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Prezado(a) profissional,

É com grande satisfação que apresentamos este Manual de Fisca-
lização da Engenharia de Agrimensura, fruto do trabalho dos conse-
lheiros representantes das entidades de classe e instituições de ensi-
no da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura, da As-
sessoria Técnica e dos agentes fiscais, que, com sua experiência diá-
ria no exercício da fiscalização, ajudaram a compor este documento.

O objetivo deste Manual é o de ajudar e orientar a nossa fiscaliza-
ção, procurando observar e respeitar o correto exercício profissional
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, assegurando a prestação
de serviços técnicos e/ou execução de obras com a participação de
profissionais legalmente habilitados, obedecendo a princípios éticos e
normas técnicas e ambientais compatíveis com as demandas sociais.

Fortalecer a fiscalização do CREA-SC é uma das metas da atual
gestão. Foi com este intuito que criamos este manual, no sentido de
orientar, num primeiro momento, e, caso necessário, agir com o ne-
cessário rigor em momento posterior, especialmente contra leigos e
acobertadores, sempre que a nossa legislação profissional não for
respeitada.

Esperamos que este trabalho possa colaborar com a fiscalização
do CREA-SC na orientação aos nossos profissionais e empresas e na
proteção da sociedade catarinense.

Florianópolis/SC, julho de 2007.

Eng. Agrônomo Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC

Eng. Agrim. Valdomiro João Francisco
Coordenador da CEAGRIM
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho, fruto do esforço da Câmara Especializada de Enge-
nharia de Agrimensura – CEAGRIM, do Estado de Santa Catarina e
profissionais da estrutura auxiliar do Crea/SC, vem ao encontro do
que estabelece o art. 24 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966.

O citado dispositivo confere ao Sistema Confea/Crea tanto a
destinação institucional de verificar o exercício profissional quanto o
de fiscalizar a atividade profissional.

 A prática mostra, entretanto, que as estruturas do Sistema desti-
nadas à fiscalização cuidam, exclusivamente, da verificação do exer-
cício profissional, isto é, do atendimento, por profissionais e empre-
sas, dos requisitos administrativos, legais e formais, entre eles o pa-
gamento das taxas devidas ao Sistema ou a anotação da responsabi-
lidade técnica pela execução de determinado empreendimento.

As orientações, aqui apresentadas visam nortear os procedimen-
tos relacionados à verificação do exercício profissional, fornecendo
informações essenciais aos membros da câmara especializada do Crea/
SC, gerentes e agentes de fiscalização, para que os seus trabalhos
sejam realizados de forma eficaz.

Ao apresentar padrões de comportamento desejáveis para o agente
fiscal, estratégias para orientar o trabalho da fiscalização, as infrações
mais comuns e glossário de termos técnicos usuais no Sistema, este
manual constitui um valioso instrumento disponibilizado ao Crea/SC,
para a uniformização de seus procedimentos administrativos relati-
vos à verificação do exercício na área da Engenharia Agrimensura,
Cartografia e Geografia.

Bem aplicado proporcionará, também, uma redução nos custos,
maior celeridade no trâmite e redução de erros na condução de pro-
cessos decorrentes de falhas nas fases de instauração, instrução,
análise e julgamento.

Boa leitura e uma ótima aplicabilidade

CEAGRIM – MANDATO 2003/2006.
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REGISTRO DE MÉRITO

A CEAGRIM reverencia a todos os engenheiros agrimensores,
cartógrafos, geógrafos, técnicos em agrimensura, industrial e
tecnólogos que lutam pela profissão que tanto engrandece a área
tecnológica desta Nação chamada Brasil.
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INTRODUÇÃO

O exercício de qualquer profissão fiscalizada pelo Sistema Confea/
CREAs enseja a assunção de uma série de responsabilidades, as quais
sujeitam, tanto os profissionais quanto as empresas, à fiscalização
do exercício profissional.

O não atingimento dos resultados finais almejados, face à
inobservância das técnicas profissionais adequadas, poderá redundar
na responsabilização do profissional responsável.

Neste Manual serão tecidas considerações acerca das obrigações
e responsabilidades dos profissionais e empresas das áreas da agri-
mensura, cartografia e geografia, no desenvolvimento dos serviços
prestados à população e sujeitos à fiscalização do sistema Confea/
Creas, garantindo o bem estar social.

A Câmara Especializada de Agrimensura - CEAGRIM, por meio deste
manual, objetiva orientar o setor de fiscalização do CREA/SC com
relação às atividades e responsabilidades profissionais dos engenhei-
ros agrimensores, cartógrafos, geógrafos, técnicos em agrimensura,
técnicos industriais e tecnólogos, garantindo à sociedade catarinense
serviços de qualidade, prestados por profissionais devidamente
registrados no Conselho.
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1. MISSÃO INSTITUCIONAL
DO SISTEMA CONFEA/CREA

Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia, denominados Confea e Crea, respectivamente, autarquias dotadas de
personalidade jurídica de direito público, constituem serviço público federal.

O Confea, instância superior da fiscalização do exercício profissional da
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, possui atribuições, dentre ou-
tras, de expedir regulamentos para a execução da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e de coordenar a ação dos Creas, no âmbito dos Estados
da Federação, de forma a assegurar a unidade de ação no cumprimento de
sua missão institucional.

O Confea e os Creas compõem o Sistema Confea/Crea, criado pelo Decre-
to nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Atualmente regido pela Lei n° 5.194, de 1966, o Sistema Confea/Crea tem
como missão garantir a prestação de serviços técnicos e a execução de obras
relacionadas à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia, com a participação
de profissional habilitado observando princípios éticos, econômicos, tecnológicos
e ambientais compatíveis com as necessidades da sociedade.

Os Creas, visando a maior eficiência da fiscalização, possuem a prerroga-
tiva de criar câmaras especializadas por grupo ou modalidade profissional.

 Esses órgãos são incumbidos de, entre outras atribuições, julgar e decidir,
em primeira instância, sobre os assuntos de fiscalização e infração à legisla-
ção profissional.
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2. PERFIL DAS MODALIDADES
VINCULADAS AO SISTEMA CONFEA/CREA

Para fins de organização da representação nos plenários dos Creas e da
constituição das câmaras especializadas, o Confea definiu oito modalidades
profissionais, abrigadas nos grupos da Engenharia, da Arquitetura e da Agro-
nomia.

Grupo Engenharia: modalidades Agrimensura, Civil, Eletricista, Mecâni-
ca e Metalúrgica, industrial Geologia, Minas e Química.

Grupo Arquitetura: modalidade Arquitetura;
Grupo Agronomia: modalidade Agronomia.

2.1 Grupo Engenharia

2.1.1 Modalidade Agrimensura

Enquadram-se nesta modalidade os engenheiros agrimensores, os enge-
nheiros cartógrafos, os engenheiros de geodésia e topografia, os engenheiros
geógrafos, os geógrafos, os tecnólogos e os técnicos de nível médio.

De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação
curricular, esses profissionais analisam resultados das interações humanas
com a natureza, com dados concretos do espaço geográfico, envolvendo ques-
tões sócio-econômicas, políticas e ambientais.

Atuam ainda, em atividades tais como levantamentos topográficos,
batimétricos, geodésicos, astronômicos, aerofotogramétricos, sensoriamento
remoto e elaboração de cartas geográficas, dentre outras, que se inter-relaci-
onam com diversos ramos da Engenharia.

Tal versatilidade evidencia-se pelo fato de que boa parte dos trabalhos que
envolvem Engenharia, Arquitetura e Agronomia desenvolvem-se em função
do conhecimento prévio da posição e características do terreno no qual se
assentam.
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2.1.2. Engenharia Civil

Enquadram-se nesta modalidade os engenheiros ambientais, os engenheiros
civis, os engenheiros de fortificação e construção, os engenheiros de operação
(construção civil, construção de estradas, edificações e estradas), os enge-
nheiros industriais (Civil), os engenheiros militares, os engenheiros rodoviári-
os, os engenheiros sanitaristas, os engenheiros ambientais, os engenheiros
de infra-estrutura aeronáutica, os engenheiros de produção (Civil), os
tecnólogos e os técnicos de nível médio.

Exercem atividades relacionadas com o dimensionamento das constru-
ções, com a escolha e especificação de materiais de construção, além do acom-
panhamento técnico da execução de obras e serviços.

Estudam e propõem soluções para as obras civis, tais como: edifícios e
grandes edificações, estradas, pontes, viadutos, túneis, dentre outras. In-
cumbem-se das obras de infra-estrutura, como barragens, obras de conten-
ção de encostas, obras de terra, bem como do planejamento de meios de
transporte e de tráfego.

Atuam também no desenvolvimento de projetos e empreendimentos de
sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem)
e de pesquisa e gestão ambiental, visando preservar e restabelecer o meio
ambiente sob modelos sustentáveis, tanto ecológica quanto economicamen-
te.

Desenvolvem também os serviços de levantamento planialtimétrico
cadastral, demarcação de movimento de terra, de obras de terraplenagem, de
açudes, de bacias hidrográficas, de portos, aeroportos, rios e canais, bem
como na locação de fundações, de viadutos, pontes, estradas e estruturas.

2.1.3. Engenharia Elétrica

Inserem-se nesta modalidade os engenheiros eletricistas, os engenheiros
eletrônicos, os engenheiros de computação, os engenheiros de controle e
automação, os engenheiros eletricistas modalidade eletrotécnica, os enge-
nheiros eletricistas modalidade eletrônica, os engenheiros em eletrônica, os
engenheiros em transmissão, os engenheiros eletricistas com ênfase em com-
putação, os engenheiros de comunicação ou telecomunicações, bem como os
engenheiros industriais, os engenheiros de produção, os engenheiros de ope-
ração, os tecnólogos e os técnicos de nível médio.

 De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação
curricular, atuam com sistemas computacionais, sistemas de comunicação e
telecomunicações, eletrotécnica (geração, transmissão e distribuição de ener-
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gia elétrica) e eletrônica (computação, microeletrônica, circuitos integrados,
controle e automação industrial).

Atuam também, realizando desde projetos de unidades simples de fontes
de alimentação, para circuitos eletrônicos, até pesquisa de alta tecnologia, na
área de microprocessadores utilizados em computação.

Atuam na medição das linhas de transmissão, na locação de torres, dentre
outras.

2.1.4. Engenharia Mecânica e Metalúrgica

Enquadram-se nesta modalidade os engenheiros mecânicos, os engenhei-
ros metalurgistas, os engenheiros navais, os engenheiros de automóveis, os
engenheiros de armamento, os engenheiros aeronáuticos, os engenheiros de
infra-estrutura aeronáutica, os engenheiros mecânicos eletricistas bem como
os engenheiros industriais, os engenheiros de produção, os engenheiros de
operação, os tecnólogos e os técnicos de nível médio.

De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação
curricular, atuam no planejamento e supervisão da produção e da utilização
de máquinas e componentes mecânicos industriais, em processos de automação
e produção de bens de capital e bens de consumo duráveis, na manutenção e
assistência técnica de máquinas, componentes e estruturas mecânicas indus-
triais.

Atuam, ainda, no planejamento e execução de projetos de produção de
metais e ligas ferrosas, além do tratamento desses metais, visando aumentar
a resistência à corrosão.

Atuam, também, no desenvolvimento de técnicas e de projetos que possi-
bilitem a montagem, manutenção e reparo de embarcações, de seus equipa-
mentos e suas instalações.

Participam na elaboração e execução de projetos aeronáuticos, preparam
especificações, desenhos e técnicas de construção.

2.1.5. Engenharia Industrial

Colaboram no assentamento de grandes máquinas, por exigirem grande
precisão.

2.1.6 Geologia e Minas

Inserem-se nesta modalidade os engenheiros geólogos, os engenheiros
de minas, os geólogos, os engenheiros de exploração e produção de petróleo,
bem como os engenheiros industriais, engenheiros de produção, engenheiros
de operação, os tecnólogos e os técnicos de nível médio.
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De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação
curricular, esses profissionais atuam em pesquisa, planejamento, prospecção
e aproveitamento de recursos minerais. Estudam aspectos legais e de execu-
ção na área da pesquisa mineral, além de projetos de aproveitamento racional
dos recursos minerais, incluindo sua extração e beneficiamento.

Realizam estudos relativos à ciência da terra, tais como: levantamentos
geológicos, geoquímicos e geofísicos.

Atuam, também, no estudo das características do interior e da superfície
do planeta Terra, em várias escalas, compreendendo seus processos físicos,
químicos e físico-químicos.

2.1.7. Engenharia Química

Integram esta modalidade os engenheiros químicos, os engenheiros de
alimentos, os engenheiros de materiais, os engenheiros de petróleo, os enge-
nheiros têxteis, os engenheiros de plástico, bem como os engenheiros indus-
triais, os engenheiros de produção, os engenheiros de operação, os tecnólogos
e os técnicos de nível médio.

De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação
curricular, atuam em pesquisa, projeto, análise e operação dos processos onde
a matéria sofre alteração de fase, de estado físico, de conteúdo energético ou
de composição.

Atuam também na obtenção, definição, pesquisa e utilização de materiais,
na criação de novos produtos, nos processos e nos sistemas de produção em
escala industrial nas áreas de energia e petroquímica, entre outras.

Na indústria alimentícia atuam na fabricação, preservação, armazenamento,
transporte e consumo dos produtos, visando melhorar o padrão alimentar da
população, bem como no controle de matérias primas, produção,
processamento, controle de qualidade, gerenciamento e análise da produção
de alimentos.

Atuam no planejamento, produção e infra-estrutura na indústria têxtil,
participando de pesquisas, análises e experimentações em laboratórios têx-
teis, bem como no desenvolvimento de novos produtos.

2.2. Modalidade Arquitetura

Colaboram com o levantamento planialtimétrico cadastral, utilizado como
uma das peças iniciais na elaboração de um projeto arquitetônico, além do
projeto geométrico de traçado de cidades e nos loteamentos e arruamentos.

Enquadram-se nesta modalidade os arquitetos, os arquitetos e urbanistas,
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os engenheiros arquitetos,  tecnólogos e os técnicos de nível médio.
De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação

curricular, atuam projetando ambientes adequados ao desenvolvimento das
atividades humanas, procurando dar solução aos problemas de organização
do espaço físico.

Criam, projetam e organizam a construção de edificações residenciais, de
serviços, comerciais e industriais, adequando-as ao meio ambiente e às con-
dições culturais, sociais e econômicas de um determinado grupo social.

Atuam, também, no planejamento, desenho e supervisão técnica de espa-
ços por eles projetados. Planejam a construção considerando a finalidade da
obra, seu tamanho e estilo, o material necessário e o custo provável, elabo-
rando projeto, maquete e orçamento.

Atuam, ainda, no desenvolvimento de estudos, planos e projetos que vi-
sam promover o crescimento e a revitalização harmoniosa das áreas urbanas,
suburbanas e rurais, levando em consideração aspectos geográficos, sociais,
econômicos e ambientais. Elaboram planos gerais objetivando a melhor utili-
zação do espaço por parte de uma comunidade, definindo a localização de
áreas residenciais, comerciais, industriais e recreativas.

2.3. Modalidade Agronomia

Integram esta modalidade os engenheiros agrônomos, os engenheiros flo-
restais, os engenheiros agrícolas, os engenheiros de pesca, os meteorologistas,
os tecnólogos e os técnicos de nível médio.

De acordo com sua habilitação específica, limitados à sua formação
curricular, atuam em todos os ramos das ciências agrárias, tanto em pesquisa
quanto em ensino e extensão rural, além de atividades como, por exemplo,
fitotecnia, zootecnia, conservação e manejo de solos, controle fitossanitário,
nutrição de plantas e adubação, processamento e armazenamento de grãos e
sementes, melhoramento animal e vegetal, meteorologia, climatologia e
agrometeorologia, dentre outras.

Atuam também, no planejamento e desenvolvimento de atividades técni-
co-científicas relacionadas com implantação, manejo, conservação, explora-
ção e utilização de florestas, produtos florestais e outros recursos naturais a
elas associados, para fins industriais, comerciais, conservacionistas,
paisagísticos e recreativos.
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Aplicam conhecimentos tecnológicos para a solução de problemas relacio-
nados com a produção rural, envolvendo energia, transporte, sistemas estru-
turais e equipamentos nas áreas de solo e água, construção e eletrificação
rural, máquinas e implementos agrícolas, processamento e armazenamento
de produtos agrícolas e controle de poluição no meio rural.

Atuam, ainda, no aproveitamento dos recursos naturais agrícolas, na cul-
tura e utilização das riquezas biológicas dos mares, lagos e cursos d’água,
bem como no beneficiamento do pescado.
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3. A VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

O objetivo da fiscalização é verificar o exercício profissional da Engenha-
ria, da Arquitetura e da Agronomia, nos seus níveis superior e médio, de
forma a assegurar a prestação de serviços técnicos ou execução de obras com
participação de profissional habilitado e observância de princípios éticos,
econômicos, tecnológicos e ambientais compatíveis com as necessidades da
sociedade.

A fiscalização deve apresentar um caráter coercitivo e, ao mesmo tempo
educativo e preventivo.

a) Sob o enfoque punitivo, deverá ser rigorosa e célere.
b) Sob o aspecto educativo, deverá orientar os profissionais, órgãos públi-

cos, dirigentes de empresas e outros segmentos sociais sobre a legislação que
regulamenta o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea
e os direitos da sociedade.

c) Já no aspecto preventivo deverá proporcionar aos profissionais cursos
de atualização profissional, objetivando a mudança de legislação, riscos de
incidência técnico-profissional.

Estão sujeitos à fiscalização as pessoas físicas, leigos ou profissionais e
pessoas jurídicas de Direito Público com as empresas Estatais, Paraestatais,
Economia Mista, Autarquias, Empresas Públicas, Fundações.

Os Poderes Executivos no âmbito Municipal, Estadual e Federal.
Os Poderes Judiciários, no âmbito das Varas Cíveis Estaduais e Federais.
Os Poderes Legislativos no âmbito Municipal, Estadual e Federal, que exe-

cutam ou se constituam para executar serviços ou obras de Engenharia, de
Arquitetura ou de Agronomia.

Manual Agrimensura - REDIAGRAMADO.p65 7/8/2007, 15:3719



Manual de Fiscalização Câmara Especializada de Agrimensura

20

4. O AGENTE FISCAL

O agente fiscal é o funcionário do Conselho Regional designado para exer-
cer a função de agente de fiscalização.

Lotado na unidade encarregada da fiscalização do Crea/SC, atua conforme
as diretrizes e as determinações específicas traçadas e decidida pela CEAGRIM.

O agente fiscal verifica se as obras e serviços relativos à Engenharia, à
Arquitetura e à Agronomia estão sendo executados de acordo com as normas
regulamentadoras do exercício profissional.

No desempenho de suas atribuições, o agente fiscal deve atuar com rigor
e eficiência para que o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea ocorra com a participação de profissional habilitado.

4.1.Perfil Profissional do Agente Fiscal

Para o desempenho da atividade de fiscalização, restrita à verificação de
que os preceitos da legislação estão sendo cumpridos, por pessoa física ou
jurídica, no que diz respeito ao exercício da Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia em todas as suas atividades e níveis de formação, não se exige que o
agente fiscal seja detentor de diploma ou certificado nas áreas abrangidas
pelo Sistema Confea/Crea.

No entanto, para o desempenho da atividade de fiscalização, que tenha
caráter específico e adentre na qualidade de obras, empreendimentos ou ser-
viços e, eventualmente, no mérito das atribuições profissionais, recomenda-
se que o agente fiscal seja detentor de diploma ou certificado registrado, de
conclusão de curso técnico de nível médio ou de nível superior nas áreas
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, fornecido por instituição de ensino re-
conhecida pelo Ministério da Educação.

No caso de o Crea/SC admitir em seu quadro de agentes fiscais apenas
profissionais com formação nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea,
as atividades de fiscalização, independentemente de sua natureza, serão
exercidas por esses profissionais.

Entretanto, no caso de o Crea/SC admitir em seu quadro de agentes fis-
cais profissionais com e sem formação nas áreas abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea, cada qual exercerá a atividade que lhe couber pela natureza de
sua formação.

Além disso, observe-se que se o Crea/SC possuir poucas demandas relati-
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vas à sobredita fiscalização de caráter específico poderá o agente fiscal, que é
profissional do Sistema, desenvolver também outras atividades complemen-
tares a fiscalização, a critério do Regional.

4.2. Postura do Agente Fiscal

Quando da fiscalização no local da obra ou serviço, o agente fiscal deverá:

4.2.1.identificar-se, sempre, como agente de fiscalização do
Crea/SC, exibindo sua carteira funcional;

4.2.2.agir com a objetividade, a firmeza e a imparcialidade
necessárias ao cumprimento do seu dever;

4.2.3.exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe
forem conferidas;

4.2.4.tratar as pessoas com urbanidade;

4.2.5.apresentar-se de maneira condigna com a função que
exerce;

4.2.6.rejeitar vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições;

4.2.7.identificar o proprietário ou responsável pela obra ou
serviço;

4.2.8.identificar o profissional ou empresa responsável pela
execução da obra ou serviço (solicitar cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART);

4.2.9.identificada irregularidade, informar ao proprietário ou
responsável pela obra ou serviço;

4.2.10.Orientar sobre a forma de regularizar a obra ou ser-
viço;

4.2.11.informar ao proprietário ou responsável pela obra ou
serviço sobre a legislação que rege o exercício profissional;
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4.2.12.elaborar relatório de fiscalização.
Se, durante a fiscalização, o proprietário ou responsável pela
obra ou serviço perder a calma, não quiser apresentar docu-
mentos ou tornar-se violento, o agente fiscal deverá manter
postura comedida e equilibrada e a regra geral é usar o bom
senso.
Se oportuno, suspender os trabalhos e voltar em outro mo-
mento.

4.2.13. Sobretudo considerar a fiscalização de tal maneira
que, no dia em que teu filho pedir conselho sobre seu desti-
no, consideres uma honra para ti propor-lhe que seja um
fiscal do sistema CONFEA/CREA.

4.3.Competência Legal

A aplicação do que dispõe a Lei nº 5.194/66, no que se refere à verificação
e a fiscalização do exercício das atividades e das profissões nela reguladas, é
de competência dos Creas.

Para cumprir essa função os Creas, usando da prerrogativa que lhe confere
o art. 77 da Lei n° 5.194/66, designa funcionários com atribuições para lavrar
autos de infração as disposições dessa lei, denominados agentes fiscais.

4.4. Atribuições Específicas do Agente Fiscal

4.4.1.verificar o cumprimento da legislação por pessoas ju-
rídicas que se constituam para prestar ou executar serviços
ou obras de Engenharia, de Arquitetura ou de Agronomia;

4.4.2.verificar o cumprimento da legislação por profissionais
da Engenharia, da Arquitetura ou da Agronomia;

4.4.3.identificar obras e serviços cuja execução seja privati-
va de profissionais vinculados a Sistema Confea/Crea, e ve-
rificar o cumprimento da legislação profissional;

4.4.4.identificar o exercício ilegal das profissões da Engenha-
ria, da Arquitetura ou da Agronomia e notificar os infratores;
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4.4.5.elaborar relatório de fiscalização de forma a subsidiar
decisão de instância superior;

4.4.6.lavrar auto de infração contra pessoas jurídicas, pro-
fissionais ou leigos, que exerçam atribuições privativas dos
profissionais da Engenharia, da Arquitetura ou da Agrono-
mia, sem estarem legalmente habilitados;

4.4.7.executar ações de caráter preventivo, junto a profis-
sionais e empresas, de forma a orientá-los no cumprimento
da legislação que regulamente as profissões vinculadas ao
Sistema Confea/Crea;

4.4.8.orientar as pessoas e as empresas, sempre a luz da
legislação, quanto a regularidade das obras e serviços de
Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia;

4.4.9.cumprir a sua função de fiscalizar, colocando em práti-
ca os conhecimentos de legislação vigente a as orientações
recebidas;

4.4.10.exercer outras atribuições relacionadas à sua função.

4.5. Conhecimentos Básicos Necessários ao Desempenho da
Função

4.5.1.Legislação relacionada às profissões vinculadas ao Sis-
tema Confea/Crea;

4.5.2.características das profissões regulamentadas e fisca-
lizadas pelo Sistema Confea/Crea;

4.5.3.capacidade de identificar os diversos ramos de
atividades econômicas que exigem a participação de profis-
sionais da Engenharia, da Arquitetura ou da Agronomia;

4.5.4.informática;

4.5.5.procedimentos e características do processo adminis-
trativo.
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5. INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

No cumprimento da rotina de seu trabalho, o agente fiscal deverá utilizar
algumas ferramentas para registrar os fatos observados e, se pertinente, dar
início ao processo administrativo devido.

 Um processo administrativo bem instruído proporcionará maior facilidade
e celeridade na análise dos fatos pelas instâncias decisórias do CREA/SC e/ou
em grau de recurso máximo no CONFEA.

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

5.1. Relatório de Fiscalização

Tem por finalidade narrar ou descrever, de forma ordenada e minuciosa,
aquilo que se viu, ouviu ou observou.

É um documento destinado à coleta de informações das atividades exercidas
no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e é desenvol-
vida no local onde o serviço ou a obra está sendo executada.

Na visita, seja o empreendimento público ou privado, o agente fiscal deve
solicitar a apresentação das ARTs de projeto e de execução, bem como verifi-
car a existência de placa identificando a obra e o responsável técnico.

No caso de prestação de serviços, deverá ser solicitada também a apre-
sentação dos contratos firmados entre o empreendedor e o profissional res-
ponsável técnico.

O relatório padronizado pelo Crea/SC, deve ser preenchido cuidadosa-
mente e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

5.1.1.data de emissão, nome completo, matrícula e assina-
tura do agente fiscal;

5.1.2.nome e endereço completos da pessoa física ou jurídi-
ca fiscalizada, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ;

5.1.3.identificação da obra, serviço ou empreendimento, com
informação sobre o nome e endereço do executor, descrição
detalhada da atividade desenvolvida e dados necessários
para sua caracterização, tais como fase, natureza e
quantificação;
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5.1.4.nome completo, título profissional e número de registro
no Crea do responsável técnico, quando for o caso;

5.1.5.identificação das ARTs relativas às atividades desen-
volvidas, se houver;

5.1.6.informações acerca da participação efetiva do respon-
sável técnico na execução da obra, serviço ou empreendi-
mento, quando for o caso;

5.1.7.descrição minuciosa dos fatos que configurem infração
à legislação profissional;

5.1.8.identificação do responsável pelas informações, inclu-
indo nome completo e função exercida na obra, serviço ou
empreendimento, se for o caso.
Para complementar as informações do relatório de fiscalização,
o agente fiscal deve recorrer ao banco de dados do Crea/SC.

5.1.9. Sempre que possível, ao relatório de fiscalização de-
vem ser anexados documentos que caracterizam a infração
e a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica na
obra, serviço ou empreendimento, a saber:

5.1.9.1. cópia do contrato social da pessoa jurídica e de
suas alterações;

5.1.9.2. cópia do contrato de prestação do serviço;

5.1.9.3. cópia dos projetos, laudos e outros documentos
relacionados à obra, ao serviço ou ao empreendimento fis-
calizado;

5.1.9.4. fotografias da obra, serviço ou empreendimento;

5.1.9.5. laudo técnico pericial;

5.1.9.6. declaração do contratante ou de testemunhas;

5.1.9.7. informação sobre a situação cadastral do respon-
sável técnico, emitido pelo Crea/SC.
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No caso da pessoa física ou jurídica fiscalizada já ter sido penalizada pelo
CREA/SC, ou outro regional, em processo administrativo punitivo relacionado
a mesma infração, o agente fiscal deverá encaminhar o relatório elaborado à
gerência de fiscalização para que seja determinada a lavratura imediata do
auto de infração.

5.2. Notificação

Por definição, notificação é um aviso emitido por agente fiscal do CREA/SC
quando, em ação de fiscalização, encontra obras e/ou serviços de engenharia,
arquitetura e agronomia e, desacordo com a legislação acerca do exercício
profissional.

Este documento tem por objetivo informar ao responsável pelo serviço/
obra ou seu representante legal, sobre a existência de pendências e/ou indíci-
os de irregularidades no empreendimento objeto de fiscalização.

Serve ainda para solicitar informações, documentos e/ou providências,
visando regularizar a situação dentro de um prazo estabelecido.

A gerência de fiscalização do CREA/SC, com base no relatório elaborado,
caso seja constatada ocorrência de infração, determinará a notificação da pessoa
física ou jurídica fiscalizada para prestar informações julgadas necessárias ou
adotar providências para regularizar a situação.

O formulário de notificação, padronizado pelo Crea/SC, deve ser preenchi-
do criteriosamente e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

5.2.1.menção a competência legal do CREA/SC para fiscali-
zar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA;

5.2.2.nome e endereço completos da pessoa física ou jurídi-
ca fiscalizada, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ;

5.2.3.identificação da infração, mediante descrição deta-
lhada da irregularidade constatada, capitulação da infração
e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o no-
tificado caso não regularize a situação.

5.2.4.indicação das providências a serem adotadas pelo no-
tificado e concessão do prazo de dez dias para regularizar a
situação objeto da fiscalização.
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As notificações devem ser entregues pessoalmente ou enviadas por via
postal com Aviso de Recebimento - AR ou por outro meio legal admitido que
assegure a certeza da ciência do autuado.

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

Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento da notificação, o fato
deverá ser registrado no processo.

5.3. Auto de Infração

Por definição, auto de infração é quando o agente fiscal do CREA/SC, em
ação de fiscalização, verificar infrigência à legislação que regulamente o exer-
cício profissional.

Este documento deve ser lavrado contra leigos, profissionais ou pessoas
jurídicas que pratiquem transgressões aos preceitos legais que regulem o exer-
cício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Segundo o ilustre professor e jurista Hely Lopes Meirelles, estes atos per-
tencem a categoria dos atos administrativos vinculados ou regrados, aqueles
para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização.

Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase por com-
pleto, a liberdade do administrador, uma vez que seu poder de agir fica adstrito
aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da ação
administrativa.

 Desatendido qualquer requisito, compromete-se a eficácia do ato pratica-
do, tornando-o passível de anulação pela própria administração ou pelo judi-
ciário se assim requerer o interessado.

Ainda, tratando-se de atos vinculados ou regrados, impõe-se à adminis-
tração o dever de motivá-los, no sentido de evidenciar a conformação de sua
prática com as exigências e requisitos legais que constituem pressupostos
necessários de sua existência e validade.

Portanto, o auto de infração não pode prescindir de certos requisitos, tais
como a competência legal de quem o pratica, a forma prescrita em lei ou o
regulamento e o fim indicado no texto legal em que a fiscalização se apóia.

Assim como a notificação, o auto de infração, grafado de forma legível,
sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes informa-
ções:

5.3.1.menção à competência legal do Crea/SC para fiscali-
zar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea;
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5.3.2.data da lavratura, nome completo, matrícula e assina-
tura do agente fiscal;

5.3.3.nome e endereço completos da pessoa física ou jurídi-
ca autuada, incluindo, obrigatoriamente, CPF ou CNPJ;

5.3.4.identificação da obra, serviço ou empreendimento, com
informação sobre a sua localização, nome e endereço do con-
tratante, indicação da natureza da atividade e sua descrição
detalhada;

5.3.5.identificação da infração, mediante descrição deta-
lhada da irregularidade, capitulação da infração e da penali-
dade, e valor da multa a que estará sujeito o autuado;

5.3.6.data da verificação da ocorrência;

5.3.7.indicação de reincidência ou nova reincidência, se for
o caso;

5.3.8.indicação do prazo de 10 (dez) dias para efetuar o pa-
gamento da multa e regularizar a situação ou apresentar
defesa à CEAGRIM.

A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos dispositivos das
Leis nºs  4.950-A/66 e 5.194/66 e 6.496/77, sendo vedada a capitulação com
base em instrumentos normativos do Crea/SC e do Confea.

Os autos de infração devem ser entregues pessoalmente ou enviadas por
via postal com Aviso de Recebimento - AR ou por outro meio legal admitido
que assegure a certeza da ciência do autuado.

O comprovante de recebimento do auto de infração deverá ser anexado ao
processo administrativo que trata do assunto.

Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento do auto de infração, o
fato deverá ser registrado no processo.
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6. ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO

Conceitualmente, estratégia consiste na aplicação dos meios disponíveis
com vista a consecução de objetivos específicos.

 A fiscalização da Engenharia de Agrimensura é sempre dificultada devido
ao tipo de atividade predominante nesta área de conhecimento.

A topografia, como carro chefe desta ciência, faz com que os profissionais
da área atuem nos mais diversos locais num custo espaço de tempo, diferente
então dos demais empreendimentos de outras modalidades da Engenharia.

Neste item, serão abordados aspectos relacionados a estratégias de fisca-
lização como um componente do planejamento da fiscalização.

6.1. Planejamento da fiscalização

A fiscalização deve ser uma ação planejada, coordenada e avaliada de
forma contínua, tendo em foco o alcance dos seus objetivos.

Para tal, o Crea/SC responsável pela fiscalização, em parceria com a
CEAGRIM, deverá definir, periodicamente, um programa de trabalho contendo
diretrizes, prioridades, recursos necessários e metas a alcançar, dentre ou-
tros.

Durante o processo de execução do programa de trabalho, os resultados
da ação deverão ser monitorados e submetidos constantemente a uma avali-
ação por parte da unidade responsável pela fiscalização.

Essas informações deverão ser levadas ao conhecimento da CEAGRIM, de
forma a agregar críticas que servirão para nortear a reprogramação do perío-
do seguinte.

No planejamento deve ser definida, também, a estratégia de trabalho,
explicitando os meios necessários à consecução dos objetivos.

Devem constar do planejamento as diretrizes básicas, entendidas como
um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo o plano
de fiscalização.

Essas diretivas podem ser expressas a partir das respostas às seguintes
questões:

6.1.1.O que fiscalizar?
6.1.2.Quem/onde fiscalizar?
6.1.3.Como fiscalizar?
6.1.4.Qual a meta?
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6.1.1. O que fiscalizar?

6.1.1.1.Obras e serviços que envolvam atividades relaciona-
das a:

6.1.1.1.a. Levantamentos topográficos, batimétricos,
geodésicos, astronômicos e aerofotogramétricos;
6.1.1.1.b. Cartas topográficas, geográficas e temáticas;
6.1.1.1.c. Projetos e locação de loteamentos,
desmembramentos, remembramentos;
6.1.1.1.d. Sistemas de saneamento, irrigação e drenagem;
6.1.1.1.e. Traçados de cidades plantas cadastrais;
6.1.1.1.f.  Estradas e seus serviços afins e correlatos;
6.1.1.1.g. Astronomia de posição, georreferenciamento e
sensoriamento remoto;
6.1.1.1.h. Outros serviços afins e correlatos.

6.1.1.2.Obras e serviços que envolvam atividades relaciona-
das a reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesqui-
sas de caráter físico-geográfico, biogeográfico,
antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos cam-
pos gerais e especiais da Geografia, que se fizerem necessá-
rias:

6.1.1.2.a. Na delimitação e caracterização de regiões, sub-re-
giões geográficas naturais e zonas geoeconômicas, para fins de
planejamento e organização físico-espacial;
6.1.1.2.b. No equacionamento e solução, em escala nacional,
regional ou local, de problemas atinentes aos recursos naturais
do País;
6.1.1.2.c. Na interpretação das condições hidrológicas e ges-
tão das bacias hidrográficas;
6.1.1.2.d. No zoneamento geo-humano, com vistas aos
planejamentos geral e regional;
6.1.1.2.e.Na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em
escala regional e inter-regional;
6.1.1.2.f. Na caracterização ecológica e etológica da paisagem
geográfica e problemas conexos;
6.1.1.2.g. Na política de povoamento, migração interna, imi-
gração e colonização de regiões novas ou de revalorização de
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regiões de velho povoamento;
6.1.1.2.h. No estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos
destinados ao planejamento da produção;
6.1.1.2.i. Na estruturação ou reestruturação dos sistemas de
circulação e transporte;
6.1.1.2.j. No estudo e planejamento das bases físicas e
geoeconômicas dos núcleos urbanos e rurais;
6.1.1.2.l. No aproveitamento, desenvolvimento e preservação
dos recursos naturais;
6.1.1.2.n.No levantamento e mapeamento destinados à solu-
ção dos problemas regionais;
6.1.1.2.m. Na divisão administrativa da União, dos Estados,
dos Territórios e dos Municípios.
6.1.1.2.o. Na produção técnica especializada (produção de
mapas)
6.1.1.2.p. Na localização e materialização das áreas de preser-
vação permanente e reserva legal;
6.1.1.2.q. Outras atividades afins e correlatas.

6.1.2.Quem/ onde fiscalizar?

6.1.2.a. Órgãos públicos:
6.1.2.a.1. Federais:
INCRA; IBAMA; IBGE; empresas de energia elétrica; DNIT;
INFRAERO; empresas de economia mista, autarquias e fundações;
INPE; EMBRAPA e SIPAM.

6.1.2.a.2. Estaduais:
Companhia de Saneamento (água e esgoto); companhia de ener-
gia elétrica; companhia de desenvolvimento; instituto de terras;
departamento de estradas e rodagem; EMATER; secretarias esta-
duais e seus departamentos técnicos; empresa, sociedades de eco-
nomia mista, autarquias e fundações.

6.1.2.a.3. Municipais:
Prefeituras, secretarias municipais; departamento; empresas, so-
ciedade de economia mista e autarquias.
Estes órgãos devem ser fiscalizados, as suas diretorias técnicas;
responsáveis técnicos; demais profissionais das áreas técnicas (en-
genheiros, tecnólogos, técnicos, projetista, calculistas, desenhis-
tas, cadistas e operadores de softwares, que atuem no campo e no
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escritório); empresas terceirizadas pelos órgãos e seus respectivos
profissionais.
6.1.2.b. Empresas privadas: escritórios, prestadoras de serviços
de consultoria, assessoria e planejamento na modalidade Agrimen-
sura, terraplenagem, pavimentação, topográficos e geodésicos;
imobiliárias; empresas de venda e locação de equipamentos; con-
cessionárias de serviços públicos; organizações não governamen-
tais; fundações.
Estes órgãos devem ser fiscalizados os responsáveis técnicos e de-
mais profissionais das áreas técnicas (engenheiros, tecnólogos, téc-
nicos, projetistas, calculistas, desenhistas, cadistas, e operadores
de softwares – que atuem no campo e no escritório).
6.1.2.c. Instituições de ensino público e privado (superior e técni-
co), sendo fiscalizados os docentes.
6.1.2.d. Foros,  junta comercial e cartórios de registro de imóveis,
sendo que nos cartórios deverão ser fiscalizados os registros de
loteamentos, desmembramentos, remembramentos, averbações
imobiliárias em geral e as retificações de áreas.
6.1.2.e. Órgãos de controle ambiental.
6.1.2.f. Outras atividades afins e correlatas.

6.1.3.Como fiscalizar?

A verificação do exercício profissional poderá ocorrer de forma indireta ou
direta, desenvolvendo-se as ações no escritório ou no campo, respectivamen-
te.

6.1.3.1.Forma indireta

A fiscalização indireta é aquela procedida através da Câmara
Especializada, das Inspetorias ou Escritórios, das Associações de
Classe ou dos profissionais da área, por colaboração ou por denún-
cia, que permitam formar um processo para realização de diligên-
cias às fontes de fiscalização.

Ocorre quando se desenvolve o trabalho sem deslocamento físi-
co do agente fiscal, por meio de pesquisa em:

6.1.3.1.a.jornais e revistas;
6.1.3.1.b.diário oficial do estado;
6.1.3.1.c.catálogos telefônicos (páginas amarelas);
6.1.3.1.e.pesquisas em sítios na rede mundial de computado-

res – Internet;
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6.1.3.1.f.convênios com órgãos públicos e privados.
6.1.3.1.g. análise por parte da CEAGRIM das Anotações de Res-

ponsabilidade Técnica – ARTs, que foram registradas no Sistema,
encaminha ao setor de fiscalização para constatação dos fatos.

Esta forma de fiscalização não deve ser a única a ser empreen-
dida pelo Crea/SC. É oportuno que ocorra em associação com a
forma direta, sendo recomendável a sua utilização como base para
o planejamento da fiscalização.

6.1.3.2. Forma direta

É caracterizada pelo deslocamento do agente fiscal, constatando in loco as
ocorrências, inclusive aquelas identificadas no escritório.

A fiscalização direta é aquela efetuada pela Divisão de Fiscalização
diretamente nas empresas, nos órgãos públicos e nas ruas, junto aos profissi-
onais ou administradores e departamento de pessoal, colhendo informações
ou intimando-os ao envio de remessa de informações, instruindo processo de
fiscalização.

Podemos adotar os seguintes procedimentos:

6.1.3.2.a. Nos escritórios de profissionais liberais.
Deverão ser procedidas fiscalizações, a intervalo regulares de

tempo, nos escritórios ou no local de trabalho de profissionais libe-
rais, que estejam desenvolvendo atividades ligadas a área da En-
genharia de Agrimensura.

O agente de fiscalização deverá requerer a relação das atividades
desenvolvidas, bem como o quadro contendo a identificação dos
profissionais, números de seu registros no Crea, e das ARTs de
desempenho de cargo ou função e de serviços contratados.

Qualquer irregularidade observada pelo agente de fiscalização
será submetida ao seu superior imediato para apreciação.

6.1.3.2.b. Fiscalização de Obras ou Serviços.
A fiscalização de serviços ou obras deverá ter uma conotação

especial com o desempenho da atividade desenvolvida pelo Profis-
sional Habilitado, o que se dará da seguinte forma.

6.1.3.2.b.1. Quando o agente de fiscalização encontrar um
operador de aparelhos de levantamento topográfico atuando nas
ruas ou em obras, deverá, em primeiro lugar, fotografá-lo junto do
aparelho, solicitando seus dados pessoais e a apresentação da res-
pectiva ART. Caso o operador não os tenha no momento, será noti-
ficado.
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6.1.2.2.b.2. nas obras civis ou quaisquer outras atividades em
que a fiscalização constatar atividades inerentes a modalidade Agri-
mensura, o agente fiscal deverá dirigir-se ao encarregado dos ser-
viços e elaborar relatório detalhado com as seguintes informações:

6.1.2.2.b.2.1. quem responde tecnicamente por todas as
atividades de campo;

6.1.2.2.b.2.2. nome e endereço completo, cargo e função (caso
seja empregado) do referido responsável técnico;

6.1.2.2.b.2.3. qual a participação do responsável técnico nas
atividades de campo;

6.1.2.2.b.2.4. quem efetua todos os cálculos de gabinete ou
campo, nome e endereço completo;

6.1.2.2.b.2.5. verificar se há coordenador de campo, bem como
sua participação nos trabalhos desenvolvidos;

6.1.2.2.b.2.6. nomes completos dos operadores de aparelhos
com os respectivos endereços, assim como formação profissional;

6.1.2.2.b.2.7. qual a finalidade dos trabalhos desenvolvidos;
6.1.2.2.b.2.8. quais os tipos de aparelhos empregados nos

serviços e quantidade.

6.1.3.2.c. Fiscalização das empresas em geral.
O CREA/SC, em períodos determinados, deverá fiscalizar certo

número de empresas. A relação das empresas a serem fiscalizadas
será fornecida pela Câmara Especializada de Engenharia de Agri-
mensura.

6.1.3.2.d. Fiscalização dos órgãos Públicos Estatais, Paraestatais,
Economia Mista, Autarquias, Empresas Públicas e Fundações, de
âmbito Municipal, Estadual e Federal.

A fiscalização nesses tipos de Empresas ou órgãos Públicos, na
modalidade acima, deve o Agente de Fiscalização procurar as Che-
fias e solicitar sua Razão Social, Estatutos etc., onde estarão apon-
tadas as atividades na área da Engenharia de Agrimensura solici-
tando, concomitantemente, a relação de empregado na área técni-
ca da Agrimensura e do Engenheiro Responsável, fiscalizando as-
sim seu registro, o pagamento das anuidades e suas ARTs.

Posteriormente, deve o Agente de fiscalização, encontrando ir-
regularidades, transmitir a Coordenação de Fiscalização, que por
sua vez levará à Câmara Especializada a fim de serem tomadas as
medidas que se fizerem necessárias.
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Deverão ser visitadas aquelas que de alguma forma estão liga-
das através de um departamento ou seção as atividades desenvol-
vidas pela Agrimensura.

A missão do fiscal nesses órgãos consiste em conseguir:
6.1.3.2.d.1. Organograma da empresa;
6.1.3.2.d.2. Identificar o profissional responsável técnico;
6.1.3.2.d.3. Relação nominal de funcionário com cargos técni-

cos, descrevendo cargo e função.
6.1.3.2.d.4. Relação contendo nome e endereço completo de

leigos que ocupam lugares destinados a profissionais habilitados;
6.1.3.2.d.5. Verificar quem efetua todos os cálculos de gabine-

tes e/ou de campo;
6.1.3.2.d.6. Apurar o recolhimento de ARTs,
6.1.3.2.d.7. Averiguar se há firmas prestadoras de serviços

(empreiteiras) trabalhando para o referido órgão e, em caso afir-
mativo, levantar todos os dados possíveis da referida empresa;

6.1.3.2.d.8. Observância do salário mínimo profissional, quan-
do for regime da C.L.T.

6.1.3.2.e. Fiscalização nas Prefeituras.

O agente fiscal deverá, junto a Secretaria de Administração,
solicitar o organograma funcional do município, para identificação
das secretarias que exerçam atividades relativas à modalidade de
Agrimensura, obtendo, ainda, além das informações/documentos
acima, os seguintes:

6.1.3.2.e.1. Saber quem é o responsável técnico pela seção de
Agrimensura/Topografia;

6.1.3.2.e.2. quem efetua os cálculos de gabinete ou campo e
qual  a participação do responsável técnico;

6.1.3.2.e.3. relação dos funcionários, notadamente, da parte
técnica ou leigos que estejam ocupando cargos destinados a profis-
sionais habilitados;

6.1.3.2.e.4. apurar quem realiza os serviços de topografia re-
lacionados aos desmembramentos e remembramentos de áreas
(setor de Cadastro da Prefeitura), bem como o recolhimento da
respectiva ART;

6.1.3.2.e.5. fazer constar no relatório de visitas as Prefeituras,
outros cargos técnicos existentes, informando o nome da pessoa
que execute os serviços de topografia e enviando relatórios  deta-
lhado da visita à Câmara Especializada;

6.1.3.2.e.6. dirigir-se ao departamento da Prefeitura que fis-
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caliza a execução ou aprovação de loteamentos afim de verificar
quem é o responsável técnico pelo projeto e execução, se foi reco-
lhida a ART corretamente e visitar o local da obra, observando se os
profissionais que estão executando são os mesmos que constam
nos documentos de aprovação.

6.1.3.2.f. Fiscalização nos Fóruns.

É possível também verificar irregularidades contidas em pro-
cessos desde que seja possibilitado o acesso aos processos.

O agente fiscal deverá dirigir-se ao diretor do fórum, identifi-
car-se e solicitar que seja agendado dia e hora para que tenha
vistas aos processos de retificação de áreas, avaliação para desa-
propriação, divisão judicial de áreas, divisão amigável de áreas,
ação de demarcação e aviventação de rumos, visando obter as se-
guintes informações:

6.1.3.2.f.a. formação profissional dos peritos envolvidos e dos
assistentes técnicos indicados;

6.1.3.2.f.b. formação profissional dos arbitradores no caso de
processo de ação demarcatória;

6.1.3.2.f.c . ARTs.
O objeto da fiscalização é verificar no processo o que segue:
 6.1.3.2.f.c.1. A qualificação Profissional dos peritos envolvi-

dos;
 6.1.3.2.f.c.2. verificar a qualificação profissional do perito e

dos assistente técnicos indicados pelas partes;
6.1.3.2.f.c.3. verificar a qualificação profissional dos dois

arbitradores, no caso de Processo de ação Demarcatória, não po-
dendo serem leigos, pois deverão ter conhecimentos técnicos no
assunto para auxiliarem o perito;

6.1.3.2.f.c.4. verificar o recolhimento da respectiva ART.

6.1.3.2.g. Fiscalização nos Cartórios de Registros de Imóveis.

O agente fiscal deverá dirigir-se ao oficial maior e solicitar rela-
ção mensal de todas as inscrições imobiliárias (registros/matrícu-
las) que tiveram alteração de área e/ou perímetro. De posse destes
documentos deverá verificar se as mencionadas alterações foram
realizadas por profissionais legalmente habilitados, bem como se
foram registradas as respectivas ARTs.

Esta atividade poderá ser classificada em 04(quatro) ações que
sejam:
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6.1.3.2.g.1. Atividades de planejamento:
Esta etapa de trabalho deverá ser integrada entre a Câmara,

inspetor chefe e o fiscal, cumprindo o roteiro abaixo:

6.1.3.2.g.1.1. Levantamento dos Cartórios de registros de
Imóveis existente nos municípios que compreendem a Inspetoria;

6.1.3.2.g.1.2. comunicar ao Inspetor Chefe, definindo dia e
hora para o acompanhamento junto da fiscalização;

6.1.3.2.g.1.3. estudar a legislação vigente definida pela
Corregedoria do Estado de Santa Catarina, adequando os métodos
de fiscalização aos instrumentos normativos do Cartório;

6.1.3.2.g.1.4. visita ao Cartório a fim de apresentar ao Oficial
responsável quais diretrizes dos trabalhos da fiscalização do CREA/
SC.

Nesta visita o fiscal deverá cumprir as formalidades como se-
gue:

a) Apresentar a Carteira de Identidade Funcional ao Oficial do
Cartório;

b) Demonstrar interesse e faculdade para que a fiscalização seja
realizada;

c) Apresentar a legislação vigente;
d) Esclarecer o Oficial do Cartório sobre a importância do CREA/SC;
e) Citar sempre outras experiências em fiscalização de Cartó-

rio;
f) Citar quais os documentos a fiscalização do CREA/SC tem

interesse de verificar;
g) Esclarecer que sempre as visitas para fins de fiscalização

serão agendadas de acordo com a disponibilidade de ambas as par-
tes;

h) Colocar o Conselho à disposição para a solução de quaisquer
dúvidas e questionamentos por parte do Cartório, no que se refere
à Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

6.1.3.2.g.2. Atividades de Execução.
Esta etapa de trabalho deverá ser integrada entre a Câmara,

inspetor chefe e o fiscal, cumprindo o roteiro abaixo:
6.1.3.2.g.2.1. Cumprir a data agendada;
6.1.3.2.g.2.2. tratar com cordialidade todos os funcionários do

Cartório;
6.1.3.2.g.2.3. o fiscal sempre deverá levar toda a documenta-

ção necessária à fiscalização, afim de não ter que voltar por falta de
documentos;
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6.1.3.2.g.2.4. analisar de forma precisa todos os documentos
registrados correlatos às atividades compreendidas pelo Sistema
CONFEA/CREA.

Neste tipo de fiscalização, o fiscal deverá aproveitar o tempo
disponível para fiscalizar, além das atividades de Agrimensura, as
outras fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/CREA, como segue:

Apresentar a Carteira de Identidade Funcional ao Oficial do Car-
tório;

a) Na Engenharia de Agrimensura: Desmembramentos,
remembramentos, levantamentos planialtimétricos, altimétricos,
planimétricos, loteamentos, aerofotogramétricos, laudos periciais,
avaliações, entre outros ;

b) Na Engenharia Civil/Arquitetura: Projetos Arquitetônicos, lau-
dos periciais, convenções de condomínio, avaliações de imóveis,
entre outros;

c) Na Agronomia: Cédulas Pignoratícias de Crédito Rural, lau-
dos periciais, avaliações, entre outros;

d) Demais trabalhos correlatos a outras modalidades da Enge-
nharias, sempre anotando de forma clara e objetiva os dados obti-
dos nos trabalhos, números de registros dos documentos e o máxi-
mo de informações sobre documentos verificados.

6.1.3.2.g.3. Atividades do Escritório.
Concluída a parte de campo, o fiscal deverá complementar suas

atividades no escritório, instrumentalizando os dados coletados no
cartório, quais sejam:

a) Consulta de todos os dados obtidos no Cartório, concernentes
ao registro profissional, anuidade e ARTs;

b) Montagem do processo de obra/Serviço, com a emissão das
notificações e autos de infrações;

c) Apresentação dos trabalhos realizados ao Inspetor chefe e à
Câmara Especializada.

6.1.3.2.g.4. Atividades quando for negado o acesso.
Caso seja negado o acesso aos cartórios, o fiscal comunicará ao

Inspetor Chefe, relatando a negativa do Oficial.
Este por sua vez, desenvolverá ações na tentativa de obter êxi-

to nesta fiscalização.
O inspetor chefe e o fiscal, não obtendo êxito nesta missão, deve-

rão procurar o Juiz de Direito responsável pela Comarca em questão.
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Se executados todos os passos anteriores  e mesmo assim a
negativa permanecer, deverá ser elaborado por parte do Agente de
Fiscalização, um relatório detalhado sobre todos os acontecimen-
tos e encaminhado para o departamento jurídico do CREA/SC, para
dúvidas e providências.

6.1.4. Metas que deverão ser alcançadas pela fiscalização

As metas expressam os quantitativos a serem atingidos em um
intervalo de tempo e estão relacionadas aos objetivos estabeleci-
dos pela CEAGRIM e Crea/SC.

No momento do planejamento, o Crea/SC deverá ajustá-las às
suas disponibilidades de recursos humanos e financeiros, estabele-
cendo as prioridades.
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7. INFRAÇÕES E PENALIDADES

Verificada a infração às normas legais, o agente fiscal deverá lavrar o auto
de infração, observando a devida correspondência entre a descrição do fato e
o dispositivo legal infringido.

7.1. Exercício Ilegal da Profissão/leigos

Descrição: pessoa física leiga que execute atividade técnica privativa de
profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea

Infração: alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.2. Exercício Ilegal da Profissão/profissional sem registro
no Crea/SC

Descrição: profissional fiscalizado pelo Sistema Confea/Crea que execute
atividades técnicas sem possuir registro no Crea/SC.

Infração: art. 55 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.3. Exercício Ilegal da Profissão

Pessoa jurídica sem registro no Crea/SC (com objetivo social relacionado
às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema CONFEA/
CREA)

Descrição: pessoa jurídica que exerça atividade técnica nos termos da Lei
nº 5.194, de 1966, e que não possui registro no Crea.

Infração: art. 59 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.4. Exercício Ilegal da Profissão

Pessoa jurídica sem objetivo social relacionados às atividades privativas
de profissionais fiscalizados pelo Sistema CONFEA/CREA.

Descrição: pessoa jurídica que não possui objetivo social relacionado às
atividades fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/CREA, mas que execute atividade
técnica nos termos da Lei nº 5.194, de 1966.

Infração: alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.
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7.5. Exercício Ilegal da Profissão

Pessoa jurídica não enquadrada no art. 59 da Lei nº 5.194, de 1966, mas
que possui alguma seção ligada ao exercício profissional da Engenharia, da
Arquitetura ou da Agronomia.

Descrição: pessoa jurídica que possua seção que execute, para terceiros,
atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea.

Infração: art. 60 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.6. Exercício Ilegal

Ausência de profissional habilitado/pessoa jurídica registrada no Crea/SC,
com objetivo pertinente às atividades sujeitas à fiscalização.

Descrição: pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas
de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, registro no Crea/SC,
quando executarem tais atividades sem a indicação de profissional legalmen-
te habilitado como responsável técnico.

Infração: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.7. Exercício Ilegal da Profissão

Ausência de profissional habilitado/pessoa jurídica sem objetivo pertinen-
te as atividades sujeitas à fiscalização.

Descrição: pessoa jurídica sem objetivo social relacionado às atividades
privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, quando exe-
cutarem tais atividades sem a indicação de profissional habilitado como res-
ponsável técnico.

Infração: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.8. Exercício Ilegal da Profissão/ exorbitância de atribuição

Descrição: profissional que se incumbe de atividades estranhas às atribui-
ções discriminadas em seu registro.

Infração: alínea “b” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.
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7.9. Exercício Ilegal da Profissão/ acobertamento

Descrição: profissional que empresta seu nome a pessoa física ou jurídica
sem a real participação na execução da atividade desenvolvida.

Infração: alínea “c” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.10. Exercício Ilegal da Profissão/ profissional com registro
suspenso

Descrição: profissional que, suspenso de seu exercício, continue em
atividade.

Infração: alínea “d” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.11. Exercício Ilegal da Profissão/ profissional com registro
cancelado

Descrição: profissional que, cancelado seu registro, continue em atividade.
Infração: parágrafo único do art. 64 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.12. Exercício Ilegal da Profissão/ pessoa jurídica com
registro cancelado

Descrição: pessoa jurídica que, cancelado seu registro, continue em
atividade.

Infração: parágrafo único do art. 64 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.13. Ausência de Visto de Registro, de Profissional ou de
Pessoa Jurídica

Descrição: profissional ou pessoa jurídica que exercer atividade técnica
sem estar com o seu registro visado na jurisdição.

Manual Agrimensura - REDIAGRAMADO.p65 7/8/2007, 15:3742



Manual de Fiscalização Câmara Especializada de Agrimensura

43

Infração: art. 58 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.14. Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART

Descrição: profissional ou pessoa jurídica que deixe de registrar a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica referente à atividade desenvolvida.

Infração: art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.15. Ausência do Título Profissional/ trabalho técnico exe-
cutado por profissional

Descrição: profissional que deixa de registrar sua assinatura, o título e o
número de seu registro profissional em trabalhos gráficos, especificações, or-
çamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos.

Infração: art. 14 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.16. Ausência do Título Profissional/ trabalho executado
pelo corpo técnico de pessoa jurídica

Descrição: pessoa jurídica que deixe de registrar o nome da empresa,
sociedade ou instituição e o nome, a assinatura, o título e o número do registro
do profissional responsável por trabalhos gráficos, especificações, orçamen-
tos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos.

Infração: art. 14 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.17. Utilização de Plano ou Projeto Sem o Consentimento
do Autor

Descrição: profissional ou pessoa jurídica que utilize plano ou projeto sem
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o consentimento expresso do autor.
Infração: art. 17 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.
Observação: Ocorrendo denúncia contra profissional, deve ser instaurado

processo de infração ao art. 10, inciso IV, do Código de Ética Profissional,
adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002, sujeita os
profissionais às penalidades estabelecidas no art. 72 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.18. Modificação de Plano ou Projeto Sem o Consentimento
do Autor

Descrição: profissional ou pessoa jurídica que modifique plano ou projeto
sem o consentimento expresso do autor.

Infração: art. 18 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.
Observação: ocorrendo denúncia contra profissional, deve ser instaurado

processo de infração ao art. 10, inciso IV, do Código de Ética Profissional,
adotado pela Resolução nº 1.002, de 2002, sujeita os profissionais às penali-
dades estabelecidas no art. 72 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.19. Submeter estudos, plantas, projetos, laudos e outros
trabalhos de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia,
elaborados por leigos ou profissionais não habilitados, a
consideração de autoridades competentes

Descrição: apresentação, por PESSOA FÍSICA, de trabalhos de Engenha-
ria, de Arquitetura e de Agronomia à consideração de órgãos públicos, em
cumprimento de exigências, elaborados por leigos ou por profissionais não
habilitados de acordo com a Lei nº 5.194, de 1966.

Infração: art. 13 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “b” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

7.20. Submeter estudos, plantas, projetos, laudos e outros
trabalhos de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia,
elaborados por leigos ou profissionais não habilitados, a
consideração de autoridades competentes

Descrição: apresentação, por PESSOA JURÍDICA, de trabalhos de Enge-
nharia, de Arquitetura e de Agronomia à consideração de órgãos públicos, em
cumprimento de exigências, elaborados por leigos ou por profissionais não
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habilitados de acordo com a Lei nº 5.194, de 1966.
Infração: art. 13 da Lei nº 5.194, de 1966.
Penalidade: alínea “c” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966.
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8. BASE LEGAL PARA A FISCALIZAÇÃO
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Neste item serão apresentados os principais textos legais que regulamen-
tam o exercício das diversas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

8.1. Legislação Genérica Aplicada a Todas as Modalidades
Profissionais

8.1.1. leis

8.1.1.1.Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o
exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrô-
nomo, e dá outras providências;

8.1.1.2.Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de Nível Médio;

8.1.1.3.Lei nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui
a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços
de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação,
pelo Confea, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras
providências;

8.1.1.4.Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que dispõe
sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exer-
cício de profissões; e

8.1.1.5.Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe
sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em Engenharia
de Segurança do Trabalho, a profissão de técnico de segurança do
trabalho, e dá outras providências.

8.1.2. Decreto-Lei

8.1.2.1.Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, que
dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de en-
genheiro, de arquiteto e de agrimensor, regida pelo Decreto nº
23.569, de 11 de dezembro de 1933, e dá outras providências; e

8.1.2.2.Decreto-Lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1967, que
inclui entre as profissões cujo exercício é regulado pela Lei nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, a profissão de engenheiro de opera-
ção.
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8.1.3. Decreto

8.1.3.1.Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que
regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de
agrimensor;

8.1.3.2.Decreto nº 90.922, de 06 de fevereiro de 1985, que
regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dis-
põe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico
agrícola de nível médio ou de 2º grau;

8.1.3.3.Decreto nº 92.530, de 09 de abril de 1986, que regula-
menta a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe
sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em Engenharia
de Segurança do Trabalho, a profissão de técnico de segurança do
trabalho, e dá outras providências;

8.1.3.4.Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002, que
altera o Decreto nº 90.922, de 06 de fevereiro de 1985, que regu-
lamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe
sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agríco-
la de nível médio ou de 2º grau.

8.1.4. Resolução

8.1.4.1.Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discri-
mina atividades das diferentes modalidades profissionais da Enge-
nharia, da Arquitetura e da Agronomia;

8.1.4.2.Resolução nº 235, de 09 de outubro de 1975, que dis-
crimina as atividades profissionais do engenheiro de produção;

8.1.4.3.Resolução nº 261, de 22 de junho de 1979, que dispõe
sobre o registro de técnicos de 2º grau, nos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (revogada pela Resolução nº
1.007, de 05 de dezembro de 2003, exceto os arts. 13 e 14);

8.1.4.4.Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979, que dispõe
sobre as atribuições dos técnicos de 2 º grau, nas áreas de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia (revogado o contido no art. 2º,
exceto o seu parágrafo único, pela Resolução nº 473, de 26 de
novembro de 2002);

8.1.4.5.Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, que dispõe
sobre o exercício profissional dos técnicos industriais e técnicos
agrícolas de nível médio ou de 2º grau, e dá outras providências;

8.1.4.6.Resolução nº 288, de 07 de dezembro de 1983, que
designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em
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Engenharia de Produção e Engenharia Industrial;
8.1.4.7.Resolução nº 313, de 26 de setembro de 1986, que

dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas sub-
metidas à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei n° 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, e dá outras providências (revogado o
art. 16 pela Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002);

8.1.4.8.Resolução nº 345, de 27 de julho de 1990, que dispõe
quanto ao exercício profissional de nível superior das atividades de
Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia;

8.1.4.9.Resolução nº 359, de 31 de julho de 1991, que dispõe
sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do enge-
nheiro de segurança do trabalho, e dá outras providências; e

8.1.4.10.Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, que
dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissio-
nais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação
dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de
fiscalização do exercício profissional (não vigente).

8.1.5. Decisão Normativa

8.1.5.1.Decisão Normativa nº 034, de 09 de maio de 1990, que
dispõe quanto ao exercício profissional de nível superior das
atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia;

8.1.5.2.Decisão Normativa nº 047, de 16 de dezembro de 1992,
que dispõe sobre as atividades de parcelamento de solo urbano, as
competências para executá-las, e dá outras providências e;

8.1.5.3.Decisão Normativa nº 74, de 27 de agosto de 2004,
que dispõe sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, relativos a infrações.

8.2. Legislação Aplicada à Modalidade Agrimensura.

8.2.1. Leis

8.2.1.1. Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a
profissão de geógrafo, e dá outras providências.
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8.2.2. Decreto

8.2.2.1.Art. 35 do Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de
1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, de
arquiteto e de agrimensor (engenheiro geógrafo ou geógrafo);

8.2.2.2.art. 36 do decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de
1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, de
arquiteto e de agrimensor (agrimensor); e

8.2.2.3.Decreto nº 85.138, de 15 de setembro de 1980, que
regulamenta a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina
a profissão de geógrafo e dá outras providências.

8.2.3. Resolução

8.2.3.1.Art. 4º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973,
que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais
da Engenharia, Arquitetura e agronomia (engenheiro agrimensor)
e;

8.2.3.2.Art. 6º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973,
que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia (engenheiro cartógrafo ou
engenheiro de geodésia e topografia ou engenheiro geógrafo).
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9. GLOSSÁRIO DE TERMOS
TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

ACEIRO: área limpa de terreno em volta de propriedades ou em áreas
de mata, com a finalidade de impedir a propagação de incêndios.

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

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

AGENTE FISCAL: funcionário designado pelo Crea para verificar o cum-
primento da legislação profissional, lavrando autos de infração pelo
seu descumprimento.

ANÁLISE: atividade que envolve a determinação das partes constitu-
intes de um todo, buscando conhecer sua natureza e/ou avaliar
seus aspectos técnicos.

ANTEPROJETO: estudo preparatório ou esboço preliminar de um pla-
no ou projeto.

APARTE: interrupção que se faz a um orador durante o seu discurso.

AQÜIFERO: depósito de água subterrânea.

ARBITRAGEM: atividade que constitui um método alternativo para
solucionar conflitos a partir de decisão proferida por árbitro esco-
lhido entre profissionais da confiança das partes envolvidas versa-
dos na matéria objeto da controvérsia

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

ART VINCULADA: trata-se da emissão e do registro de nova ART,
vinculada a original, em decorrência de co-autoria ou co-responsa-
bilidade ou, ainda, no caso de substituição de um ou mais respon-
sáveis técnicos pelas obras ou serviços previstos no contrato.

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

ART DE CARGO OU FUNÇÃO: refere-se ao registro do desempenho
de cargo ou função técnica, em decorrência de nomeação, designa-
ção ou contrato de trabalho, tanto em entidade pública quanto pri-
vada.
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ASSESSORIA: atividade que envolve a prestação de serviços por pro-
fissional que detém conhecimento especializado em determinado
campo profissional visando ao auxílio técnico para a elaboração de
projeto ou execução de obra ou serviço.

ASSISTÊNCIA: atividade que envolve a prestação de serviços em ge-
ral, por profissional que detém conhecimento especializado em de-
terminado campo de atuação profissional, visando suprir necessi-
dades técnicas.

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

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

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

ATIVIDADE: designa qualquer ação ou trabalho específico relaciona-
do à Engenharia, à Arquitetura ou à Agronomia, conforme discrimi-
nado na Resolução nº 218, de 1973.

ATRIBUIÇÃO: prerrogativa, competência.

AUDITORIA: atividade que envolve o exame e a verificação da obedi-
ência a condições formais estabelecidas para o controle de proces-
sos e a lisura de procedimentos.

AUTARQUIA: entidade autônoma, auxiliar da administração pública.

AUTO DE INFRAÇÃO: é o ato processual que instaura o processo
administrativo, expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e
indicando a legislação infringida, lavrado por agente fiscal, desig-
nado para esse fim pelo Crea.

AVALIAÇÃO: atividade técnica que envolve a determinação  técnica
do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou
empreendimento.

CÂMARAS ESPECIALIZADAS: órgãos dos conselhos regionais encar-
regados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização perti-
nentes às respectivas modalidades profissionais.
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CARGO: é o lugar instituído na organização ou empresa, com denomi-
nação própria, atribuições específicas e remuneração correspon-
dente. Caracteriza-se por ser de confiança do empregador, com
poder de direção, decisão e representação perante os outros em-
pregados ou terceiros.

CÉDULA PIGNORATÍCIA: título de crédito onde é vinculada uma coi-
sa móvel ou mobilizável em garantia de dívida.

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

CLASSIFICAÇÃO: atividade que consiste em comparar os produtos,
características, parâmetros e especificações técnicas  com aquelas
estabelecidas em um padrão.

COLETA DE DADOS: atividade que consiste em reunir, de maneira
consistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas de
estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimenta-
ção, ensaio, e outras afins.

COMISSIONAMENTO: atividade técnica que consiste em conferir, tes-
tar e avaliar o funcionamento de máquinas, equipamentos ou ins-
talações, nos seus componentes ou no conjunto, de forma a permi-
tir ou autorizar o seu uso em condições normais de operação.

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

CONSELHEIRO: profissional habilitado de acordo com a legislação vi-
gente, devidamente registrado no Crea, representante das entida-
des de classe, das instituições de ensino de Engenharia, de
Arquitetura e de Agronomia, dos técnicos industriais e agrícolas. O
conselheiro tem como atribuição específica apreciar e julgar os as-
suntos inerentes à fiscalização e ao aprimoramento do exercício
profissional, objetivando a defesa da sociedade.

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

CONSULTORIA: atividade de prestação de serviços de aconselhamento,
mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer
ou trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado.
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CONTROLE DE QUALIDADE: atividade de fiscalização exercida sobre
o processo produtivo visando garantir a obediência a normas e pa-
drões previamente estabelecidos.

COORDENAÇÃO: atividade exercida no sentido de garantir a execu-
ção de obra ou serviço segundo determinada ordem e método pre-
viamente estabelecidos.

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

DECISÃO NORMATIVA: ato administrativo normativo, de caráter im-
perativo, de exclusiva competência do Plenário do Confea, destina-
do a fixar entendimentos ou a determinar procedimentos a serem
seguidos pelos Creas, visando à uniformidade de ação.

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

DELIBERAÇÃO: ato de competência das comissões do Confea sobre
assuntos submetidos à sua manifestação.

DESENHO TÉCNICO: atividade que implica a representação de for-
mas sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas,
com objetivo técnico.

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 exercida de forma continuada, no âm-
bito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, designação
ou contrato de trabalho.

DESMEMBRAMENTO DE ÁREA: subdivisão de área em lotes
edificáveis, para fins urbanos.

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

DETALHAMENTO: atividade que implica a representação de formas
sobre uma superfície, contendo os detalhes necessários à
materialização de partes de um projeto, o qual já definiu as carac-
terísticas gerais da obra ou serviço.

DILIGÊNCIA: pesquisa ou sindicância determinada pelos Conselhos,
objetivando complementar as informações necessárias a uma ade-
quada instrução de processo.
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DIREÇÃO: atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente
decidir na consecução de obra ou serviço.

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

EDITAL: ato escrito oficial em que há determinação, aviso, postura,
citação, etc., e que se afixa em lugares públicos ou se anuncia na
imprensa, para conhecimento geral, ou de alguns interessados, ou,
ainda, de pessoa determinada cujo destino se ignora.

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: atividade realizada com antecedên-
cia, que envolve o levantamento de custos, de forma sistematiza-
da, de todos os elementos inerentes à execução de determinado
empreendimento.

EMENTA: parte do preâmbulo de resolução, ato, portaria, parecer ou
decisão que sintetiza o texto, a fim de permitir imediato conheci-
mento da matéria neles contidos; resumo.

EMPRESA: organização particular, governamental ou de economia mis-
ta, que produz e/ou oferece bens e serviços, com vistas, em geral,
à obtenção de lucros.

EMPRESA JÚNIOR: empresa constituída sob a responsabilidade e su-
pervisão de profissional habilitado que opera com mão-de-obra de
estudantes.

ENGENHARIA PÚBLICA: desempenho de atividades privativas dos
profissionais da Engenharia, da Arquitetura ou da Agronomia
diretamente por instituições públicas oficiais, de interesse social.

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

ENSINO: atividade cuja finalidade consiste na transmissão de conhe-
cimento, 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, insta-
lações ou técnicas de execução a serem empregados em obra ou
serviço técnico.

ESTUDO: atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a
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coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de nature-
za técnica diversa, necessários ao projeto ou execução de obra ou
serviço técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou processos
de produção, ou à determinação preliminar de características ge-
rais 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 repre-
sentação gráfica por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo
técnico.

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

EXTENSÃO: atividade que envolve a transmissão  de conhecimentos
técnicos pela utilização de sistemas informais de aprendizado.

FISCALIZAÇÃO: atividade que envolve a inspeção e o controle técni-
cos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execução obedece ao projeto e às especificações
e prazos estabelecidos.

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

GEOLOGIA: ciência cujo objeto é o estudo da origem, a formação e as
sucessivas transformações do globo terrestre.

GEOMORFOLOGIA: ciência que estuda a origem e a evolução das
formas atuais do relevo.

GEOQUÍMICA: ramo da Geologia que estuda as causas e as leis que
regem a freqüência, a distribuição e a migração dos elementos quí-
micos no globo terrestre, principalmente na crosta terrestre
(litosfera).

GEOFÍSICA: ciência que estuda os fenômenos físicos que afetam a
Terra, tais como os efeitos da gravidade, do magnetismo, da
sismicidade e do estado elétrico do planeta. Estuda ainda as propri-
edades físicas da crosta terrestre que condicionam tais fenômenos.
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GESTÃO: conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da
concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação,
implementação, aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços
e de seus processos de obtenção.

GPS: Global Position System – localizador de posição via satélite, po-
dendo ser utilizado para levantamentos topográficos quando de alta
precisão.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: reconhecimento legal de capacitação
mediante registro em órgão fiscalizador do exercício profissional.

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

JAZIDA: toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil,
de valor econômico no estado atual da tecnologia.

INFORMAÇÃO: despacho relativo a um processo a ter segmento, es-
clarecimento prestado por funcionário público em processo admi-
nistrativo, fornecendo dados sobre a matéria ou sobre o interessa-
do.

INSPETOR: representante do Crea nas áreas de jurisdição das
inspetorias.

INSPETORIA: extensão técnico-administrativa do Crea, criada com a
finalidade de possibilitar o pronto atendimento ao usuário dos ser-
viços prestados e maior eficiência da fiscalização.

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

LAVRA: conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveita-
mento industrial (seguro e econômico) de uma jazida, a começar
pela extração das substâncias minerais úteis até o seu
beneficiamento, com o mínimo de perturbação ambiental.

LAUDO: peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional ha-
bilitado, como perito, relata o que observou e apresenta as suas
conclusões, ou avalia o valor de bens, direitos, ou empreendimen-
tos.

LEVANTAMENTO: atividade que envolve a observação, a mensuração
e/ou a quantificação de dados de natureza técnica, necessários à
execução de serviços ou obras.
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LOCAÇÃO: atividade que envolve a marcação, por mensuração, do
terreno a ser ocupado por uma obra.

LOTEAMENTO: subdivisão de gleba em lotes edificáveis, para fins ur-
banos, com abertura de novas vias públicas ou alargamento das
existentes.

MANUTENÇÃO: atividade que implica conservar aparelhos, máqui-
nas, equipamentos e instalações em bom estado de conservação e
operação.

MAPEAMENTO DIGITAL: mapas elaborados com o auxílio do compu-
tador.

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

MENSURAÇÃO: atividade que envolve a apuração de aspectos quan-
titativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técni-
co, num determinado período de tempo.

MINA: jazida de mineral precioso.

MINERAÇÃO: atividade que se ocupa da exploração e extração
econômica de bens minerais.

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

MONITORAMENTO: atividade de examinar, acompanhar, avaliar e ve-
rificar a obediência a condições previamente estabelecidas para a
perfeita execução ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa,
ou outro qualquer empreendimento.

MORADIA POPULAR: edificação construída pelo proprietário, muitas
vezes a partir de projeto-padrão fornecido pela prefeitura munici-
pal, com pequena área construída, sem perspectiva de acréscimo,
com aspectos estruturais primários, localizada geralmente em regi-
ões de baixo poder aquisitivo.

NOVA REINCIDÊNCIA: transitada em julgado uma decisão de pro-
cesso administrativo punitivo decorrente de infração por reincidên-
cia, ocorrerá a nova reincidência se o infrator cometer infração ca-
pitulada no mesmo dispositivo legal daquela cuja decisão transitou
em julgado.
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OBRA: resultado da execução ou operacionalização de projeto ou
planejamento elaborado visando à consecução de determinados
objetivos.

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

OFÍCIO: comunicação escrita e formal que as autoridades e secretari-
as em geral endereçam uma às outras, ou a particulares, e que se
caracteriza não só por obedecer a determinada fórmula epistolar,
mas também, pelo formato do papel (formato ofício).

ORÇAMENTO: atividade que envolve o levantamento de custos de
todos os elementos inerentes à execução de determinado empre-
endimento.

ORDEM DE SERVIÇO: documento expedido pelas chefias, determi-
nando providências necessárias ao desenvolvimento das atividades
fim e meio.

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

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

OVINOCULTURA: criação de ovelhas.

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

PARCELAMENTO DO SOLO: subdivisão de gleba de terras, sob a for-
ma de loteamento.

PARECER TÉCNICO: expressão de opinião tecnicamente fundamen-
tada sobre determinado assunto, emitida por especialista.

PARQUE: termo que designa grande jardim arborizado, particular ou
público, que prima pela extensão.

PERÍCIA: atividade que envolve a apuração das causas que motiva-
ram determinado evento, ou da asserção de direitos, e na qual o
profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua tra-
balho técnico visando a emissão de um parecer ou laudo técnico,
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compreendendo: levantamento de dados, realização de análise ou
avaliação de estudos, propostas, projetos, serviços, obras ou pro-
dutos desenvolvidos ou executados por outrem.

PESQUISA: atividade que envolve investigação minudente, minucio-
sa, sistemática e metódica para a elucidação ou o conhecimento
dos aspectos técnicos ou científicos de determinado fato, processo,
ou fenômeno.

PLANEJAMENTO: atividade que envolve a formulação sistemática de
um conjunto de decisões devidamente integradas, expressas em
objetivos e metas, e que explicita os meios disponíveis ou necessá-
rios para alcançá-los, num dado prazo.

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

PORTARIA: ato administrativo exarado por autoridade pública, que
contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos,
recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço,
nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra determinação
de sua competência.

PÓRTICO: sala ampla, com o teto sustentado por colunas; pátio inter-
no que dá acesso ao edifício.

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO: é aquele promovido pela
administração pública para a imposição de penalidade por infração
de lei, regulamento ou contrato. Esses processos devem ser neces-
sariamente contraditórios, com oportunidade de defesa e estrita
observância do devido processo legal, sob pena da nulidade da
sanção imposta. A sua instauração há de se basear em auto de
infração, representação ou peça equivalente, iniciando-se com a
exposição minuciosa dos atos ou fatos ilegais ou administrativa-
mente ilícitos atribuídos ao indiciado e indicação da norma ou con-
venção infringida (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo
Brasileiro).

PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA: atividade em que o profis-
sional, 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.

PROFISSIONAL LIBERAL: profissional sem vínculo empregatício que
desenvolve atividade contemplada pelo Sistema Confea/Crea, sem
constituir pessoa jurídica.

Manual Agrimensura - REDIAGRAMADO.p65 7/8/2007, 15:3759



Manual de Fiscalização Câmara Especializada de Agrimensura

60

PROJETO: representação gráfica ou escrita necessária à materialização
de uma obra ou instalação, realizada através de princípios técnicos
e científicos, visando à consecução de um objetivo ou meta, ade-
quando-se aos recursos disponíveis e às alternativas que condu-
zem à viabilidade da decisão.

PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos que define a obra, o servi-
ço ou o complexo de obras e serviços que compõem o empreendi-
mento, de tal modo que suas características básicas e desempenho
almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a esti-
mativa de seu custo e prazo de execução.

PROJETO E EXECUÇÃO: envolve o planejamento e a execução do
empreendimento.

QUESTÃO DE ORDEM: questionamento apresentado pelo conselheiro
durante a sessão plenária, atinente à condução dos trabalhos, que
deve ser resolvido pela mesa e, em grau de recurso, pelo plenário.

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

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO: manifestação de conselhei-
ro sobre determinado assunto, seguida de um posicionamento.

REINCIDÊNCIA: ocorre quando, transitado em julgado decisão de
processo administrativo punitivo, o infrator pratica nova infração
capitulada no  mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido anteri-
ormente declarado culpado

REPARO: atividade que implica recuperar ou consertar obra, equipa-
mento ou instalação avariada, mantendo suas características origi-
nais.

RESTAURAÇÃO: conjunto de intervenções técnicas e científicas, de
caráter intensivo, que visam recuperar as características originais
de uma obra.

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

Manual Agrimensura - REDIAGRAMADO.p65 7/8/2007, 15:3760



Manual de Fiscalização Câmara Especializada de Agrimensura

61

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: profissional habilitado, res-
ponsável técnico pela execução de obras e serviços de pessoa jurí-
dica.

SERVIÇO TÉCNICO: desempenho de atividades técnicas no campo
profissional.

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

TÍTULO: denominação conferida legalmente pela escola ou universi-
dade ao concluinte de um curso técnico de nível médio ou de nível
superior, decorrente das habilidades adquiridas durante o processo
de aprendizagem.

TOPÓGRAFO: denominação comum a especialistas em Topografia. É
muito comum a utilização dessa denominação para todos os profis-
sionais que atuam na área da Agrimensura, em decorrência da prá-
tica da Topografia.

TRABALHO TÉCNICO: desempenho de atividades técnicas coordena-
das, de caráter físico ou intelectual, necessárias à realização de
qualquer serviço, obra, tarefa, ou empreendimento especializados.

TRANSITADO EM JULGADO: estado da decisão administrativa
irrecorrível, por não mais estar sujeita a recurso, dando origem à
coisa julgada; imodificabilidade da decisão devido a perda dos pra-
zos recursais. O processo é considerado transitado em julgado so-
mente após decorridos sessenta dias da comunicação, ao interes-
sado, do resultado de seu julgamento pela câmara especializada
(inclusive processos julgados à revelia), se o autuado não apresen-
tar recurso ao Plenário do Crea nesse período. Caso o autuado apre-
sente recurso ao Plenário do Crea dentro do prazo citado acima, o
processo somente será considerado transitado em julgado se, de-
corrido o prazo de sessenta dias subsequentes ao comunicado do
resultado do julgamento do seu recurso pelo Plenário do Crea, não
interpuser recurso ao Confea.

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

VISTA: faculdade dos conselheiros federais e regionais de tomarem
conhecimento de quaisquer das partes dos processos em curso nos
Conselhos.

Manual Agrimensura - REDIAGRAMADO.p65 7/8/2007, 15:3761



Manual de Fiscalização Câmara Especializada de Agrimensura

62

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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