a ART referente à execução de obras ou à prestação
serviços que abranjam mais de uma unidade da federação pode
ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a
atividade;
II – a ART referente à prestação de serviço cujo objeto
encontra-se em outra unidade da federação pode ser registrada
no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada a
atividade

profissional;

ou

III – a ART referente à execução de obras ou à prestação de
serviços executados remotamente a partir de um centro de
operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se
localizar

o

centro

de

operações.

Seção
Da

VIII
ART

de

Cargo

ou

Função

Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função
técnica, tanto com pessoa jurídica de direito público quanto de
direito privado, obriga à anotação de responsabilidade técnica
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no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade.
§ 1º A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve
ser registrada após assinatura do contrato ou publicação do ato
administrativo de nomeação ou designação, de acordo com as
informações constantes do documento comprobatório de
vínculo

do

profissional

com

a

pessoa

jurídica.

§ 2º Somente a alteração do cargo, da função ou da
circunscrição onde for exercida a atividade obriga ao registro
de

nova

ART.

§ 3º é vedado o registro da ART de cargo ou função extinta,
cujo vínculo contratual tenha sido iniciado após a data de
entrada

em

vigor

desta

resolução.

Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional
integrante do quadro técnico da pessoa jurídica não exime o
registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço –
específica

ou

múltipla.

Art. 45. O registro da ART de cargo ou função somente será
efetivado após a apresentação no Crea da comprovação do
vínculo

contratual.

Parágrafo único. Para efeito desta resolução, o vínculo entre o
profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio
de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e
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Previdência Social – CTPS, contrato de prestação de serviço,
livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de
assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação
do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o
início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo
profissional.
Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou
função no sistema eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da
circunscrição

onde

for

exercida

a

atividade.

CAPíTULO
DO

II

ACERVO

TéCNICO

PROFISSIONAL

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades
desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis
com suas atribuições e registradas no Crea por meio de
anotações

de

responsabilidade

técnica.

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional
as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam
às
I

seguintes
–

tenham

condições:
sido

baixadas;

ou

II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado
atestado que comprove a execução de parte das atividades nela
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consignadas.
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa
jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos
profissionais

integrantes

de

seu

quadro

técnico.

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma
pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
Seção
Da

I
Emissão

de

Certidão

de

Acervo

Técnico

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento
que certifica, para os efeitos legais, que consta dos
assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica
pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.
Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional
por meio de formulário próprio, conforme o Anexo III, com
indicação do período ou especificação do número das ARTs
que

constarão

da

certidão.

Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de
obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser
instruído com atestado que comprove a efetiva participação do
profissional na execução da obra ou prestação do serviço,
caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as
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etapas

finalizadas.

Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após
efetuar a análise do requerimento e a verificação das
informações

apresentadas.

§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante
justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar diligências
para

averiguar

as

informações

apresentadas.

Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o
Anexo
I

II,

–

deve

conter

identificação

II

–

as
do

seguintes

informações:

responsável

técnico;

das

ARTs;

dados

III – observações ou ressalvas, quando for o caso;
IV
V

–

local

e

–

data

de

autenticação

expedição;

e

digital.

Páragrafo único. A CAT poderá ser emitida pela Internet desde
que atendidas as exigências de análise de documentação
relativa

ao

caso

especifico.

Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional.
§ 1º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem
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como de alteração da situação do registro da ART.
§ 2º A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou
do

Confea.

Art. 54. é vedada a emissão de CAT ao profissional que
possuir débito relativo a anuidade, multas e preços de serviços
junto ao Sistema Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja
exigibilidade encontrar-se suspensa em razão de recurso.
Art. 55. é vedada a emissão de CAT em nome da pessoa
jurídica.
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade
técnico-profissional

da

pessoa

jurídica

somente

se

o

responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como
integrante

de

seu

quadro

técnico.

Art. 56. A CAT deve conter número de controle para consulta
acerca da autenticidade e da validade do documento.
Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua
validação serão automaticamente transmitidos ao SIC.
Seção
Do

II
Registro

de

Atestado

Art. 57. é facultado ao profissional requerer o registro de
atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova
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de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível

em

características,

quantidades

e

prazos.

Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela
contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de
direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a
prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e
qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis
técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.
Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou
prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos
e quantitativos do atestado devem ser declarados por
profissional que possua habilitação nas profissões abrangidas
pelo

Sistema

Confea/Crea.

Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em
seu quadro técnico profissional habilitado, o atestado deverá
ser

objeto

de

laudo

técnico.

Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo
profissional por meio de formulário, conforme o Anexo III, e
instruído com original e cópia, ou com duas cópias
autenticadas, do documento fornecido pelo contratante.
§ 1º Para efeito desta resolução, somente será objeto de
registro pelo Crea o atestado emitido sem rasuras ou
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adulteração, e que apresentar os dados mínimos indicados no
Anexo

IV.

§ 2º O requerimento deverá conter declaração do profissional
corroborando a veracidade das informações relativas à
descrição das atividades constantes das ARTs especificadas e à
existência

de

subcontratos

ou

subempreitadas.

§ 3º Será arquivada no Crea uma das vias do atestado
apresentado.
Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram
parcialmente concluídos deve explicitar o período e as etapas
executadas.
Art. 61. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou
subempreitados deve estar acompanhado de documentos
hábeis que comprovem a anuência do contratante original ou
que comprovem a efetiva participação do profissional na
execução da obra ou prestação do serviço, tais como trabalhos
técnicos, correspondências, diário de obras ou documento
equivalente.
Art. 62. No caso de obra própria, o atestado deve estar
acompanhado de documento público que comprove a
conclusão da obra ou serviço expedido pela prefeitura, por
agência reguladora ou por órgão ambiental, entre outros.
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Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado
após efetuar a análise do requerimento e a verificação dos
dados do atestado em face daqueles constantes dos
assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas.
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante
justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar diligências
para

averiguar

as

informações

apresentadas.

§ 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à
câmara

especializada

competente

para

apreciação.

§ 4º Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na
ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais
especializações profissionais, o processo será apreciado pelas
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência,
encaminhado

ao

Plenário

do

Crea

para

decisão.

Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua
vinculação à CAT, que especificará somente as ARTs a ele
correspondentes.
§ 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do
atestado

são

de

responsabilidade

do

seu

emitente.

§ 2º A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento
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que

comprova

o

registro

do

atestado

no

Crea.

§ 3º A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes
em função da verificação do registro do profissional e da
pessoa jurídica à época da execução da obra ou da prestação do
serviço, bem como dos dados do atestado em face daqueles
constantes dos assentamentos do Crea relativos às ARTs
registradas.
§ 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional

da

pessoa

jurídica

somente

se

o

responsável técnico indicado estiver ou venha ser a ela
vinculado como integrante de seu quadro técnico por meio de
declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega
das
Seção

propostas.
III

Da Inclusão ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no
Exterior
Art. 65. é facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro,
registrado no Crea, que executou obra, prestou serviços ou
desempenhou cargo ou função no exterior, requerer a inclusão
desta atividade ao seu acervo técnico por meio do registro da
ART correspondente, desde que tenha sido realizada após sua
diplomação em curso técnico de nível médio ou de nível
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superior nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano para
requerer

a

inclusão

ao

acervo

técnico

de

atividade

desenvolvida no exterior, contados da data de registro no Crea
ou

de

sua

reativação

após

entrada

no

país.

Art. 66. A inclusão ao acervo técnico de atividade
desenvolvida no exterior deve ser requerida ao Crea por meio
de formulário, conforme o Anexo III, e instruída com cópia
dos

seguintes

documentos:

I – formulário da ART, assinado pelo responsável técnico e
pelo contratante, indicando o nível de participação e as
atividades

desenvolvidas

pelo

profissional;

e

II – documento hábil que comprove a efetiva participação do
profissional na execução da obra ou prestação do serviço,
indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as
atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos,
correspondências, diário de obras, livro de ordem, atestado
emitido

pelo

contratante

ou

documento

equivalente.

§ 1º O Crea dispensará a assinatura do contratante na ART
caso seja apresentada cópia do contrato ou de documento
equivalente que comprove a relação jurídica entre as partes.
§ 2º Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela
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autoridade consular brasileira, devem ser traduzidos para o
vernáculo

por

tradutor

público

juramentado.

Art. 67. O requerimento de inclusão ao acervo técnico será
analisado para verificação da documentação apresentada, das
atribuições do profissional e da atividade descrita, em função
da legislação brasileira em vigor à época de sua execução.
Parágrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e
mediante justificativa, solicitar outros documentos para
averiguar

as

informações

apresentadas.

Art. 68. A câmara especializada competente decidirá sobre o
requerimento de registro da ART após a verificação das
informações

apresentadas.

§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Após o deferimento, o profissional será comunicado para
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro da ART.
§ 3º No caso em que a atividade técnica descrita na ART
caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais
especializações profissionais, o processo será apreciado pelas
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência,
encaminhado
CAPíTULO

ao

Plenário

do

Crea

para

decisão.
III
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DAS

DISPOSIçõES

GERAIS

Art. 69. é facultado ao profissional requerer por meio de
fomulário, conforme o Anexo III, certidão que relaciona as
ARTs registradas no Crea em função do período ou da situação
em

que

se

encontram.

Art. 70. As cópias dos documentos exigidos nesta resolução
devem ser autenticadas em cartório ou objeto de conferência
atestada por servidor do Crea, desde que apresentados os
respectivos

originais.

Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as
informações apresentadas e adotar as providências necessárias
ao

caso.

Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de
obra ou serviço concluído sem a anotação de responsabilidade
técnica

serão

objeto

de

resolução

específica.

Art. 73. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta
resolução

serão

objeto

de

legislação

específica.

Art. 74. Os Anexos I, II, III e IV serão atualizados anualmente
pelo plenário do Confea, após deliberação da comissão
permanente que tem como atribuição a organização do
Sistema.
§ 1º Para fins de atualização dos Anexos I, II, III e IV, o Crea
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deve encaminhar ao Confea proposta justificada até 30 de maio
de

cada

ano.

§ 2º O disposto neste artigo também se aplica ao manual de
procedimentos para preenchimento da ART, emissão de CAT e
registro

de

atestado.

Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de
procedimentos serão atualizadas rotineiramente a partir de
proposta

justificada

encaminhada

pelos

Creas,

após

deliberação da comissão permanente que tem como atribuição
a

organização

do

Sistema.

Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas
auxiliares serão analisadas em caráter prioritário pela unidade
organizacional do Confea responsável pela elaboração de
normas

e

CAPíTULO
DAS

procedimentos.
IV

DISPOSIçõES

TRANSITóRIAS

Art. 76. O Crea terá até a data de início da vigência desta
resolução para promover a adaptação de suas rotinas
administrativas aos novos procedimentos previstos para a
anotação de responsabilidade técnica e a composição do acervo
técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste
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artigo, o Crea deverá adotar as seguintes providências:
I – instituir plano de comunicação para divulgar aos
profissionais os procedimentos que serão alterados ou
implantados

a

partir

da

vigência

desta

resolução;

II – reformular os atos administrativos que contrariem as novas
disposições;

e

III – aprovar outros atos administrativos que se façam
necessários

para

o

cumprimento

desta

resolução.

Art. 77. O Crea terá o prazo de doze meses após a entrada em
vigor

desta resolução

para implantar

a infraestrutura

tecnológica necessária e adaptar seu sistema corporativo aos
novos procedimentos eletrônicos previstos para a anotação de
responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de
acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam:
I – registro, baixa, cancelamento e anulação de ART;
II

–

emissão

III

–

de

certidão
registro

de

acervo
de

técnico;
atestado;

IV – inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no
exterior;
V – consulta às ARTs registradas e às CATs emitidas; e
VI – anotação no SIC das informações referenciadas nesta
resolução.
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§ 1º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a
adaptação do sistema corporativo do Crea se efetivem, os
novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da
ART poderão ser disponibilizados ao profissional por meio de
formulário impresso nos moldes dos anexos desta resolução.
§ 2º Até que a integração ao SIC se efetive, o sistema
corporativo do Crea deverá disponibilizar aos interessados
serviço

de

consulta

aos

documentos

registrados

eletronicamente

e

emitidos.

§ 3º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a
adaptação do sistema corporativo do Crea se efetivem, a CAT
poderá ser emitida manualmente e assinada pelo presidente ou
por empregado do Crea, desde que conste da certidão
referência

expressa

a

esta

delegação.

Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente
será efetivado com a apresentação ao Crea da via assinada e do
comprovante

do

pagamento

do

valor

correspondente.

Parágrafo único. Será vedado ao Crea registrar ART
manualmente preenchida a partir de 1º de janeiro de 2011,
ressalvados casos específicos devidamente justificados e
autorizados

pelo

Plenário

do

Confea.

Art. 79. O profissional terá o prazo de um ano para requerer ao
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Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17 de março de
1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a obra
ou serviço concluído que tenha sido iniciado antes da entrada
em

vigor

desta

resolução.

*

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo
será contado da data de entrada em vigor desta resolução.
Art. 79. O profissional terá o prazo de vinte e quatro meses
para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17
de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica
relativa a obra ou serviço concluído e a cargo ou função extinta
que tenha sido iniciada até 31 de dezembro de 2011.
Art. 79. O profissional terá até o dia 31 de dezembro de 2012
para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17
de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica
relativa a obra ou serviço concluído e a cargo ou função
extinta.
Parágrafo único. (REVOGADO) (NR)
Art. 79. O profissional terá até o dia 31 de dezembro de 2013
para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17
de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica
relativa a obra ou serviço concluído e a cargo ou função
extinta. (NR) Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de
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dezembro de 2013.
Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotação de
responsabilidade técnica serão obrigatórios somente para as
ARTs registradas de acordo com os formulários constantes do
Anexo

I.

Parágrafo único. Os novos procedimentos para análise de
acervo técnico serão obrigatórios para todas as ARTs,
independentemente da data de registro, ressalvadas aquelas
indicadas em requerimento protocolizado no Crea até a data de
entrada

em

vigor

desta

resolução.

Art. 81. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de
2010.
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário das
Resoluções nos 430, de 13 de agosto de 1999, e 444, de 14 de
abril de 2000, e na íntegra as Resoluções nos 317, de 31 de
outubro de 1986, 394, de 17 de março de 1995, 425, de 18 de
dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 2008, as Decisões
Normativas nos 15, de 2 de janeiro de 1985, 58, de 6 de
outubro de 1995, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 2009.
Eng.

Civ.

Marcos

Túlio

de

Melo
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Presidente

Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 – Seção 1,
pág. 119 a 121

RESOLUÇÃO

Nº

1.050,

DE

13

DE

DEZEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a regularização de obras e serviços de
Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.
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O

CONSELHO

FEDERAL

DE

ENGENHARIA

E

AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe
confere a alínea “f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº
6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART na execução de obras e na
prestação

de

serviços

de

Engenharia

e

Agronomia;

Considerando o art. 72 da Resolução nº 1.025, de 30 de
outubro de 2009, que dispõe que os critérios e os
procedimentos para regularização de obra ou serviço concluído
sem a anotação de responsabilidade técnica serão objeto de
resolução

específica,

RESOLVE:
Art. 1º Fixar os critérios e os procedimentos para regularização
de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos
sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
Art. 2º A regularização da obra ou serviço concluído deve ser
requerida no Crea em cuja circunscrição foi desenvolvida a
atividade pelo profissional que executou a obra ou prestou o
serviço, instruída com cópia dos seguintes documentos:
I

–

formulário

da

ART

devidamente

preenchido;

II – documento hábil que comprove a efetiva participação do
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profissional na execução da obra ou prestação do serviço,
indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as
atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos,
correspondências, diário de obras, livro de ordem, atestado
emitido pelo contratante ou documento equivalente; e
III – comprovante de pagamento do valor correspondente à
análise de requerimento de regularização de obra ou serviço
concluído.
§ 1º Mediante justificativa fundamentada, poderá ser aceita
como prova de efetiva participação do profissional declaração
do contratante, desde que baseada em início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ 2º A falta de visto do profissional no Crea em cuja
circunscrição a atividade foi desenvolvida não impede a
regularização da obra ou serviço, desde que a situação do
profissional

seja

previamente

regularizada.

Art. 3° O requerimento de regularização da obra ou serviço
será analisado para verificação da documentação apresentada,
das atribuições do profissional e da atividade descrita, em
função da legislação em vigor à época de sua execução, e após
a verificação pelo Crea da existência de obra ou serviço
concluído.
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Paragrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e
mediante justificativa, solicitar outros documentos para
averiguar

as

informações

apresentadas.

Art. 4° Apresentado o requerimento devidamente instruído, o
processo será encaminhado à câmara especializada competente
para

apreciação.

§ 1º No caso de a atividade técnica descrita na ART
caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais
especializações profissionais, a matéria, obrigatoriamente, será
apreciada por todas as câmaras especializadas competentes.
§ 2º Ocorrendo divergência nas decisões das câmaras
especializadas no caso previsto no § 1º, o requerimento será
encaminhado

ao

Plenário

do

Crea

para

deliberação.

§ 3º Não havendo câmara especializada da categoria ou
modalidade do profissional requerente, o processo será
apreciado

diretamente

pelo

Plenário

do

Regional.

Art. 5º Deferido o requerimento, o profissional será
comunicado

para efetuar

o

registro

da anotação

de

responsabilidade técnica mediante o recolhimento do valor da
ART.
Art. 6° A regularização de obra ou serviço na forma desta
resolução não exime o interessado de outras cominações legais
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cabíveis.
Art. 7° Os valores referentes ao registro da ART e à análise de
requerimento de regularização de obra ou serviço concluído a
serem aplicados pelos Creas serão aqueles constantes de
resolução específica, em vigor à época do requerimento.
Art. 8° Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Art. 9º Ficam revogados o §2º do art. 28 e o art. 79 da
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.
Brasília, 13 de dezembro de 2013.
Eng.

Civ.

José

Tadeu

da

Silva

Presidente

Publicada no D.O.U, de 19 de dezembro de 2013 – Seção 1,
pág. 382

RESOLUÇÃO

Nº

1.067,

DE

25

DE

SETEMBRO DE 2015.
Fixa os critérios para cobrança de registro da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.
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O

CONSELHO

FEDERAL

DE

ENGENHARIA

E

AGRONOMIA – CONFEA, no uso das atribuições que lhe
confere a alínea “f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro

de

1966,

e

Considerando o disposto na Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de
1977, que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART;
Considerando o disposto nos arts. 28 e 35 da Lei nº 5.194, de
1966, combinados ao art. 2º da Lei nº 6.496, de 1977,
conforme art. 2º da Lei nº 6.619, de 16 de dezembro de 1978,
que definem a renda do Confea, dos Creas e da Mútua;
Considerando o art. 27, alínea “p”, combinado com o art. 70 da
Lei nº 5.194, de 1966, e o disposto na Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro

de

2004;

Considerando o disposto na Lei nº 11.888, de 24 de dezembro
de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 de
junho

de

2005;

Considerando o disposto na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de
2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e
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Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária
– PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária
– PRONATER, altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e

dá

outras

providências;

Considerando a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que
dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente e
trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em
geral;
Considerando o disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de
outubro de 2009, que dispõe sobre ART e acervo técnico;
Considerando o disposto na Resolução nº 1.026, de 31 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre as rendas do Confea, dos
Creas

e

da

Mútua;

Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos
para

a

cobrança

de

ART

em

âmbito

nacional,

RESOLVE:
Art. 1º Fixar os critérios para cobrança de registro da Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART referente a execução de
obra, prestação de quaisquer serviços profissionais ou
desempenho de cargo ou função referentes à Engenharia e
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Agronomia no Crea da circunscrição onde a atividade será
realizada.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se
aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de
direito público quanto de direito privado, para o desempenho
de cargo ou função técnica que envolva atividades para as
quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos
técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 2º Os valores a serem efetivamente cobrados serão
definidos anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de
decisão plenária específica para este fim, editada até sessão
plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos
valores

definidos.

§ 1º A decisão plenária referida no caput deverá discriminar o
valor aferido para o índice de reajuste efetivamente praticado
para a correção dos valores, bem como os valores a serem
cobrados para cada uma das seguintes faixas:
TABELA A
(Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço)
OBRA OU SERVIÇO
FAIXA

VALOR DO CONTRATO (R$)
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1

Até 8.000,00

2

De 8.000,01 até 15.000,00

3

Acima de 15.000,00

TABELA B
(Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina)
OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA
FAIXA

CONTRATO (R$)

1

Até 200,00

2

De 200,01 até 300,00

3

De 300,01 até 500,00

4

De 500,01 até 1.000,00

5

De 1.000,01 até 2.000,00

6

De 2.000,01 até 3.000,00

7

De 3.000,01 até 4.000,00

8

Acima de 4.000,00

§ 2º O valor da ART referente à execução de obra incidirá
sobre

o

valor

do

custo

da

obra.

§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá
sobre

o

valor

do

contrato.

§ 4º Os contratos de obra ou serviço de rotina cujos valores de
contrato forem superiores à faixa 8 (oito) da Tabela B deverão

98

ter seus valores calculados segundo os critérios da Tabela A.
§ 5º Para definição dos valores da ART para o exercício
seguinte, deverá ser utilizado o valor praticado no exercício
vigente, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado no
período de doze meses contados até agosto do exercício
anterior a sua vigência, ou pelo índice oficial que venha a
substituí-lo.
Art. 3º O valor para registro de ART corresponderá ao da faixa
1 da Tabela A para as seguintes atividades profissionais,
independentemente

do

I

de

–

desempenho

valor
cargo

de
ou

função

contrato,:
técnica;

II – execução de obra ou de serviço realizado no exterior;
III – execução de obra ou de serviço para entidade beneficente
que comprovar sua condição mediante apresentação de
documento hábil, desde que enquadrada no cadastro de ação
institucional

do

Crea;

e

IV – execução de obra ou de serviço para programas de
Engenharia ou Agronomia Pública que comprovar sua
condição mediante apresentação de documento hábil, desde
que enquadrada no cadastro de ação institucional do Crea.
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Art. 4º O valor para registro de ART corresponderá ao da faixa
1

da

Tabela

A

para

os

seguintes

procedimentos:

I – vinculação à ART de obra ou serviço por coautoria,
corresponsabilidade

ou

equipe,

total

ou

parcial;

II – vinculação à ART de cargo ou função de atividade
realizada em razão de vínculo com pessoa jurídica de direito
público

ou

enquadrada

na

Classe

C;

e

III – substituição ou complementação de ART, desde que não
haja alteração da faixa de enquadramento da ART inicialmente
registrada.
§ 1º Será isento do valor referido no caput deste artigo o
registro

de

ART

nos

seguintes

casos:

I – complementação que informar aditivo de prazo de
execução ou de vigência do contrato que não caracterize
renovação

contratual;

e

II – substituição que corrigir erro de preenchimento de ART
anteriormente registrada, desde que a análise preliminar pelo
Crea não verifique a modificação do objeto ou da atividade
técnica

contratada.

§ 2º Verificando-se informação que altere a taxa de ART,
deverá ser cobrado o valor correspondente à diferença entre as
faixas desde que esta não seja inferior à taxa mínima,
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observando-se o que disciplina o art. 2º desta Resolução.
Art. 5º Mediante convênio, o Crea poderá fixar entre os valores
correspondentes

aos

das

faixas

da

Tabela

B,

independentemente do valor de contrato, o valor para registro
de ART a ser aplicado às atividades técnicas realizadas nas
seguintes

situações:

I – execução de obra ou prestação de serviço em locais em
estado de calamidade pública oficialmente decretada; e

II – execução de obra ou prestação de serviço para programa
de

interesse

social

na

área

urbana

ou

rural.

Art. 6º O valor da ART múltipla corresponderá ao somatório
dos valores individuais da ART relativa a cada contrato de
obra ou serviço de rotina, conforme valores fixados nas
Tabelas

A

e

B.

§ 1° O valor individual da ART relativa a cada contrato de
receita agronômica, independentemente do valor de contrato,
corresponderá

ao

da

faixa

1

da

Tabela

B.

§ 2º Para efeito do disposto no caput e parágrafos deste artigo,
o registro da ART múltipla deverá observar, no mínimo, o
valor

fixado

na

faixa

1

da

Tabela

A.

Art. 7° A ART relativa à prestação de serviço por prazo
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indeterminado cujo valor de contrato global não esteja fixado
será registrada anualmente e seu valor corresponderá ao do
serviço do primeiro mês do período da validade da ART
multiplicado

por

doze.

Art. 8º O boleto bancário terá data de vencimento fixada em
dez dias contados do cadastro eletrônico da ART no sistema,
limitada

ao

último

dia

útil

do

exercício

fiscal.

§ 1º A ART é válida somente quando quitada, mediante
apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no
site

do

Crea.

§ 2º O início da atividade profissional sem o pagamento do
valor

da

ART

ensejará

as

sanções

legais

cabíveis.

§ 3º No caso de a contratada ser pessoa jurídica de direito
público, o boleto bancário terá data de vencimento fixada em
trinta dias contados do cadastro eletrônico da ART no sistema,
limitada

ao

último

dia

útil

do

exercício

fiscal.

Art. 9º É vedada ao Crea a criação de qualquer outro ônus ou
desconto, bem como a modificação dos critérios estabelecidos
nesta

resolução.

§ 1º A regulamentação dos critérios para formalização de
convênios prevista nesta resolução será feita por meio de ato
administrativo

do

Crea.
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§ 2º Compete à Comissão de Controle e Sustentabilidade do
Sistema – CCSS acompanhar o cumprimento dos critérios e
procedimentos

fixados

nesta

resolução.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor noventa dias após sua
publicação no Diário Oficial da União – DOU, e seus efeitos a
partir

de

1º

de

janeiro

de

2016.

Art. 11. Fica revogada a Resolução nº 530, de 28 de novembro
de 2011.
Brasília, 25 de setembro de 2015.

Eng.

Civ.

José

Tadeu

da

Silva

Presidente

RESOLUÇÃO N° 1.073, DE 19 DE abril DE 2016

Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e
campos de atuação profissionais aos profissionais registrados
no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do
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exercício profissional no âmbito da Engenharia e da
Agronomia.

O CONSELHO

FEDERAL

DE

ENGENHARIA

E

AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe
confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro 1966, e
Considerando a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que
regula o exercício das profissões de engenheiro e de
engenheiro agrônomo;
Considerando o disposto no art. 1º da Lei nº 5.194, de 1966,
que caracteriza as profissões do engenheiro e do engenheiro
agrônomo pelas realizações de interesse social e humano que
importem na execução dos empreendimentos, de caráter
técnico, dispostos nas alíneas desse artigo;
Considerando o Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933,
que regula o exercício da profissão agronômica;
Considerando o Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de
1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro e de
agrimensor;
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Considerando o Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de
1946, que dispõe sobre a regulamentação do exercício das
profissões de engenheiro e de agrimensor, regida pelo Decreto
nº 23.569, de 1933;
Considerando a Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que
regula o exercício da profissão de geólogo;
Considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que
dispõe sobre a profissão de técnico industrial e agrícola de
nível médio;
Considerando a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que
disciplina a profissão de geógrafo;
Considerando a Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, que
dispõe sobre o exercício da profissão de meteorologista;
Considerando o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985,
que regulamenta a Lei nº 5.524, de 1968, modificado pelo
Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002;
Considerando a Lei nº 7.270, de 10 de dezembro de 1984, que
apresenta disposições referentes ao exercício da atividade de
perícia técnica;
Considerando 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;
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Considerando o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que
regulamenta a Lei nº 7.410, de 1985;
Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
Considerando a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, e
Considerando o disposto na Constituição Federal, art. 5º,
inciso XIII, que preconiza ser “livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer normas para a atribuição de títulos,
atividades, competências e campos de atuação profissionais no
âmbito das profissões que, por força de legislação federal
regulamentadora específica, forem fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea.
Capítulo I
DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Para efeito da fiscalização do exercício das profissões
objeto desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
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I

–

atribuição:

ato

geral

de

consignar

direitos

e

responsabilidades dentro do ordenamento jurídico que rege a
sociedade;
II – atribuição profissional: ato específico de consignar direitos
e responsabilidades, na defesa da sociedade, para o exercício
da profissão de acordo com a formação profissional obtida em
cursos regulares, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro;
III – título profissional: título constante da Tabela de Títulos
do Confea, atribuído pelo Crea ao portador de diploma de
conclusão de cursos regulares, expedido por instituições de
ensino credenciadas, em conformidade com as diretrizes
curriculares, o projeto pedagógico do curso e o perfil de
formação profissional, correspondente a um campo de atuação
profissional sob a fiscalização do Sistema Confea/Crea;
IV – atividade profissional: conjunto de práticas profissionais
que visam à aquisição de conhecimentos, capacidades,
atitudes, inovação e formas de comportamentos exigidos para
o

exercício

das

funções

próprias

de

uma

profissão

regulamentada;
V – campo de atuação profissional: conjunto de habilidades e
conhecimentos adquiridos pelo profissional no decorrer de sua
vida laboral em consequência da sua formação profissional
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obtida em cursos regulares, junto ao sistema oficial de ensino
brasileiro;
VI – formação profissional: processo de aquisição de
habilidades e conhecimentos profissionais, mediante conclusão
com aproveitamento e diplomação em curso regular, junto ao
sistema oficial de ensino brasileiro, visando ao exercício
responsável da profissão;
VII – competência profissional: capacidade de utilização de
conhecimentos,
desempenho
específicos,

de

habilidades
atividades

obedecendo

a

e

atitudes
em

necessários

campos

padrões

de

ao

profissionais
qualidade

e

produtividade.
VIII - modalidade profissional: conjunto de campos de atuação
profissional da Engenharia correspondentes a formações
básicas afins, estabelecido em termos genéricos pelo Confea;
IX – categoria (ou grupo) profissional: cada uma das duas
profissões regulamentadas na Lei nº 5.194 de 1966;
X – curso regular: curso técnico ou de graduação ou de
bacharelado reconhecido pelo sistema oficial de ensino
brasileiro, curso de especialização oficialmente autorizado e
credenciado pelo sistema oficial de ensino brasileiro e curso de
pós-graduação lato sensu e stricto sensu considerado válido,
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em consonância com as disposições legais que disciplinam o
sistema oficial de ensino brasileiro; e
XI – suplementação curricular: conjunto de componentes
curriculares integrantes de cursos de formação ou de graduação
regulares, em consonância com as disposições legais que
disciplinam o sistema oficial de ensino brasileiro.
Art. 3º Para efeito da atribuição de atividades, de competências
e de campos de atuação profissionais para os diplomados no
âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea,
consideram-se os níveis de formação profissional, a saber:
I – formação de técnico de nível médio;
II – especialização para técnico de nível médio;
III – superior de graduação tecnológica;
IV – superior de graduação plena ou bacharelado;
V – pós-graduação lato sensu (especialização);
VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e
VII – sequencial de formação específica por campo de saber.
§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis
discriminados nos incisos deste artigo deverão ser registrados e
cadastrados nos Creas para efeito de atribuições, títulos,
atividades, competências e campos de atuação profissionais.
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§ 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos
incisos I, III e IV habilitam o diplomado, em cursos
reconhecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, ao
registro profissional no Crea na forma estabelecida nos
normativos do Confea que regulam o assunto.
§ 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V, VI e
VII possibilitam ao profissional já registrado no Crea,
diplomado em cursos regulares e com carga horária que atenda
os requisitos estabelecidos pelo sistema oficial de ensino
brasileiro, a requerer extensão de atribuições iniciais de
atividades e campos de atuação profissionais na forma
estabelecida nesta resolução.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
Seção I
Atribuição de título profissional
Art. 4º O título profissional será atribuído pelo Crea, mediante
análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso
de formação do profissional, nos níveis discriminados nos
incisos I, III e IV do art. 3º, obtida por diplomação em curso
reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, no
âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.
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Parágrafo único. O título profissional a ser atribuído em
conformidade com o caput deste artigo deverá constar da
Tabela de Títulos do Confea.
Seção II
Atribuição inicial de atividades profissionais
Art. 5º Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas
as atividades profissionais estipuladas nas leis e nos decretos
regulamentadores das respectivas profissões, acrescidas das
atividades profissionais previstas nas resoluções do Confea,
em vigor, que dispõem sobre o assunto.
§ 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos
profissionais registrados nos Creas, ficam designadas as
seguintes atividades profissionais:
Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação
técnica.
Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento,
anteprojeto,

projeto,

detalhamento,

dimensionamento

e

especificação.
Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e
ambiental.
Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria.
Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico.
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Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação,
monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem.
Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica.
Atividade

08

–

Treinamento,

ensino,

pesquisa,

desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação
técnica, extensão.
Atividade 09 – Elaboração de orçamento.
Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de
qualidade.
Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico.
Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico.
Atividade 13 – Produção técnica e especializada.
Atividade 14 – Condução de serviço técnico.
Atividade 15 – Condução de equipe de produção, fabricação,
instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo
ou manutenção.
Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, instalação,
montagem,

operação,

reforma,

restauração,

reparo

ou

manutenção.
Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou
instalação.
Atividade 18 – Execução de desenho técnico.
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§ 2º As atividades profissionais designadas no § 1º poderão ser
atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou
separadamente, mediante análise do currículo escolar e do
projeto pedagógico do curso de formação do profissional,
observado o disposto nas leis, nos decretos e nos normativos
do Confea, em vigor, que tratam do assunto.
§ 3º As definições das atividades designadas neste artigo
encontram-se no glossário constante do Anexo I desta
Resolução.
Seção III
Atribuição inicial de campo de atuação profissional
Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se
dá a partir do contido nas leis e nos decretos regulamentadores
das respectivas profissões, acrescida do previsto nos
normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto.
§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em
legislação específica terão suas atribuições mínimas definidas
nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto.
§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação
inicial e não previstas no caput e no § 1º deste artigo serão
objeto de requerimento do profissional e decorrerão de análise
do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de
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formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras
especializadas competentes envolvidas.
Seção IV
Extensão das atribuições profissionais
Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de
competências e de campo de atuação profissional no âmbito
das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será
concedida pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes,
mediante

análise

do

projeto

pedagógico

de

curso

comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino
brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados
no art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação
curricular comprovadamente regular, dependendo de decisão
favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição
requerida.
§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de
atividades e de campo de atuação profissional no âmbito das
profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será em
conformidade

com

a

análise

efetuada

pelas

câmaras

especializadas competentes do Crea da circunscrição na qual se
encontra estabelecida a instituição de ensino ou a sede do
campus avançado, conforme o caso.
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§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do
mesmo grupo profissional.
§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o
outro é permitida somente no caso dos cursos stricto
sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e cadastrados
nos Creas.
§ 4º Os cursos previstos no parágrafo anterior quando
realizados no exterior deverão ser revalidados na forma da
legislação em vigor.
§ 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao
campo de atuação profissional do interessado ou câmara
especializada compatível à extensão de atribuição de campo de
atuação profissional pretendida pelo interessado, a decisão
caberá ao Plenário do Crea, embasada em relatório
fundamentado da Comissão de Educação e Atribuição
Profissional do Crea, quando houver, ou em relatório e voto
fundamentado de conselheiro representante de instituição de
ensino da modalidade.
§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do
cumprimento das exigências estabelecidas pelo sistema oficial
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de ensino brasileiro para a validade e a regularidade dos
respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva
instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema
Confea/Crea.
§ 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em
função exclusivamente de extensão de atribuição.
CAPÍTULO III
DO

REGISTRO

E

DAS

ATRIBUIÇÕES

DOS

PROFISSIONAIS
Art. 8º Os profissionais habilitados só poderão exercer a
profissão

após o

registro

no

Conselho

Regional

da

circunscrição onde se encontrar o local de sua atividade.
Parágrafo único. A atribuição inicial de títulos, atividades,
competências e campos de atuação profissionais, bem como a
extensão de atribuições, para os diplomados nos respectivos
níveis de formação abrangidos pelas diferentes profissões
fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será efetuada pelo Crea
estritamente em conformidade com a análise do Crea da
circunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição de
ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso,
incluindo o respectivo registro no Sistema de Informações
Confea/Crea – SIC.
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Art. 9° O Crea deverá anotar as características da formação do
profissional, com a correspondente atribuição inicial de título,
atividades e campos de atuação para o exercício profissional,
levando em consideração as disposições dos artigos anteriores.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. Para efeito da aplicação desta resolução, adotar-se-ão
os seguintes critérios:
I – ao profissional que estiver registrado será permitida a
extensão da atribuição inicial de atividades e campos de
atuação profissionais, em conformidade com o estabelecido no
art. 7º e seus parágrafos desta resolução;
II – ao aluno matriculado em curso técnico ou de graduação
comprovadamente regular antes da vigência desta resolução é
permitida a opção pelo registro em conformidade com as
disposições então vigentes;
III – ao egresso de curso técnico ou de graduação matriculado
a partir da vigência desta resolução serão atribuídos título,
atividades e campo de atuação profissionais em conformidade
com os critérios estabelecidos nos artigos 4º, 5º e 6º e seus
parágrafos, sendo-lhe permitida a extensão dessa atribuição
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inicial em conformidade com o estabelecido no art. 7º e seus
parágrafos, desta resolução; e
IV – ao profissional que ainda não estiver registrado, incluindo
o diplomado no exterior, serão atribuídos título, atividades e
campo de atuação profissionais, em conformidade com os
critérios estabelecidos nos artigos 4º, 5º e 6º e seus parágrafos,
sendo-lhe permitida a extensão dessa atribuição inicial em
conformidade com o estabelecido no art. 7º e seus parágrafos,
desta resolução.
Art. 11. A partir da vigência desta resolução, os Creas deverão
registrar, no cadastro do SIC:
I – do profissional engenheiro já registrado no Crea, com
atribuições iniciais constantes das resoluções do Confea, em
vigor, o acréscimo das atribuições do art. 7º da Lei nº 5.194, de
1966, e dos artigos específicos de sua profissão constantes do
Decreto nº 23.569, de 1933, mediante análise curricular;
II – do profissional engenheiro-agrônomo já registrado no Crea
com atribuições iniciais constantes das resoluções do Confea,
em vigor, o acréscimo das atribuições do art. 7º da Lei nº
5.194, de 1966, e do Decreto nº 23.196, de 1933, mediante
análise curricular; e
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III – dos demais profissionais já registrados no Crea, as
atribuições constantes das leis, dos decretos regulamentadores
das respectivas profissões ou dos artigos específicos de suas
profissões constantes das resoluções do Confea, conforme o
caso.
Parágrafo único. O registro no cadastro do SIC das situações
previstas nos incisos I, II e III acima deverá ser solicitado
mediante requerimento do profissional interessado dirigido ao
Presidente do Crea no qual foi registrado.
Art. 12. Os procedimentos para cadastramento de instituição
de ensino e de cursos para atendimento dos arts. 10 e 11 da Lei
nº 5.194, de 1966, assim como o regulamento das Comissões
de Educação e Atribuição Profissional dos Creas estão
dispostos no Anexo II desta resolução.
Art. 13. As dúvidas levantadas no âmbito dos Creas relativos a
atribuições de títulos, atividades, competências e campos de
atuação profissionais serão analisados e decididos pelo Confea,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 27
da Lei nº 5.194, de 1966.
Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União – DOU.
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Brasília, 19 de abril de 2016.
Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente

GLOSSÁRIO

Este glossário é de natureza específica, não devendo prevalecer
entendimentos distintos dos termos nele apresentados, embora
aplicáveis em outros contextos.
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Anteprojeto – atividade que envolve a materialização do
esboço preliminar de um projeto.

Análise – atividade que envolve a determinação das partes
constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza ou
avaliar seus aspectos técnicos.

Arbitragem –atividade que constitui um método alternativo
para solucionar conflitos a partir de decisão proferida por
árbitro escolhido entre profissionais da confiança das partes
envolvidas, versados na matéria objeto da controvérsia.

Assessoria –atividade que envolve a prestação de serviços por
profissional que detém conhecimento especializado em
determinado campo profissional, visando ao auxílio técnico do
profissional responsável pela execução de obra ou serviço.

Assistência –atividade que envolve a prestação de serviços em
geral, por profissional que detém conhecimento especializado
em determinado campo de atuação profissional, visando a
suprir necessidades técnicas da execução de obra ou serviço.
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Auditoria –atividade que envolve o exame e a verificação de
obediência a condições formais estabelecidas para o controle
de processos e a lisura de procedimentos.

Avaliação – atividade que envolve a determinação técnica do
valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de
um empre endimento.

Coleta de dados –atividade que consiste em reunir, de
maneira consistente, dados de interesse para o desempenho de
tarefas de estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento,
experimentação, ensaio, e outras afins.

Condução –atividade de comandar a execução, realizada por
outros responsáveis técnicos, do que foi previamente
determinado.

Consultoria

–atividade

de

prestação

de

serviços

de

aconselhamento, mediante exame de questões específicas, e
elaboração de parecer ou trabalho técnico pertinente,
devidamente fundamentado, com a finalidade de subsidiara
ação do responsável técnico pela execução de obra ou serviço.
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Controle de qualidade–atividade de fiscalização exercida
sobre o processo produtivo visando a garantir a obediência a
normas e padrões previamente estabelecidos, obter elementos
para a aceitação ou rejeição do produto, bem como corrigir
eventuais desvios de especificação.

Coordenação –atividade exercida no sentido de garantir a
execução da obra ou serviço pelo responsável técnico segundo
determinada ordem e método previamente estabelecidos.

Desempenho de cargo ou função técnica –atividade exercida
de forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência
de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho.

Desenvolvimento – atividade que leva à consecução de
modelos ou protótipos, ou ao aperfeiçoamento de dispositivos,
equipamentos, bens ou serviços, a partir de conhecimentos
obtidos através da pesquisa científica ou tecnológica.
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Dimensionamento – atividade que implica calcular ou
preestabelecer as dimensões ou proporções de uma obra ou
serviço.

Direção –atividade técnica de determinar, comandar e
essencialmente decidir durante a consecução de obra ou
serviço.

Detalhamento –atividade que implica a representação de
formas sobre uma superfície, desenvolvendo o projeto de
detalhes necessários à materialização de partes de um projeto,
o qual já definiu as características gerais da obra ou serviço.

Divulgação técnica –atividade de difundir, propagar ou
publicar matéria de conteúdo técnico.

Elaboração

de

orçamento

–atividade

realizada

com

antecedência, que envolve o levantamento de custos, de forma
sistematizada, de todos os elementos inerentes à execução de
determinado empreendimento.
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Ensaio –atividade que envolve o estudo ou a investigação
sumária de aspectos técnicos ou científicos de determinado
assunto.

Ensino –atividade cuja finalidade consiste na transmissão de
conhecimento de maneira formal.

Equipamento

–instrumento,

máquina

ou

conjunto

de

dispositivos operacionais necessário para a execução de
atividade ou operação determinada.

Especificação–atividade

que

envolve

a

fixação

das

características, condições ou requisitos relativos a materiais,
equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem
empregados em obra ou serviço técnico.

Estudo

–atividade

que

envolve

simultaneamente

o

levantamento, a coleta, a observação, o tratamento e a análise
de dados de natureza diversa, necessários à execução
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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 profissional, por conta própria
ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico
visando à materialização do que é previsto nos projetos de um
serviço ou obra.

Execução de desenho técnico –atividade que implica a
representação gráfica por meio de linhas, pontos e manchas,
com objetivo técnico.

Experimentação –atividade que consiste em observar
manifestações de um determinado fato, processo ou fenômeno,
sob condições previamente estabelecidas, coletando dados e
analisando-os com vistas à obtenção de conclusões.

Extensão –atividade que envolve a transmissão de
conhecimentos técnicos pela utilização de sistemas informais
de aprendizado.
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Fabricação –atividade que envolve a transformação de
matérias-primas em produtos.

Fiscalização –atividade que envolve a inspeção e o controle
técnicos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execução por um responsável
técnicoobedecendo ao projeto, às especificações e aos prazos
estabelecidos.

Gestão

–conjunto

de

atividades

que

englobam

o

gerenciamento da concepção, da elaboração, do projeto, da
execução,

da

avaliação,

da

implementação,

do

aperfeiçoamento e da manutenção de bens e serviços e de seus
processos de obtenção.

Inspeção –atividade que envolve vistorias, exames ou
avaliações das condições técnicas, de uso e de manutenção do
objeto inspecionado, visando a orientar a
manutenção e corrigir as anomalias e falhas da mesma.
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Instalação –atividade de dispor ou conectar convenientemente
conjunto de dispositivos necessários a determinada obra ou
serviço

técnico,

em

conformidade

com

instruções

determinadas.

Laudo –peça na qual, com fundamentação técnica, o
profissional habilitado, como perito, relata o que observou e
apresenta as suas conclusões ou avalia o valor de bens,
direitos, ou empreendimentos.

Manutenção –atividade que implica conservar aparelhos,
máquinas, equipamentos e instalações em bom estado de
conservação e operação.

Mensuração –atividade que envolve a apuração de aspectos
quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou
serviço técnico, num determinado período detempo.
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Montagem

–operação

que

consiste

na

reunião

de

componentes, peças, partes ou produtos que resulte em
dispositivo, produto ou unidade autônoma que venha a tornarse operacional, preenchendo a sua função.

Monitoramento –atividade de examinar, acompanhar, avaliar
e verificar a obediência a condições previamente estabelecidas
para a perfeita execução ou operação de obra ou serviço
executado por um responsável técnico.

Normalização –ver “Padronização”.

Obra –resultado da execução, da operacionalizaçãode projeto
ou do planejamento elaborado visando à consecução de
determinados objetivos.

Operação –atividade que implica fazer funcionar ou
acompanhar o funcionamento de instalações, equipamentos ou
mecanismos para produzir determinados efeitos ou produtos.
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Orientação

técnica

–atividade

de

acompanhar

o

desenvolvimento de uma obra ou serviço, segundo normas
específicas, visando a fazer cumprir o respectivo projeto
ou planejamento.

Padronização –atividade que envolve a determinação ou o
estabelecimento de características ou parâmetros, visando à
uniformização de processos ou produtos.

Parecer

técnico

fundamentada

–expressão

sobre

de

opinião

tecnicamente

determinado

assunto

emitida

por

especialista.

Perícia –atividade que envolve a apuração das causas que
motivaram determinado evento ou da asserção de direitos, na
qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros,
efetua trabalho técnico visando à emissão de um parecer ou
laudo técnico, compreendendo: levantamento de dados,
realização de análise ou avaliação de estudos, propostas,
projetos, serviços, obras ou produtos desenvolvidos ou
executados por outrem.
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Pesquisa –atividade que envolve investigação minudente,
sistemática e metódica para elucidação dos aspectos técnicos
ou científicos de determinado fato, processo ou fenômeno.

Planejamento

–atividade

que

envolve

a

formulação

sistematizada de um conjunto de decisões devidamente
integradas, expressas em objetivos e metas, e que explicita os
meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num dado
prazo.

Produção -Atividade que envolve a fabricação ou a produção
de

riquezas,

extraídas

da

natureza

ou

trabalhadas

industrialmente.

Produção técnica especializada –atividade em que o
profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua
qualquer operação industrial ou agropecuária que gere
produtos acabados ou semi-acabados, isoladamente ou em
série.
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Projeto –representação gráfica ou escrita necessária à
materialização de uma obra ou instalação, realizada através de
princípios técnicos, arquitetônicos ou científicos, visando à
consecução de um objetivo ou meta, adequando-se aos
recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à
viabilidade da decisão.

Reforma –atividade que implica recuperar uma parte ou o
todo de uma obra,alterando ou não algumas de suas
características.

Reparo – atividade que implica recuperar ou consertar obra,
equipamento

ou

instalação

avariada

mantendo

suas

características originais.

Restauração –atividade que implica a recuperação total de
uma obra,mantendo as suas características iniciais.

Serviço Técnico –desempenho de atividades técnicas no
campo profissional.
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Supervisão –atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a
partir de um plano funcional superior, o desempenho dos
responsáveis técnicos pela execução obras ou serviços.

Trabalho Técnico –desempenho de atividades técnicas
coordenadas, de caráter físico ou intelectual, necessárias à
realização

de

qualquer

serviço,

obra,

tarefa,

ou

finalidade

consiste

na

empreendimento especializado.

Treinamento

–atividade

cuja

transmissão de competências, habilidades e destreza, de
maneira prática.

Vistoria –atividade que envolve a constatação de um fato,
mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos
elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o
motivaram.
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