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I – Exercício e atribuições proﬁssionais
II – Registro de proﬁssionais e de pessoas jurídicas
III – Veriﬁcação e ﬁscalização do exercício e a vidades proﬁssionais
IV – Responsabilidade técnica e é ca proﬁssional
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CCEGEM
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Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras Especializadas
de Geologia e Minas - CCEGM dos Creas, reunidos no período de 25 a 27 de novembro de 2020, em BrasíliaDF e por vídeo conferência, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
A Lei no 6.496/1977 deﬁne em seu 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)” e o seu Art 2º - “A ART deﬁne para
os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia” e é
através da ART que o Sistema Confea/CREAs exerce o seu papel de órgão ﬁscalizador das proﬁssões a ele
vinculadas.
Para coibir o exercício ilegal da proﬁssão, buscar a padronização de dados no preenchimento
da ART nas diversas a vidades, obras e serviços desenvolvidos pelos proﬁssionais, o Plenário do Confea
aprovou em outubro de 2018 a Deliberação nº 5082/2018-CONP, que trata de proposta de decisão norma va
que aprova a Tabela Vinculada de A vidades e Obras e Serviços de Ro na, nos termos do art. 36 da
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.

A Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Geologia e Engenharia de Minas - CCEGEM
após a análise da Tabela TOS das obras e serviços e complementos existentes veriﬁcou a ausência de
a vidades e complementos de ro na que podem gerar conﬂitos e erros no preenchimento da Anotação de
Responsabilidade Técnica.
b) Proposição:
Inserir na Tabela TOS a planilha complementar de obras, serviços e complementos das áreas
da Geologia e Engenharia de Minas que se encontra em anexo desta proposta (Doc. SEI nº 0405577).
c) Jus ﬁca va:
Contribuir para a melhoria da Tabela TOS com a inserção de novas a vidades de obras e
serviços na modalidade de Geologia e Engenharia de Minas à luz dos Norma vos do Confea.
Dispor no Sistema Confea/Creas de informações mais completas para ﬁns de Anotação de
Responsabilidade Técnica dos proﬁssionais da Geologia e Engenharia de Minas no âmbito nacional.
Contribuir com a padronização das a vidades na modalidade Geologia e Engenharia de Minas
na Tabela TOS/Nacional.
Contribuir com a discriminação das a vidades da Geologia e Engenharia de Minas para ﬁns de
ﬁscalização do exercício proﬁssional.
d) Fundamentação Legal:
Lei no 6.496/1977 que ins tui 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; Lei no 5.194/66 que Regula o exercício das proﬁssões de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dá outras providências; Lei n° 4.076/1962 que Regula o exercício da proﬁssão de Geólogo;
Resolução n° 218/1973 que discrimina a vidades das diferentes modalidades proﬁssionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia; Resolução n° 1.073/2016 que Regulamenta a atribuição de tulos, a vidades,
competências e campos de atuação proﬁssionais aos proﬁssionais registrados no Sistema Confea/Crea para
efeito de ﬁscalização do exercício proﬁssional no âmbito da Engenharia e da Agronomia; Resolução no
437/99 que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART rela va às a vidades dos
Engenheiros e Arquitetos, especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho e dá outras providências;
Resolução Confea nº 1034/2011; Decisão Plenária Nº 1853/2018 que aprova o projeto de Decisão Norma va
que aprova a relação uniﬁcada de a vidades e de obras e serviços de ro na, nos termos do art. 36 da
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, e dá outras providências.
e) Sugestão de Mecanismos para Implementação:
Sugerimos o encaminhamento à Comissão de É ca e Exercício Proﬁssional (CEEP) para análise
e deliberação do mérito da proposta em tela e, posterior, encaminhamento à Comissão de Organização,
Normas e Procedimentos (CONP) para as medidas cabíveis na deﬁnição do rito a ser seguido,
posicionamento da Procuradoria Jurídica do Confea, admissibilidade e outras providências relacionadas na
Resolução Confea nº 1034/2011.
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